รายงานการประชุมบุคลากรหน่วยรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ กองกลาง
ครั้งที่ 1/2564
วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
----------------------------------ผู้มาประชุม 1. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. นางฐานิดา เดือนจารูญ
ผู้อานวยการกองกลาง
3. นายดนุพล ปลื้มใจ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานอาคารฯ
4. นางธีรกานต์ วิคะบาเพิง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นางยุพิณ พรหมมณี
นักวิชาการเกษตร
6. นายเอกชัย สิงหเดช
วิศวกรพลังงาน
7. นางสาวฟานาเดีย สะอิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
8. นายสุธี แก้วรักษ์
ยาม
9. นายเจษฎา รัตนซ้อน
ยาม
10. นายบุญเจิด เพิ่มพูล
ยาม
11. นายรอแม กามา
ยาม
12. นายศิลปชัย ขุนทรัพย์
ยาม
13. นายสุไลมาน สารี
ยาม
14. นายกิตติวัฒน์ สระบัว
ยาม
15. นายนูดีรมัน ยูโซะ
ยาม
16. นายปิยศักดิ์ ศักดิ์สองเมือง
ยาม
17. นายอุทัย ดวงจันทร์
ยาม
18. นางภัณฑิรา วุฒิพงศ์
ยาม
19. นายต่วนมะซอพี ตวันอับดุลเลาะ
ยาม
20. นายวรากร แก้วกาพฤกษ์
ยาม
21. นายขุนแผน ประนม
ยาม
22. นายอับดุลหากีม สะอุ
ยาม
23. นายอายุ แว้ง
ยาม

ผู้ไม่มาประชุม 1. ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ทิศทางการบริการ มรย. ในอนาคต
- อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เสนอเรื่องประเด็นยุทธศาสตร์ทิศทางการบริการ ซึ่งรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 หน่วยรักษาความปลอดภัยควรยกระดับด้านการให้บริการ การแต่ง
กาย ให้มีมาตรฐาน
มติที่ประชุม รับทราบ เรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ทิศทางการบริการ มรย. ใน
อนาคต
1.2 เรื่อง ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน และการพัฒนาตนเอง
- อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ชี้แจงเรื่องภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควรแต่งกาย
ให้สุภาพเรียบร้อย และหากมีการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัด
- นายดนุพล ปลื้มใจ ชี้เรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันจันทร์ใส่เสื้อโปโลมี
ปกสีเหลือง วันอังคาร - วันศุกร์ แต่งกายชุดซาฟารี (ชุดสีกรมท่า) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เสื้อโปโลมีปก และขอ
อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อเสื้อโปโลมีปกจานวน 2 ตัว ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มติที่ประชุม รับทราบ เรื่องภาพลักษณ์ การแต่งกาย และการพัฒนาตนเอง ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย และเห็นควรจัดหางบประมาณสาหรับจัดซื้อเสื้อโปโลมีปก คนละ 2 ตัว
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
(ไม่ม)ี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 เรื่อง การรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
- อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ชี้แจงเรื่องการเปิด - ปิดไฟตามอาคารต่าง ๆ หากพบเจ้าหน้าที่ไม่ปิด
ไฟตามอาคารหรือสานักงาน ให้แจ้งมายังไลน์กลุ่ม และเขียนรายงานเหตุการณ์ในสมุดบันทึก

มติทปี่ ระชุม รับทราบ และให้เขียนเรียนงานลงในสมุดบันทึกทุกครั้ง หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ และรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป
4.2 เรื่อง ภูมิทัศน์บริเวณป้อมยาม
- นายดนุพล ปลื้มใจ ชี้แจงเรื่องความสะอาดบริเวณป้อมยาม และในป้อมยาม เนื่องจากไม่มีเวรทา
ความสะอาดจึงทาให้ภูมิทัศน์ไม่เรียบร้อย
- อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ให้แบ่งเวรทาความสะอาด
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ เรื่องการแบ่งเวรทาความสะอาดบริเวณป้อมยาม พร้อมกับขั้นตอนการทางานแบบ 5 ส
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย
- อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องคู่มือการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยถือปฏิบัติงานให้ได้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน และให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามาตรฐานเดียวกัน
5.2 เรื่อง กระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เสนอให้จัดทากระบวนการทางานให้เป็นขั้นตอนเพื่อให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มเขียนขั้นตอนการทางาน ดังนี้
o การดูแล รักษาความปลอดภัย ประจาประตู 1
o การเปิด – ปิดไฟ
o การทางานเมื่อถูกการโจรกรรม
o การรวมพลช่วงเช้า
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบนางสาวฟานาเดีย สะอิ จัดทาขั้นตอนวิธีการทางานของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย พร้อมกับจัดทาสมุดรายงานเหตุการณ์ทุกประตู

