เลขที่.......................
แบบรายงานการเข้าประชุม /อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน
❑ รายบุคคล ❑
✓ กลุ่มบุคคล
ชื่อ - สกุล : นางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย: สำนักงานผู้อำนวยการ
ชื่อ - สกุล : นางจรัสโฉม ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
ชื่อหลักสูตร : ประชุมชี้แจง เรื่อง “การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล” ครัง้ ที่ 3/2563
วันเดือนปี
28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น.
สถานที่จัด
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยงานผูจ้ ัด
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่าใช้จ่าย
 ไม่มี ❑ มี จำนวน....................บาท
เบิกจ่ายจากงบประมาณ ❑ แผ่นดิน ❑ เงินรายได้ ❑งบอื่นๆ (ระบุ)............................
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร
❑ ได้รับ ❑ ไม่ได้รับ  ไม่มี
สรุปสาระสำคัญ :
เรื่องที่ 1 อัตราเงินชดเชย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องอัตราเงินชดเชย (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องอัตราเงินชดเชย และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่การพ้นสภาพตาม
ข้อ 57 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ให้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย
ตามอัตราดังต่อไปนี้
(1) เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสามสิบวัน
(2) เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบหนึ่ง ปี แต่ไม่ครบสามปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
เก้าสิบวัน
(3) เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
(4) เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สองร้อยยี่สิบวัน
(5) เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สามร้อยวัน
(6) เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน
ทั้งนี้ กำหนดให้หนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวัน แล้วนำไปหารเงินเดือ นเดือนสุดท้ายให้ได้รับค่าจ้างต่อ วัน
แล้วจึงนำไปคูณจำนวนวันที่มีสิทธิได้รับ เพื่อเป็นจำนวนเงินชดเชยที่จะได้รับ”

โดยสำนักหอสมุดกลางได้ดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บ ุคลากรในสังกัดได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว
ผ่านช่องทางเมล์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ชั้น 1 หน้าลิฟท์ของบุคลากร และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซด์
สำนักหอสมุดกลาง (http://library.swu.ac.th/th/index.php/2018-02-15-02-04-18)
เรื่องที่ 2 การจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทรายวัน
ด้วยคณะทำงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2562 พิจารณาเรื่องการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทรายวัน โดยมีมติยกเลิกมติคณะทำงานบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เกี่ยวกับการเปลี่ยนการบรรจุจา้ งลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยประเภทรายวัน เป็นบรรจุจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยรายเดือน โดยจัดทำสัญญาจ้างทุก 3 เดือน
โดยให้ทำคำสั่งจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทรายวันตามเดิม และให้บรรจุในวันแรกที่เป็นวันทำการ
ของเดือนถัดไป การจ่ายค่าจ้างให้จ่ายเฉพาะวันที่มาปฏิบตั ิงานเท่านั้น ตามหนังสือส่วนทรัพยากรบุคคล ที่ อว 8702.2/317
ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่องแจ้งมติคณะทำงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ครั้งที่ 11/2562 เรื่อง
การจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทรายวัน
ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง เป็นส่วนงานที่ไม่มีการจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทรายวัน
เรื่องที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์
ประจำบ้านต่อยอด
ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึง ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะจำเพาะในแต่ละสาขาของวิชาชีพแพทย์เฉพาะทาง อันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้งในระดับบุค คลและระดับองค์กร และยังเป็นกำลังสำคัญตามภารกิจของส่วนงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์หรือแพทย์สายปฏิบัติการ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง เป็นส่วนงานที่ไม่มีบุคลากรลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ
บ้านต่อยอด
เรื่องที่ 4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อความในข้อ 41 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความ
ดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 41 การทำสัญญาตามข้อ 40 (1) ให้จัดทำสัญญาค้ำประกัน โดยให้มีผู้ค้ำประกัน ดังนี้
(1) ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผูท้ ำสัญญา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้พี่หรือน้องร่ วมบิดา
หรือมารดาของผู้ทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการทำสัญญาค้ำประกัน
(2) ถ้าไม่มีบุคคลตาม (1) จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ในกรณี ที่ไม่
สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้
(3) ถ้าไม่มีบุคคลตาม (1) และ (2) ให้ส่วนงานตั้ง คณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผล
ตรวจสอบปรากฎว่า ผู้ทำสัญญาไม่มีบุคคลดังกล่าวตาม (1) และ (2) จริง ให้ทำสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันได้ ”

