
เลขที่........... 

แบบรายงานการเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุมบุคคล 
 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวน้ําเงิน เฉลียวพจน ตําแหนง : บรรณารักษ 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : หองสมุดองครักษ 

ชื่อ – นามสุกล  :  นายพัฒนา จัตวานิล ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชํานาญการ) 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสานสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 

ชื่อ – นามสุกล  :  นายสันติ เกษมพันธุ ตําแหนง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบรกิารทรัพยากรสานสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 

ชื่อ – นามสุกล  :  นายพงษศักดิ์ เอกนาม ตําแหนง : พนักงานเขาและเย็บเลม 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสานสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 

ชื่อหลักสูตร  ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน สมัยสามัญ คร้ังที่ 5/2564 

วัน/เดือน/ป  วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564           เวลา 09.00 – 12.00 น. 

สถานที่จัด ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่องฯ และประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) 

หนวยงานผูจัด สภาคณาจารยและพนักงาน  

คาใชจาย   ไมมี               มี  จํานวน ………………  บาท   

 เบิกจายจากงบประมาณ   แผนดิน    เงินรายได     งบอื่นๆ (ระบุ) 

ใบเกียรติบัตร/

วุฒิบัตร 

 ไดรบั            ไมไดรับ เน่ืองจาก................................................................................           

 ไมมี 

สรปุสาระสําคัญ 

         การประชุมสภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564  

ณ หองประชุมสภา สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

        1. เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.มะยูโซะ กูโน ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน แจงที่ประชุมทราบ  

ดังน้ี 

           1.1 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) 

                 ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน แจงวาเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดใหมีการประชมุคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานประชุมผานสื่อ 

อิเลก็ทรอนิกส (ออนไลน) ดวยโปรแกรม Zoom ในการประชุมสมัยสามัญ คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 28 ตุลาคม 

2564 เพื่อเปนการควบคุมและลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส รวมทั้งเปนการอํานวยความสะดวกแกกรรมการ 

สภาคณาจารย 



           1.2 ผลการคดัเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการผูมีผลงานดีเดน มศว ประจําป พ.ศ.2564 เสนอ ปขมท. 

                ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี 

26 สิงหาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบแตงตั้งรายชื่อคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการผูมี 

ผลงานดีเดนของ มศว ประจําป พ.ศ. 2564 นั้น คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการผูมี

ผลงานดีเดนของ มศว ประจําป พ.ศ. 2564 ไดจัดประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ดวยโปรแกรม Zoom เพ่ือดําเนินการคดัเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการผูมีผลงาน 

ดีเดนของ มศว ประจําป พ.ศ. 2564 เปนท่ีเรียบรอยแลว ปรากฎผลผูไดรบัการคัดเลือกเปนบุคลากรสาย 

ปฏิบัติการผูมีผลงานดีเดนของ มศว ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 3 คน ใน 3 ดาน ไดแก 

          - ดานบริการดีเดน ไดแก นายยศไกร เกตุกราย สังกัดศูนยการแพยปญญนันทภิกขุชลประทาน 

          - ดานบริหารดีเดน ไดแก นางธิดารัตน เทศนา สังกัดศนูยการแพยปญญนันทภิกขุชลประทาน 

          - ดานวิชาชีพดีเดน ไดแก นางจินดา ไตรเวช สังกัดคณะพลศึกษา 

ทั้งนี้ไดทําหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือลงนามในแบบเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดนแหงชาติ          

ปขมท. ประจําป พ.ศ. 2564 และไดเสนอตอที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง (ปขมท.) เปนที่

เรยีบรอยแลว 

          1.3 รายงานการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดงบประมาณป พ.ศ. 2565 งานสภาคณาจารยและ 

พนักงาน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

              ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเงนิรายไดงบประมาณป พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 –     

30 กันยายน 2565) นั้น งานสภาคณาจารยและพนักงาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดงบประมาณ      

ป พ.ศ. 2565 งานสภาคณาจารยและพนักงาน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จํานวนทั้งสิ้น             

705,000 บาท จําแนกเปน ดังนี้ 

1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ           เปนเงิน 640,000 บาท 

          - หมวดคาตอบแทน 360,000 บาท 

          - คาใชสอยและวัสดุ 280,000 บาท 

 2. หมวดงบเงินอดุหนุน                          เปนเงิน 35,000 บาท 

         - เงินสนับสนุนการประชุม ปอมท. 25,000 บาท 

         - เงินสนับสนุนการประชุม ปขมท. 10,000 บาท 

 3. หมวดงบรายจายอ่ืน                          เปนเงิน 30,000 บาท 

          - คาใชจายในการจัดโครงการเชิดชูเกียรติ 

          - บุคลกรดีเดนสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

                                                       รวมเปนเงินท้ังส้ิน 705,000 บาท 

 

 

 






