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ผู้มาประชุม 
 1.  นายราชัย                          อัศเวศน์                     หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 
 2.  นางสาววีณา   กองวงศา  หัวหน้างานธุรการ 
 3.  นางสาวเบญญารัศม์  จีราภัทร์นาถศิริ 
 4.  ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา วิบูลย์กูล  หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร 

5.  นางมัณฑนา   ศรีราง 
6.  นางสาวพรพิศ  มุลตะกร 
7.  นายวิระชน   ศรีราง   หัวหน้างานไปรษณีย์ 
8.  นางสาวชมพูนุท  ศรีภราพิทักษ์ 
9.  นางสาวยุวธิดา  ทศานนท์ 
10. นางสาวสุพรรณี  จ าปาทอง 
11. นางจาริพร   คลองโนนสูง 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
 1.  นายอุเทน   เผื่อนทอง  หัวหน้างานนิติการ   
 2.  นางสาวสุภาภรณ์    สุวรรณบุรี  หัวหน้างานประชุมและช่วยผู้บริหาร 

3.  นางอรัญญา   ศิลารักษ์  
4.  นางสุชาดา   จินาภรณ์ 
5.  นางบุณฑิพา   ทาบสีแพร 
6.  นางพิณพิชญา  เนาว์ประเสริฐ 
7.  นางสาวทิพวรรณ  ไพฑูรย์ 
8.  นายพงษ์ไทย   เยาวเรศ 
9.  นางสาวลาลิน  ปกรณ์กาญจน์ 
10. นายพีรพัฒน์   นาคใหม่ 

 11. นายเสน่ห์   ประชากลาง 
12. นายธัชชัย   พลเสน 
13. นางสาวภารุณี  บัวชุล ี
14. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีอนันต์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.20 น. 
 หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที ่1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี 1.1   เรื่อง การสัมมนา “คดีปกครองกับการบริหารงานบุคคล” 
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 หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการแจ้ง ว่า จะมีการจัดสัมมนา เรื่อง คดีปกครองกับการ

บริหารงานบุคคล ในวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2558 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล มีผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ นิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล ในการนี้ หัวหน้าส่วนสารบรรณ
และนิติการ และนางสาวชมพูนุท  ศรีภราพิทักษ์ จะเข ้าร่วมสัมมนา โดยได้ขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ที่
จะร่วมเดินทางไปสัมมนาให้ด าเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยฯ 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.2   เรื่อง สอบสวนคดีละเมิดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 ตามที่คณะกรรมการสอบสวนคดีละเมิดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งส านวนการ

สอบสวนไปที่กระทรวงการคลัง บัดนี้ กระทรวงการคลังมีความประสงค์ให้คณะกรรมการฯ ไปชี้แจง 
เนื่องจากส านวนการสอบสวนมีจ านวนมาก ดังนั้น หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ ในฐานะประธาน
กรรมการสอบสวนฯ ต้องเดินทางไปชี้แจง โดยจะออกเดินทางในช่วงเที่ยงของวันที่ 27 เมษายน 2558 เพ่ือ
ไปประชุมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชุมใหญ่ในวันที่ 28 เมษายน 2558 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.3   เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง (sar) 
 ด้วยได้ก าหนดจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (sar) ประจ าปีการศึกษา 2557 หัวหน้า

ส่วนสารบรรณและนิติการ จึงแจ้งทุกงานรีบด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามภารกิจหลัก
ของแต่ละงาน โดยมีไฟล์ข้อมูลเดิมอยู่ที่งานธุรการ สามารถขอได้จากนางจาริพร  คลองโนนสูง นอกจากนี้ 
หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ ได้ขอความร่วมมือจากทุกคนให้เข้าไปตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตามแบบส ารวจฯ ที่ส่วนสารบรรณและนิติการส่งออนไลน์ออกไป จ านวน 3 แบบส ารวจ ซึ่งขณะนี้ยังมี
ผู้ตอบจ านวนน้อยและอาจต้องขยายระยะเวลาในการตอบออกไปอีกระยะหนึ่ง 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.4   เรื่อง การสืบค้นรายช่ือพนักงาน 
 สืบเนื่องจากปัญหาการสืบค้นรายชื่อพนักงานบนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ          

ไม่สามารถสืบค้นได้ หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ จึงรับจะไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 1.5   เรื่อง ภารกิจของหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 
  หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ แจ้งว่า ภารกิจของหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ 

ในการบริการหน่วยงานภายนอกในเดือนต่อไปจะไม่ค่อยมี และหากมีก็จะเป็นในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย ์
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่ 3/2558 
  หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ ได้น าเสนอรายงานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่  
25 มีนาคม 2558 ตามที่ได้ส่งให้พนักงานทุกท่านทราบแล้ว เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม นั้น  
  มติ ที่ ป ระชุ ม รับ รอ งรายงานการประชุ มส่ วนฯ  ครั้ งที่  3 /2558 เมื่ อ วันที่               
25 มีนาคม 2558 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง (ติดตามงาน)  

วาระท่ี 3.1  งานธุรการ 
นางสาววีณา  กองวงศา หัวหน้างานธุรการ รายงาน ดังนี้ 
1) เรื่อง การเชิญประชุมของหน่วยงานภายนอก 
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ตามที่หน่วยงานภายนอกมีการเชิญ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้า

ร่วมประชุม และมีการยกเลิกหรือเลื่อนการประชุมออกไป เกิดปัญหา คือ กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการ
ประชุมออกไปแล้ว หน่วยงานเจ้าของเรื่องไม่ ได้แจ้งให้ทราบก่อนการประชุม โดยมีความผิดพลาดที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการประชุมล่าช้ากว่าก าหนดการประชุมเดิม ท าให้
ผู้บริหารเสียเวลาเดินทางไปประชุมและรับทราบในภายหลัง จากเหตุการณ์ดังกล่าว งานธุรการจึงขอแจ้ง
เป็นข้อสังเกตว่า ในครั้งต่อไปอาจเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้อีก ดังนั้น เลขานุการกิจของผู้บริหารท่านใดที่มี
ภารกิจจะต้องเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาในเรื่องใด ในวันใดที่ก าหนดไว้แล้ว อาจจะต้องมีการติดต่อ
สอบถามต้นเรื่องอีกครั้งเพื่อยืนยันก่อนการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการผิดพลาด 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
2) เรื่อง การตอบหนังสือเกินก าหนดเวลา 
ตามที่งานธุรการ ได้รับมอบหมายให้ตอบหนังสือของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งโดยปกติจะมีข้ันตอน

ในการด าเนินการและต้องใช้ข้อมูลประกอบในการตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น 
กรณีที่หน่วยงานส่งข้อมูล หรือมีการพิจารณาเรื่องส่งมาล่าช้า จนบางครั้งเกินก าหนดเวลาตามที่เจ้าของเรื่อง
ระบุไว้ในหนังสือ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการตอบหนังสือและท าให้มหาวิทยาลัยฯ อาจเสียโอกาสในบางเรื่อง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 3.2  งานไปรษณีย์ 
 นายวิระชน  ศรีราง หัวหน้างานไปรษณีย์ รายงาน ดังนี้ 

1) เรื่อง ตรวจสอบการจัดส่งใบขออนุญาตใช้รถยนต์ 
ตามที่หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ แจ้งเรื่องการจัดส่งใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของ

มหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมอบงานไปรษณีย์จัดส่งตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2558 และ
จากการติดตามเรื่อง 3 วัน งานยานพาหนะแจ้งว่าไม่พบหนังสือ นั้น งานไปรษณีย์ตรวจสอบแล้ว พบเรื่อง
ดังกล่าวค้างอยู่ที่งานยานพาหนะ เนื่องจากในช่วงนั้น นางธนิตา  เสรีคชหิรัญ หัวหน้างานยานพาหนะ     
ลาหยุดงาน ท าให้ไม่มีผู้ลงนามผ่านหนังสือดังกล่าว 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
2) เรื่อง การส่งไปรษณียภัณฑ์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ความคืบหน้า เรื่อง การส่งไปรษณียภัณฑ์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ขณะนี้ งานไปรษณีย์สังเกตเห็นจดหมายส่งออกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
มีเลขอนุญาตส่งออกแล้ว ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จะสามารถจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ได้เองโดยไม่ต้องผ่าน
ส่วนสารบรรณและนิติการ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 3.3  งานนิติการ 
 นายอุเทน  เผื่อนทอง หัวหน้างานนิติการ ไม่ได้เข้าประชุม หัวหน้าส่วนสารบรรณและ

นิติการ จึงสอบถามความคืบหน้าของงาน ดังนี้  
1) เรื่อง งานบังคับคดี 
นางสาวยุวธิดา  ทศานนท์ รายงานว่า ขณะนี้มีงานของนางสาวชมพูนุท  ศรีภราพิทักษ์ 

เรื่องของผู้ค้ าประกันในส่วนของสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งขณะนี้ นางสาวชมพูนุท  ศรีภราพิทักษ์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการออกหนังสือแจ้งผู้ค้ าประกันตามสัญญาทุกฉบับ โดยหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ แจ้งขอให้
ด าเนินการภายใน 60 วัน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 3.4  งานประชุมและช่วยผู้บริหาร 
  ด้วยนางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณบุรี หัวหน้างานประชุมและช่วยผู้บริหาร ไม่ได้เข้าประชุม   

นางมัณฑนา  ศรีราง มีเรื่องรายงาน คือ 
1) เรื่อง การลาของพนักงาน 

  ด้วยนางบุณฑิพา  ทาบสีแพร ซึ่งลาป่วยเพ่ือผ่าตัด ได้ยื่นขอลาป่วยต่อ ตั้งแต่วันที่        
27 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการอนุญาต
ให้ลาต่อได้ตามท่ีขอ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 3.5  งานจัดเก็บเอกสาร 
 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา  วิบูลย์กูล หัวหน้างานจัดเก็บเอกสารรายงาน ดังนี้ 

1) เรื่อง กรณีการขอเลขที่ค าสั่งไม่ถูกต้องของหน่วยงาน 
ด้วยส่วนอาคารสถานที่ ได้ขอเลขที่ค าสั่ง ที่ 345/2558 – 349/2558 งานจัดเก็บเอกสาร

ตรวจสอบแล้วพบว่า ค าสั่งที่ 345/2558 และค าสั่งที่ 349/2558 ที่ให้มาเป็นเรื่องเดียวกัน จึงประสานให้
ส่วนอาคารสถานที่แก้ไข ปรากฏว่า ทั้งสองค าสั่งไม่ใช่เรื่องเดียวกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
2) เรื่อง ปัญหา Network และระบบ MIS ขัดข้อง 
ปัญหาในการท างานของงานจัดเก็บเอกสาร ยังคงมีเหมือนเดิม คือ ปัญหา Network และระบบ

MIS ขัดข้องมีการหลุดบ่อยขณะใช้งาน 
 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
3) ปัญหาการหมุนเวียนคนท างาน (Rotate) 
ด้วยหน่วยงานต่างๆ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนท างาน จึงมีปัญหาเรื่องการสอนงาน ส่งผล

ให้เกิดการติดขัดในการประสานงาน ในการนี้ หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ รับจะน าไปหารือ
ในที่ประชุมประสานงานบริหาร เพ่ือขอให้หน่วยงานมีการสอนงานให้กับคนท างานใหม่ให้มากขึ้น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 

 

เลิกประชุมเวลา 11.05 น. 

 
(นางสาววีณา  กองวงศา) 

ผู้บันทึกการประชุม 
(นายราชัย  อัศเวศน์) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


