
 

เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าประชุม /อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 
 

ชื่อ - สกุล :  นางสาวแสงจันทร์  หวานอารมย์  ต าแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล        ฝ่าย: ส านักงานผู้อ านวยการ 
ชื่อหลักสูตร :  ประชุมชี้แจง “การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล” ครั้งที่ 5/2563    
วันเดือนปี   25 สิงหาคม  2563   เวลา 08.30 – 13.00 น. 
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี   
หน่วยงานผู้จัด ส่วนทรัพยากรบุคคล  ส านักงานอธิการบดี 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จ านวน....................บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้  งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ       ไม่ได้รับ       ไม่มี 

 
 

สรุปสาระส าคัญ :  

  เรื่องท่ี 1  การเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
               ตามที่คณะกรรมการประเมินการมีความรู้ความสามารถมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2563  เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2563  มีมติก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมิน
เพ่ือบรรจุผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
              1. การเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในขณะนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับอัตราก าลัง   
และเงินทดแทนจากรัฐบาล  ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องสูญเสียอัตราข้าราชการและต้องใช้เงินรายได้และอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัยจ้างบุคลากรดังกล่าวด้วยเงินที่สูงขึ้นและจัดสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งเงินชดเชย 
             2. บุคลากรที่จะถูกเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์  ความช านาญ ที่จะก่อเกิดประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง และควรมีผลงานและภาระรับผิดชอบ
มากกว่าภาระงานเดิม 
             ทั้งนี้งานบุคคลจะด าเนินการแจ้งมติดังกล่าวไปยังหัวหน้าฝ่ายที่มีข้าราชการในสังกัด  เพ่ือให้แจ้งข้าราชการได้  
รับทราบต่อไป 
   
  เรื่องท่ี 2  การสรุปวันลาพักผ่อนสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจ ามหาวิทยาลัย 
               การส่งสรุปวันลาพักผ่อนสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจ ามหาวิทยาลัย  ตามรอบการประเมิน 
(วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) หน่วยงานสามารถด าเนินการส่งบันทึกข้อความพร้อม Print หน้า 
HURIS ส่งมาที่ส่วนทรัพยากรบุคคลได้ต้ังแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2563  โดยส่วนทรัพยากรบุคคลจะตรวจสอบในระบบ HURIS 
พร้อมดูเอกสารประกอบและจะด าเนินการกดยืนยันวันลาสะสมให้ตามล าดับการส่งเอกสารของหน่วยงาน 
               ทั้งนี้ส านักหอสมุดกลางได้ด าเนินการจัดส่งบันทึกข้อความไปยังส่วนทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว  ตามบันทึก
ของส านักหอสมุดกลาง ที่  8730.1/885  ลงวันที่  11  สิงหาคม 2563  เรื่องขอส่งข้อมูลการลาพักผ่อนสะสมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัด 

     
 

    
 



  เรื่องท่ี 3  การสรุปวันลาพักผ่อนสะสมของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
               การส่งสรุปวันลาพักผ่อนสะสมของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  ตามรอบปีงบประมาณ  (วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2563)  หน่วยงานสามารถด าเนินการส่งบันทึกข้อความพร้อม Print หน้า HURIS ส่งมาที่ส่วน
ทรัพยากรบุคคลได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2563  โดยส่วนทรัพยากรบุคคลจะตรวจสอบในระบบ HURIS พร้อมดูเอกสาร
ประกอบและจะด าเนินการกดยืนยันวันลาสะสมให้ตามล าดับการส่งเอกสารของหน่วยงาน 
 
  เรื่องท่ี 4  การท าบัตรประจ าตัวบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) 
               ตามท่ีส่วนทรัพยากรบุคคลได้มีการจัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากรในรอบปีงบประมาณ 2561  เสร็จสิ้นลงแล้วนั้น
ดังนั้นจึงขอแจ้งวิธีการจัดท าบัตรประจ าบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2563 ส าหรับ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอมีบัตรครั้งแรก  โดยให้หน่วยงานรวบรวมรูปถ่ายและส าเนาบัตรประชาชนส่งส่วนทรัพยากรบุคคล  
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 8702.2/4094  ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2563  เรื่องการท า
บัตรประจ าตัวบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) 
               ทั้งนี้ส านักหอสมุดกลางไม่มีบุคลากรบรรจุใหม่  ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2563    
 
  เรื่องท่ี 5  ขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายช่ือผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
              ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว  
0227.5(4)/ว995  ลงวันที่ 18 สิงหาคม  2563  โดยขอให้มหาวิทยาลัยที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา  ที่มีคุณสมบัติครบ  เมื่อปี 2561 ถึงปี  2563  รวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้ ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ภายในวันที่  25  สิงหาคม 2563 
              ทั้งนี้ส านักหอสมุดกลางได้ด าเนินการจัดส่งรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดังกล่าวไปแล้ว  
ดังนี้ 
              - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561  จ านวน 2  คน 
               (ตามหนังสือของส านักหอสมุดกลาง ที่ ศธ 6930/1854  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
              - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน 5  คน 
               (ตามหนังสือของส านักหอสมุดกลาง ที่ ศธ 6930/1666  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561) 
              - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 10  คน 
               (ตามหนังสือของส านักหอสมุดกลาง ที่ อว 8730.1/550  ลงวันที่ 19 กันยายน 2562) 
 
เรื่องท่ี 6  การท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม 
              ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการประกันสุขภาพ - อุบัติเหตุกลุ่มของบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)
ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีผลประโยชน์คุ้มครอง ระยะเวลา 1 ปี  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564)  ตามหนังสือของส่วนทรัพยากรบุคคล ที่ อว 8702.2/458  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563  ดังนี้ 
                - แผน 1  พนักมหาวิทยาลัยจะได้ความคุ้มครอง และผลประโยชน์โดยไม่ต้องจ่ายเงิน 
                - แผน 2  พนักงานมหาวิทยาลัยต้องจ่ายเพิ่ม    3,885  บาท 
                - แผน 3  คู่สมรสและบุตรจ่ายเท่ากับ   3,228  บาท 
               -  แผน 4  คู่สมรสและบุตรจ่ายเท่ากับ   10,940  บาท 
               -  แผน 5  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทรายวัน  จะได้ความคุ้มครองและ
ผลประโยชน์โดยไม่ต้องจ่ายเงิน 





 
หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ  หลังจากเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน  ภายใน 7 วันท าการ  เสนอหัวหน้าฝา่ย                         
      2.  หัวหน้าฝ่ายเสนอความเห็น  ภายใน 3 วันท าการ  และเสนอต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
      3.  แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้มรายงานการเข้าประชุม/ อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
      4.  หัวหน้าฝ่ายติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา 

     5.  หัวหน้าฝ่ายรายงานผลการปรับปรุงพฒันาให้ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางไดท้ราบ 

 


