
เลขท่ี...........
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุ่มบุคคล 
 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวน้าํเงิน เฉลียวพจน์ ตําแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ห้องสมุดองครักษ์ 
ชื่อ – นามสุกล  :    
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน :  
ชื่อ – นามสุกล  :    
ชื่อหลักสูตร  ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัยสามัญ คร้ังท่ี 9/2562 
วัน/เดือน/ปี  วันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม 2562           เวลา 09.00 – 12.00 น. 
สถานท่ีจัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจ้ยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
หน่วยงานผู้จัด สภาคณาจารย์และพนักงาน  
ค่าใช้จ่าย   ไม่มี               มี  จํานวน ………………  บาท   

 เบิกจ่ายจากงบประมาณ   แผ่นดิน    เงินรายได้     งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
ใบเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร 

 ได้รับ            ไม่ได้รับ เนื่องจาก................................................................................             
 ไม่มี 

สรุปสาระสําคัญ 
         การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัยสามัญ คร้ังท่ี 9/2562 ณ ห้องประชุมสภา 
สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
            1) การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562 
                การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 มีเร่ืองเสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติดังนี้ 
            1. (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
            2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การบริหารกิจการอาคารท่ีพักบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ์ พ.ศ. 2562 และมีเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ คือ การจ้างลูกจา้งมหาวิทยาลัย ประเภทรายวัน ตามท่ี คณะทํางาน
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติขอให้ทุกส่วนงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมมือกัน ดังนี้ 
           1. ให้บรรจุจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา และกลุ่มลูกจ้างมหาวิทยาลัย งบประมาณส่วนกลาง (10-1) 
งบประมาณส่วนงาน (10-2) งบประมาณเงินรายได้โครงการ (10-8) และงบผลิต แพทย์เพ่ิม/ กลุ่มท่ีทําสัญญารายปีของ
สํานักงานอธิการบดี (10-9) ในวันแรกท่ีเป็นวันทําการของเดือนถัดไป 
           2. ให้เปลี่ยนการบรรจุจ้างลูกจา้งมหาวิทยาลัย ประเภทรายวัน เป็นบรรจุจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยรายเดือน โดยจัดทํา
สัญญาจ้างทุก 3 เดือน โดยให้บรรจุในวันแรกท่ีเป็นวันทําการของเดือนถัดไป 
ท้ังนี้ หากส่วนงานใดมีความจําเป็นเร่งด่วน ทําให้ไม่สามารถบรรจุได้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในข้อ 1 และข้อ 2 ให้ส่วนงาน
เสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณี 

2) การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2562 
               การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินคร้ังท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 มีเร่ือง 
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้ 
             1. ขอกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ - เงินเพ่ิมพิเศษ และขอกําหนดอัตราการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม เร่ือง การกําหนดลักษณะงานท่ีได้เงินเพ่ิมพิเศษ ลงวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2561 ใน ข้อ 6 ให้ส่วนงานพิจารณา ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒกําหนดให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามประกาศนี้ โดยใช้งบประมาณของส่วนงานเสนออธิการบดีอนุมัติ และ



กําหนดลักษณะงานท่ีมีสิทธิได้รับเงินพิเศษ 
             2. ขออนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนสําหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการประจําปีงบประมาณ 2563 
             3. ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ – ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ 
             4. ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ – ค่าใช้จ่ายในการประชุมเกี่ยวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2.  เรื่องสืบเนื่อง  
    1. การจัดโครงการ/ กิจกรรมพิเศษของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจําปีงบประมาณ 2563 

                 ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญคร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 
เห็นชอบจัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “การวางแผนการทํางานเชิงรุกของสภาคณาจารย์และพนักงานยุคใหม่ เพ่ือประชาคม 
มศว” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) สถานท่ีอาจเป็นแม่เมาะ จังหวัดลําปาง หรือท่ีจังหวัดกาญจนบุรี โดย
กําหนดจัดในวันท่ี 15 – 17 มกราคม 2563 ท้ังนี้ นายสุริยกมล ยะแสง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ รับติดต่อประสานงานในการหาสถานท่ีจัดโครงการดังกล่าวตามงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด 
โดยนายสุริยกมล ยะแสง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้หาข้อมูลเบื้องต้นของสถานท่ีจัดสัมมนาแล้ว เห็นว่าการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) แม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีความพร้อมด้านสถานท่ีสําหรับสัมมนามากกว่า และทาง
สํานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้สํารวจรถบัสมหาวิทยาลัยสําหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปสัมมนา ซ่ึงส่วน
พัฒนากายภาพ มศว ได้แจ้งว่ารถบัสในช่วงเดือนมกราคม 2563 จะว่างในวันท่ี 29 -31 มกราคม 2563 รวมท้ังได้สํารวจ
รายชื่อผู้ท่ีสามารถเดินทางไปร่วมสัมมนาได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มีจํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 19 คน           

 3. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
             เสนอชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และพนกังาน เพ่ือเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน จํานวน 1 คน 
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน แจ้งท่ีประชุมว่า ด้วยอธิการบดีได้ลง
นามในหนังสือท่ี อว 8702.1/640 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 เร่ืองดําเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มอบประธานสภาคณาจารย์และพนักงานดําเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 9 (6) เร่ืองดําเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ซ่ึงมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซ่ึงบัดนี้ใกล้จะครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้วนั้น 
             เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
มติ          ท่ีประชุมเห็นชอบเสนอชื่อนายสุริยกมล ยะแสง เพ่ือเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  

4. เรื่องอื่นๆ 
            กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน คร้ังต่อไป 
             ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ได้
กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจําเดือนมกราคม 2563 เป็นวันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม 2563 จึงขอให้
กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยในการ
ประชุมคร้ังนี้จะมีสภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยตํารวจมาพบปะเย่ียมเยียนสภาคณาจารย์คณาจารย์และพนักงาน มศว และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย  
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

- ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือนําไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง 
ได้รับทราบต่อไป 
 
นําความรู้ท่ีได้รับมาใช้ปรับปรุงการทํางาน ดังต่อไปน้ี 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา 
ภายในวันท่ี 

- - 
  
 
 














