คูมือการใชบริการ
เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดเขา
ระเบียบวาระการประชุม

จัดทําโดย
งานการประชุม
สวนบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี

คูมือการใชบริการ
เรื่อง การเสนอเรื่องเพือ่ จัดเขาระเบียบวาระการประชุม
งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง
1. ความเปนมา
เนื่องจากผูใชบริการมีความไมเขาใจในการเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุมแตละชุด
งานการประชุม ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของป ญ หาดั ง กล า ว จึ ง ได ดํ า เนิ น การจั ดทํ า คู มื อ การใช บ ริ ก ารเพื่ อให
ผูใชบริการไดทราบถึงขั้นตอนและวิธกี ารที่ถูกตอง

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูใชบริการไดทราบขั้นตอนและวิธกี ารเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม
อยางถูกตอง
2. เพื่อใหผูใชบริการสามารถดําเนินการไดถูกตองและสามารถติดตามงานได
3. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ

3. ขอบขายความรับผิดชอบ
ขอใชบริการใน งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบการจัดประชุม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กบบ.) (พลิกไปหนา 3)
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กบม.) (พลิกไปหนา 5)
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลิกไปหนา 7)
4. การประชุมคณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลิกไปหนา 9)
5. การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (พลิกไปหนา 11)

4. หนาที่ผรู ับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูอํานวยการสวนงานทีเ่ ปนฝายเลขานุการคณะกรรมการ
หัวหนางาน
เจาหนาทีง่ านการประชุม

=
=
=
=

พิจารณาอนุมัต/ิ สั่งการ
พิจารณาตรวจสอบ
พิจารณาเบื้องตน
จัดระเบียบวาระการประชุม
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5. ขั้นตอนการขอใชบริการ การเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม
5.1 สงเรื่องกอนวันประชุม 10 วันทําการ โดยทําหนังสือบันทึกขอความสงมาพรอมกับแบบเสนอเรื่อง
เพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม (ถามี) ถึงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
(ยกเวน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะกรรมการอํานวยการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตองสงเรื่องไปยังสวนทรัพยากรบุคคลเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะทํางาน/
อนุกรรมการ พิจารณากอน)
5.2 นําเรื่องและเอกสารประกอบการประชุม (ไฟล PDF) ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสวนงานเขาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)
5.3 หากเสนอเรื่องหลังวันปดรับเรื่อง จะจัดเปนระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ
5.4 เมื่อจัดระเบียบวาระการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว แตสวนงาน/หนวยงานมีเรื่องที่มีความจําเปน
และเรงดวน ขอใหสงเรื่องไปยังงานการประชุม สวนบริหารงานกลาง กอนวันประชุม 3 วั น เพื่อจัดเปนระเบียบ
วาระเพิ่มเติม (แจกหนาหองประชุม)

ปฏิทินการประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560
วัน / เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หมายเหตุ
การประชุม
1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
วันพุธสัปดาหที่ 2
11
8
8
12 17 14 12
9
13 11 8
13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา 13.30 น.
2. คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
16 20 20 19 15 19 17 21 18 16 20 18
วันจันทรสัปดาหที่ 3
3. คณะกรรมการบริหารการเงิน
องครักษ
องครักษ
องครักษ
องครักษ
องครักษ
องครักษ
เวลา 09.00 น.
และทรัพยสิน
วันจันทรสัปดาหที่ 3
4. คณะกรรมการอํานวยการ
19
18
ประชุมทุก 3 เดือน
20
18
สวัสดิการมหาวิทยาลัย
องครักษ
องครักษ ตอจาก คกก.บริหาร
การเงินและทรัพยสิน
5. คณะกรรมการ
วันพฤหัสบดีสัปดาหที่ 4
26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28
สํานักงานอธิการบดี
เวลา 09.30 น.

หมายเหตุ วันที่ที่กําหนดอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. นิยามศัพทเฉพาะ -7. แบบฟอรมที่ใช แบบฟอรมเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม (ดาวนโหลดจากเว็บไซต
สวนบริหารงานกลาง http://general.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=14770)

8. ภาคผนวก

องคประกอบ อํานาจหนาที่ ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม
และการแจงมติที่ประชุม มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กบบ.)
(ผูรับผิดชอบ : นางสาวนฤมล เมืองวงค โทรภายใน. 11422)
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559
ขอ 18 ให มีคณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลมหาวิท ยาลั ยศรีน คริ นทรวิโ รฒ ใช ชื่ อยอวา กบบ.
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประกอบดวย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) อธิการบดี
เปนรองประธานกรรมการ
(3) รองอธิการบดีจํานวนหนึ่งคนที่อธิการบดีเสนอแตงตั้ง
เปนกรรมการ
(4) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
เปนกรรมการ
(5) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจํานวนสองคน
เปนกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง
(6) กรรมการสภาวิชาการจํานวนหนึ่งคนซึ่งสภาวิชาการเสนอแตงตั้ง
เปนกรรมการ
(7) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนไมเกินหาคนที่มีความรูดานกฎหมาย
เปนกรรมการ
ดานเศรษฐศาสตร ดานการเงิน ดานการพัฒนาองคกร
หรือดานการบริหารงานบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(8) รองอธิการบดีทที่ ําหนาที่กํากับดูแลการบริหารงานบุคคล
เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลจํานวนไมเกินสามคนเปนผูชวยเลขานุการ
ใหกรรมการตาม (5) (6) และ (7) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปนับแตวนั แตงตั้ง
ขอ 21 ในการประชุม กบบ. ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการประชุมและ
วิธดี ําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 22 ให กบบ. มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
(1) การวางแผนกําลังคน การกําหนดตําแหนง การกําหนดเงินเดือนคาตอบแทน การจาง
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การวางมาตรฐานกําหนดตําแหนง การรักษาจรรยาบรรณ การรักษาวินัย
การอุทธรณและรองทุกข การประเมินผลการปฏิบัติงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
(2) ออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ขอบังคับกําหนด
(3) รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่นๆ
เพื่อประโยชนในการบรรจุแตงตั้ง และกําหนดอัตราเงินเดือนที่ไดรับ
(4) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตอสภามหาวิทยาลัย
(5) ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย
(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลืองานตามที่ กบบ. มอบหมาย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้หรือที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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ขัน้ ตอนการใชบริการ (Flow chart
เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง
เริ่มการทํางาน

สวนงานสงเรื่องที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสวนงาน
ไปยังสวนทรัพยากรบุคคล

สวนทรัพยากรบุคคลจัดเรื่องเขาทีป่ ระชุมคณะทํางาน
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง รับเรื่องที่ผานความเห็นชอบของ
คณะทํางานฯ จากสวนทรัพยากรบุคคล เพือ่ จัดระเบียบวาระการประชุม
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง สรุปมติที่ประชุม

นําเสนอ ผอ.สวนทรัพยากรบุคคล และ กรรมการและเลขานุการตรวจสอบมติ

งานบริหารงานบุคคล สวนทรัพยากรบุคคล แจงมติที่ประชุม

จบการทํางาน
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2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
(ผูรับผิดชอบ : นายสารสิน กาลัญญ โทรภายใน. 11433)
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการแตงตั้งและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ขอ 4 ใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใชอักษรยอ กบม. ประกอบดวย
(1) อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดี คณบดี และประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนกรรมการ
(3) ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักงาน สถาบัน หรือสํานัก ตามจํานวนที่อธิการบดีแตงตั้ง เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการแตงตั้งรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการ โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี
ใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระของตําแหนงที่ดํารงอยู
ขอ 5 กบม. มี ห น า ที่ ดํา เนิ น การให เ ป นไปตามวั ตถุ ป ระสงคต ามมาตรา 7 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 อํานาจหนาที่เชนวาใหรวมถึง
(1) ประสานการดํา เนินงานของสวนงานตา งๆ ภายในมหาวิ ทยาลัย ใหมี ประสิท ธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(2) พิจารณามาตรการและแนวทางการนํานโยบายของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติใหบังเกิ ดผลดี
ตามจุดมุงหมาย
(3) ใหความเห็นและกําหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่มีปญหาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(4) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีในเรื่องที่อธิการบดีหารือ
(5) แตงตั้งอนุกรรมการใหทําหนาที่ดา นใดดานหนึ่ง อันอยูในอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
ในการดําเนินงานของ กบม. ตามวรรคหนึ่ งให คํา นึงถึ งการบรรลุ วัตถุ ประสงค ตามที่ กํา หนดไว ใน
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
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ขัน้ ตอนการใชบริการ (Flow chart
เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง
เริ่มการทํางาน

สวนงานเสนอเรื่องไปยังกรรมการและเลขานุการ
(เรื่องจะผานสวนบริหารงานกลาง)

ทําบันทึกขอความและแบบเสนอเรื่อง
เพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม

นําเรื่องเขาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
(e-Meeting)

บันทึกเสนอเรื่อง

จัดระเบียบวาระการประชุมในระบบฯ ทําการ export
จัดรูปแบบ และจัดทํา (ราง) ระเบียบวาระ

นําเสนอกรรมการและเลขานุการพิจารณา
นําระเบียบวาระขึ้นระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
จัดทําแบบตรวจสอบมติ (สรุปมติที่ประชุมเปนเรื่องๆ)
นําเสนอกรรมการและเลขานุการพิจารณา
จัดสงแบบตรวจสอบมติไปยังเจาของเรื่อง
แจงมติที่ประชุม

จบการทํางาน
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3. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสนิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ผูรับผิดชอบ : นายสารสิน กาลัญญ โทรภายใน. 11433)
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ขอ 13 ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทําหนาที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
และใหผูอํานวยการสวนการคลังเปนผูชวยเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) บริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(2) อนุมัติอัตราเรียกเก็บเงินรายไดและคาธรรมเนียมตางๆ ยกเวน การกําหนดคาธรรมเนียม
การศึกษาตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่ออนุมัติแลวใหมหาวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) อนุมัติหลักเกณฑ วิธกี ารบริหารและการจายเงินรายได ยกเวน เงินประจําตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูงในมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่ออนุมัติแลวใหมหาวิทยาลัยจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
(4) แตงตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
(5) พิจารณาใหความเห็นชอบในการใชเงินกองทุนคงยอดเงินตน เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
(6) กําหนดวงเงินจัดสรรเงินรายไดจากงบประมาณรายรับ
(7) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน
และสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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ขัน้ ตอนการใชบริการ (Flow chart
เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง
เริ่มการทํางาน

สวนงานเสนอเรื่องไปยังกรรมการและเลขานุการ
(เรื่องจะผานสวนการคลัง)

ทําบันทึกขอความและแบบเสนอเรื่อง
เพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม

นําเรื่องเขาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
(e-Meeting)

บันทึกเสนอเรื่อง

จัดระเบียบวาระการประชุมในระบบฯ ทําการ export
จัดรูปแบบ และจัดทํา (ราง) ระเบียบวาระ

นําเสนอกรรมการและเลขานุการพิจารณา
นําระเบียบวาระขึ้นระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
จัดทําบันทึกขอความแจงมติที่ประชุม
นําเสนอกรรมการและเลขานุการพิจารณา
จัดสงมติที่ประชุมไปยังสวนงานเจาของเรื่อง
จบการทํางาน
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4. คณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ผูรับผิดชอบ : นางสาวสุชิรา อินทรครรชิต โทรภายใน. 15611)
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541)
ขอ 6 คณะกรรมการประกอบดวย
(1) อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ใหกํากับดูแลการจัดสวัสดิการ
เปนรองประธานกรรมการ
(3) รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
เปนกรรมการ
(4) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
(5) ผูอํานวยการกองคลัง
เปนกรรมการและเหรัญญิก
(6) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 7 คณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ภายในหนวยงาน
(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การรับ การจาย
การเก็บรักษา เงินกองทุนสวัสดิการ และการจัดทําบัญชีกองทุนสวัสดิการ
(3) อนุมัติใหมีการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ในหนวยงาน รวมทั้งพิจารณายุบเลิกการจัด
สวัสดิการภายในหนวยงานประเภทใดประเภทหนึ่ง
(4) ควบคุม ดูแลการจัดสวัสดิการภายในหนวยงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดและ
อํานวยการจัดสวัสดิการใหเกิดประโยชนตอบุคลากรในหนวยงาน ตามวัตถุประสงคในขอ 6
(5) ศึกษา ติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาการจัดสวัสดิการ
ใหมีประสิทธิภาพ
(6) แตงตั้งบุคลากรประจําหนวยงานเพื่อรับผิดชอบในการจัดการและดําเนินการจัด
สวัสดิการภายในหนวยงานและมหาวิทยาลัย
(7) พิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
(8) พิจารณาการจัดสรรเงินของกองทุนสวัสดิการ เพื่อจัดสวัสดิการใหกับหนวยงาน
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(10) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการ เพื่อใหดําเนินการแทนในกิจการที่
คณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการกําหนด
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ขัน้ ตอนการใชบริการ (Flow chart
เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการ
งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง
เริ่มการทํางาน

สวนทรัพยากรบุคคลจัดระเบียบวาระการประชุมนําเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง สรุปมติที่ประชุม

นําเสนอกรรมการและเลขานุการตรวจสอบมติ

งานสวัสดิการบุคลากร สวนทรัพยากรบุคคล แจงมติที่ประชุม/ดําเนินการตามมติ

จบการทํางาน
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5. คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
(ผูรับผิดชอบ : นางสาวสุชิรา อินทรครรชิต โทรภายใน. 15611)
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559
ขอ 13 ในสํานักงานอธิการบดีใหมีคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา
และสนับสนุนการดําเนินงานของสวนงาน
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
ขอ 3 คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีมีองคประกอบ ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสวน
เปนกรรมการ
3. หัวหนาฝาย
เปนกรรมการ
4. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
เปนกรรมการ
5. ผูอํานวยการสวนบริหารงานกลาง
เปนกรรมการและเลขานุการ
6. หัวหนางานการประชุม
เปนผูชวยเลขานุการ
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ขัน้ ตอนการใชบริการ (Flow chart
เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
งานการประชุม สวนบริหารงานกลาง
เริ่มการทํางาน

หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีสงเรื่อง
ไปยังกรรมการและเลขานุการ

ทําบันทึกขอความและแบบเสนอเรื่อง
เพื่อจัดเขาระเบียบวาระการประชุม

นําเรื่องเขาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
(e-Meeting)

บันทึกเสนอเรื่อง

จัดระเบียบวาระการประชุมในระบบฯ ทําการ export
จัดรูปแบบ และจัดทํา (ราง) ระเบียบวาระ

นําเสนอกรรมการและเลขานุการพิจารณา
นําระเบียบวาระขึ้นระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
จัดทําบันทึกขอความแจงมติที่ประชุม
นําเสนอกรรมการและเลขานุการพิจารณา
จัดสงมติที่ประชุมไปยังหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี
จบการทํางาน

