เลขที่...........

แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
 รายบุคคล
 กลุ่มบุคคล
ชื่อ – นามสุกล : นางสาวน้าํ เงิน เฉลียวพจน์
ตําแหน่ง : บรรณารักษ์
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ห้องสมุดองครักษ์
ชื่อ – นามสุกล :
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน :
ชื่อ – นามสุกล :
ชื่อหลักสูตร
ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562
วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่จัด
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจ้ยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
หน่วยงานผู้จัด
สภาคณาจารย์และพนักงาน
ค่าใช้จ่าย
 ไม่มี
 มี จํานวน ……………… บาท
เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้  งบอื่นๆ (ระบุ)
ใบเกียรติบัตร/
 ได้รับ
 ไม่ได้รับ เนื่องจาก................................................................................
วุฒิบัตร
 ไม่มี
สรุปสาระสําคัญ
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมสภา
สรุปสาระสําคัญดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มีเรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติดังนี้
1. (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การบริหารกิจการอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ์ พ.ศ. 2562 และมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ คือ การจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทรายวัน ตามที่ คณะทํางาน
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติขอให้ทุกส่วนงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมมือกัน ดังนี้
1. ให้บรรจุจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา และกลุ่มลูกจ้างมหาวิทยาลัย งบประมาณส่วนกลาง (10-1)
งบประมาณส่วนงาน (10-2) งบประมาณเงินรายได้โครงการ (10-8) และงบผลิต แพทย์เพิ่ม/ กลุ่มที่ทําสัญญารายปีของ
สํานักงานอธิการบดี (10-9) ในวันแรกที่เป็นวันทําการของเดือนถัดไป
2. ให้เปลี่ยนการบรรจุจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทรายวัน เป็นบรรจุจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยรายเดือน โดยจัดทํา
สัญญาจ้างทุก 3 เดือน โดยให้บรรจุในวันแรกที่เป็นวันทําการของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ หากส่วนงานใดมีความจําเป็นเร่งด่วน ทําให้ไม่สามารถบรรจุได้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในข้อ 1 และข้อ 2 ให้ส่วนงาน
เสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี
2) การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มีเรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
1. ขอกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ - เงินเพิ่มพิเศษ และขอกําหนดอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม เรื่อง การกําหนดลักษณะงานที่ได้เงินเพิ่มพิเศษ ลงวันที่
18 พฤษภาคม 2561 ใน ข้อ 6 ให้ส่วนงานพิจารณา ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามประกาศนี้ โดยใช้งบประมาณของส่วนงานเสนออธิการบดีอนุมัติ และ

กําหนดลักษณะงานที่มีสิทธิได้รับเงินพิเศษ
2. ขออนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนสําหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการประจําปีงบประมาณ 2563
3. ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ – ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ
4. ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ – ค่าใช้จ่ายในการประชุมเกี่ยวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ
2. เรื่องสืบเนื่อง
1. การจัดโครงการ/ กิจกรรมพิเศษของสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจําปีงบประมาณ 2563
ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
เห็นชอบจัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “การวางแผนการทํางานเชิงรุกของสภาคณาจารย์และพนักงานยุคใหม่ เพื่อประชาคม
มศว” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) สถานที่อาจเป็นแม่เมาะ จังหวัดลําปาง หรือที่จังหวัดกาญจนบุรี โดย
กําหนดจัดในวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 ทั้งนี้ นายสุริยกมล ยะแสง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ รับติดต่อประสานงานในการหาสถานที่จัดโครงการดังกล่าวตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด
โดยนายสุริยกมล ยะแสง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้หาข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่จัดสัมมนาแล้ว เห็นว่าการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) แม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีความพร้อมด้านสถานที่สําหรับสัมมนามากกว่า และทาง
สํานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้สํารวจรถบัสมหาวิทยาลัยสําหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปสัมมนา ซึ่งส่วน
พัฒนากายภาพ มศว ได้แจ้งว่ารถบัสในช่วงเดือนมกราคม 2563 จะว่างในวันที่ 29 -31 มกราคม 2563 รวมทั้งได้สํารวจ
รายชื่อผู้ที่สามารถเดินทางไปร่วมสัมมนาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีจํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 19 คน
3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เสนอชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน จํานวน 1 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอธิการบดีได้ลง
นามในหนังสือที่ อว 8702.1/640 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่องดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มอบประธานสภาคณาจารย์และพนักงานดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 9 (6) เรื่องดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งบัดนี้ใกล้จะครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้วนั้น
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมเห็นชอบเสนอชื่อนายสุริยกมล ยะแสง เพื่อเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
4. เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งต่อไป
ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้
กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจําเดือนมกราคม 2563 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 จึงขอให้
กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยในการ
ประชุมครั้งนี้จะมีสภาคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยตํารวจมาพบปะเยี่ยมเยียนสภาคณาจารย์คณาจารย์และพนักงาน มศว และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนําไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง
ได้รับทราบต่อไป
นําความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการทํางาน ดังต่อไปนี้
หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา
-

รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา
ภายในวันที่
-

