
ตวัอย่าง 
 

รายงานการประชมุบคุลากรสายสนบัสนนุ (แม่บา้น-คนสวน) 
ครัง้ที่ 2/2560 

วนัองัคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งประชมุ 0925 ชัน้ 2 อาคาร 9 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
*********************** 

 
ผู้มาประชมุ 
 1. นางสาวนิตยา เตวา    หัวหน้าส านักงานฯ 
 2. นางสมยงค์ ไชยสืบ    แม่บ้านประจ าอาคาร 2 
 3. นางวันเพญ็ พุฒใจกา    แม่บ้านประจ าอาคาร 2 
 4. นายวิชัย แซ่หลี    คนสวนประจ าอาคาร 2 
 5. นางมาลัย ขุนสืบ    แม่บ้านประจ าอาคาร 4 
 6. นางสารี่ ค าเขื่อน    แม่บ้านประจ าอาคาร 4 
 7. นางฉัตรกุล ปัญญาหลวง   แม่บ้านประจ าอาคาร 4 
 8. นายอดิศักดิ์ สายเครือปัน   คนสวนประจ าอาคาร 4 

9. นางอุตสาห์ ยะสืบ    แม่บ้านประจ าอาคาร 9 
 10. นางภัณฑิรา ปาละน่าน   แม่บ้านประจ าอาคาร 9 
 11. นางสังวาล แจ้ค า    แม่บ้านประจ าอาคาร 9 
 12. นายสิงคาร ธงหนึ่ง    คนสวนประจ าอาคาร 9 
 13. นางฟองจันทร์ ก้อนแหวน   แม่บ้านประจ าอาคารดนตรี 
 14. นางศิริพร ต๊ะตุ้ย    แม่บ้านประจ าอาคารศิลปะและการออกแบบ 
 15. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ   เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงาน (งานบริหารทั่วไป) 
 
ผูไ้มม่าประชมุ 
 1. นายบุญธรรม ศรีอิ่นแก้ว   ติดภารกิจ 
 
เริม่ประชมุเวลา 13.00 น. 
 นางสาวนิตยา เตวา ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 
 
 



ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ทราบ  

    ไม่ม ี

ที่ประชมุ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชมุ 

 2.1 รบัรองรายงานการประชมุบุคลากรสายสนบัสนนุ (แมบ่้าน-คนสวน) ครัง้ที ่1/2560 
รับรองรายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน (แม่บ้าน-คนสวน) ครั้งท่ี 1/2560         

ในวันอังคาร ท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ช้ัน 2 ห้อง 0925 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 หน้า 

ที่ประชุม เห็นชอบและไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ไม่มี 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 5.1 การปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ 
นางสาวนิตยา เตวา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ คณะมีนโยบายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

สะอาดเรียบร้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจากการประชุมคณะกรรมการอาคารสถานท่ี ครั้งท่ี 1/2560 
คณะกรรมการขอให้สอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด ในการปรับปรุงห้องพักให้สะอาด
เรียบร้อย โดยย้ายตู้ให้ชิดฝาผนัง ย้ายของท่ีไม่ใช้แล้วไปไว้ข้างหลังตึก และประสานทางส่วนกลางมาขนย้าย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้แม่บ้านอาคาร 9 ช่วยกันขนย้ายตู้ให้ชิดฝาผนัง และย้ายของท่ีไม่
ใช้แล้วไปไว้ข้างหลังตึก 

5.2 (ร่าง) ตารางการปฏิบัติงานของแม่บ้าน 
นางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้ท่ี

ประชุมพิจารณาตารางการปฏิบัติงานของแม่บ้าน ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2 

ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นที่ประชุม 
- ให้ปรับแก้เวลาพักในช่วงเช้าเป็นเวลา 10.30 – 11.00 น. 



มติที่ประชุม เห็นชอบ  
1. ตารางการปฏิบัติงานของแม่บ้านโดยให้มีการปรับแก้เวลาพักในช่วงเช้าเป็น

เวลา 10.30 – 11.00 น. 
2. ให้ นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ จัดท าสมุดขออนุญาตออกนอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปาง 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

    6.1 นางวันเพ็ญ ก้อนแหวน ขอให้ตัดต่อกิ่งต้นมะเกลือหน้าอาคารดนตรี เนื่องจากมีผลหล่นลง
พื้น ผู้คนท่ีเดินผ่านไป-มาเหยียบแล้วเดินขึ้นอาคาร ท าให้พื้นอาคารสกปรก และขอความอนุเคราะห์เครื่องดูดฝุ่น
จ านวน 1 เครื่อง 

    6.2 นายสิงคาร ธงหนึ่ง แจ้งว่าทางกองกลางให้ไปตัดหญ้า อาคาร 45 

    6.3 นายวิชัย แซ่หลี ขอคนสวนช่วยงานจ านวน 1 คน หรือให้ทางกองกลางท่ีท างานวันเสาร์-
อาทิตย์ช่วยท าบริเวณโรงอาคาร ข้างโรงอาหารและทางเดิน 

         ที่ประชุม รับทราบ ข้อ 6.1 ให้ผู้รับผิดชอบเขียนแบบฟอร์มขอรับบริการ 
            รับทราบ ข้อ 6.3 และจะได้น าข้อมูลไปเสนอผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 
            (นางสาวนิตยา เตวา)        (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ) 
          หัวหน้าส านักงานคณบดี           เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงาน 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                       งานบริหารทั่วไป      
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร ค าใจหนัก) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รับทราบ 


