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รายงานการประชุมบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป 1 

คร้ังที่    5/2553 2 

วนัที่   2  กรกฎาคม  2553 3 

ณ  ห้องประชุมส านักวชิาศึกษาทั่วไป อาคารศูนย์วชิาการ  ช้ัน 2 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4 

*************************************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

 1. รองศาสตราจารยสุ์ภาพ  ณ นคร  ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  ประธาน  7 

 2. นางจินตนา  กนกปราน   ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป 8 

3. นางสาวนวรัตน ์ ก าลงัเลิศ  หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการ  9 

4. นายธนาวฒิุ  ชินฮาต   นกัวิชาการศึกษา 10 

5. นางสาวจิตรา  เบญ็ทอง   นกัวิชาการศึกษา  11 

6. นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย ์ นกัสารสนเทศ  12 

 7. นางสาวจุฬาลกัษณ์  ธรรมวรรณ  นกัวิชาการศึกษา 13 

 8. นายจกัรินทร์  ศิลารัตน ์  หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  14 

9 . นางสาวรวีญาภรณ์  โภคาพานิชย ์ นกัสารสนเทศ  15 

10. นางกาญจนา   เคา้ปัญญา  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  16 

 11. นางปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ  นกัวิชาการการเงินและบญัชี 17 

12. นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ  หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  เลขานุการ  18 

 19 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากตดิภารกจิราชการ) 20 

 1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์จัฉรา  ธรรมถาวร รองผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  21 

  22 

 23 

เร่ิมประชุม  เวลา  14.00 น. 24 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  25 

 26 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ  27 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการแต่ละกลุ่มภารกจิในรอบ 1 เดอืน ( 27 พฤษภาคม – 2  กรกฎาคม28 

2553) 29 

1.1.1 กลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป 30 

 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติของบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2553 31 

(Happy Work Place)   32 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 ได้33 

ด าเนินการจดักิจกรรม Happy Relax : Dinner Talk ร่วมกบัจดัใหมี้การร้องเพลงคาราโอเกะ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ34 

บริหารและบุคลากรไดผ้อ่นคลายความตรึงเครียดจากการปฏิบติังาน และเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ35 



 2 
ท่ีดีในการท างาน ซ่ึงมีคณะกรรมการและบุคลากรเขา้ร่วมจ านวน 20 คน ใชง้บประมาณไปทั้งส้ิน 7,500 บาท (เจด็1 

พนัหา้ร้อยบาทถว้น) 2 

ด้านการเจ้าหน้าที่ 3 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปได้ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางกองการเจา้หนา้ท่ีได้4 
ประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพ่ือเขา้ปฏิบติังานมหาวทิยาลยัขอนแก่น คร้ังท่ี 3/2553 ซ่ึง ในคร้ังน้ีทางส านกัฯ ไดแ้จง้5 
ความประสงคใ์นการรับสมคัรพนกังานมหาวทิยาลยัโดยใชเ้งินรายได ้ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน ซ่ึงจะ6 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบขอ้เขียนในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553  และทางส านกัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบ/พฒันา 7 

ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2553  จ านวน 10 คน  ไดแ้ก่ นายณฐัพงษ ์ เพชรดีทน ,น.ส.รวญีาภรณ์  โภคา8 
พานิชย,์ นายจกัรินทร์  ศิลารัตน์ , น.ส.ภสัราภรณ์  พรหมเทพ , นางจินตนา  กนกปราน , น.ส.จิตรา  เบ็ญทอง, นางปิยะธิดา  9 
ศานติสิริรัฐ, นางกาญจนา  เคา้ปัญญา, นายธนาวฒิุ ชินฮาต  จากการจดัประชุม/อบรม/สมัมนา ภายนอกส านกัฯ  จ านวน 9 10 
คร้ัง และภายในส านกัฯจดั จ านวน 1 คร้ัง 11 

ด้านสารบรรณ 12 

   หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปได้ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  มีการปฏิบติังานการรับ -ส่ง 13 

หนงัสือดว้ยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็นจ านวนหนงัสือรับ  115 เร่ือง และจ านวนหนงัสือส่ง 319 เร่ือง 14 

ด้านพสัดุ 15 

 คุณกาญจนา  เคา้ปัญญา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ดูแลงานพสัดุไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ 16 

ไดด้ าเนินการสรุปรายงานการเบิกวสัดุของบุคลากรส านกัฯ ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 – 24 มิถุนายน 2553 รวม17 

เป็นเงินทั้งส้ิน 172,428.63 บาท (หน่ึงแสนเจด็หม่ืนสองพนัสามร้อยเจด็สิบสามบาทหกสิบสามสตางค)์ โดยแยก18 

เบิกตามกลุ่มภารกิจ เป็นเงิน 67,373.20 บาท (หกหม่ืนเจด็พนัสามร้อยเจด็สิบสามบาทยี่สิบสตางค)์ แยกเบิกตาม19 

รายบุคคล เป็นเงิน 92,599.04 บาท (เกา้หม่ืนสองพนัหา้ร้อยเกา้สิบเกา้บาทส่ีสตางค)์ แยกเบิกตามรายวิชา 19 20 

รายวิชา เป็นเงิน 12,456.39 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพนัส่ีร้อยหา้สิบหกบาทสามสิบเกา้สตางค)์  21 

ท่ีประชุมรับทราบ และผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดใ้หแ้นวปฏิบติัในการส่งบุคลากรไป22 

อบรม/พฒันาองคค์วามรู้วา่ ภายหลงัท่ีไปอบรม/พฒันาองคค์วามรู้กลบัมาภายใน 3 วนัตอ้งส่งรายงานใหผู้บ้ริหาร23 

รับทราบ และตอ้งน าความรู้ท่ีไดรั้บมาถ่ายทอดใหเ้พ่ือนร่วมงานไดรั้บทราบ โดยจดัใหมี้เวทีถ่ายทอดความรู้24 

หลงัจากการประชุมบุคลากรส านกัฯ ในทุกเดือน และดา้นพสัดุ อยากใหน้ าขอ้มลูวสัดุลงในฐานขอ้มลู KKUFMIS 25 

และฐานขอ้มลูของส านกัฯ โดยน าขอ้มลูจากการเบิกจ่ายจากงานพสัดุ ส่วนกลางและจากการจดัซ้ือวสัดุเองของทาง26 

ส านกัฯ เพ่ือใหข้อ้มลูเป็นปัจจุบนัและช่วยลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ีพสัดุในการรายงานขอ้มลูยอดวสัดุคงเหลือ 27 

และการเบิกจ่ายวสัดุในแต่ละเดือน 28 

 29 

1.1.2 กลุ่มภารกจิวชิาการ 30 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “วธีิการตดัเกรด” 31 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เม่ือวนัท่ี 18-20 มิถุนายน 2553 ไดรั้บ32 

มอบหมายใหด้ าเนินการจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “วิธีการตดัเกรด ” ณ ภูวลีรีสอร์ท อ าเภอเขาใหญ่  จงัหวดั33 

นครราชสีมา เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองวิธีการตดัเกรด อนัจะส่งผลใหก้ระบวนการ34 

ประเมินผลรายวิชาศึกษาทัว่ไปเป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามหลกัการวดัและประเมินผล มีประสิทธิภาพ มีความ35 

ผิดพลาดนอ้ย และปริมาณการขอตรวจสอบผลการเรียนลดลง ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารและพฒันารายวิชา 36 



 3 
อาจารยผ์ูส้อนรายวิชา เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 14 คน ในจ านวน 11 รายวิชา  โดยใชง้บประมาณทั้งส้ิน 94,362  1 

บาท (เกา้หม่ืนส่ีพนัสามร้อยหกสิบสองบาทถว้น) 2 

รายงานผลด้านหลกัสูตร การขอเปิดรายวชิา การจดัท าเอกสารชุดการสอน 3 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจวิชาการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  4 

- ไดด้ าเนินการจดัท าประกาศมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 864/2553 ลงวนัท่ี  11 มิถุนายนน 5 

2553 เร่ือง การเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2548 กบัรายวิชาศึกษาทัว่ไปฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 6 

2553 7 

   - เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอ้งรับขวญั โรงแรมขวญัมอ 8 

ทางกลุ่มภารกิจวิชาการไดด้ าเนินการจดัโครงการสมัมนา “แนวปฏิบติัในการบรรจุหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ฉบบั9 

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 ลงในหลกัสูตร และการขอเปิดรายวิชาศึกษาทัว่ไประดบัคณะ ” โดยไดเ้ชิญรองคณบดีฝ่าย10 

วิชาการ หวัหนา้งานบริการการศึกษา และประธานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกคณะ  รวมถึงวิทยาเขตหนองคาย 11 

สถาบนัภาษา วิทยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน 12 

   - การขออนุมติัเปล่ียนช่ือและรายละเอียดรายวิชา 000 155 การมีส่วนร่วมต่อสงัคม เป็น13 

ช่ือ พนัธะทางสงัคมของพลเมือง ไดรั้บอนุมติัจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์เรียบร้อยแลว้ และ14 

ประสานอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในการเขียนค าอธิบายรายวิชา และรายละเอียดรายวิชาใหม่เพ่ือส่งเร่ืองให้15 

คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัต่อไป 16 

   - การขออนุมติัเปิดรายวิชา 457 111 ชีวิตกบัสารเสพติด ของคณะเทคนิคการแพทย ์17 

ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนคณะเทคนิคการแพทยก์ าลงัด าเนินการปรับแกร้ายละเอียดรายวิชาตามท่ีคณะกรรมการ18 

กลัน่กรองรายละเอียดการขออนุมติัเปิดรายวิชาศึกษาทัว่ไประดบัคณะใหข้อ้เสนอแนะ  19 

  รายงานผลการด าเนินงานด้านการวจิยัช้ันเรียนรายวชิาศึกษาทั่วไปและวจิยัสถาบัน 20 

   คุณจิตรา  เบญ็ทอง นกัวิชาการศึกษาไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ 21 

   - โครงการวิจยัชั้นเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ไดด้ าเนินงานจดักิจกรรมครบ 3 ระยะแลว้ 22 

ซ่ึงทางส านกัฯ ไดส้นบัสนุนงบประมาณในการท าวิจยัชั้นเรียนเร่ืองละ 3,000 บาท จ านวน 13 เร่ือง เป็นเงินทั้งส้ิน 23 

39,000 บาท (สามหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) ไดด้ า เนิินการเบิกจ่ายเงินใหก้บัทุกโครงการเรียบร้อยแลว้ และไดจ้า้ง24 

เหมา รศ.ดร.ก่ิงฟ้า  สินธุวงศ ์ สรุปวิเคราะห์ สงัเคราะห์ผลงานทั้ง 13 เร่ือง ซ่ึงไดร้วบรวมผลงานทั้งหมดส่งให ้25 

เรียบร้อยแลว้ 26 

   - โครงการวิจยัสถาบนัส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป ไดด้ าเนินการจดักิจกรรมครบ 3 ระยะแลว้ 27 

ซ่ึงทางส านกัฯ ไดส้นบัสนุนงบประมาณในการท าวิจยัสถาบนัทั้งส้ิน 9 เร่ือง เป็นเงินทั้งส้ิน 40,000 บาท (ส่ีหม่ืน28 

บาทถว้น) ซ่ึงใหส่้งรายงานวิจยัสถาบนัภายในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2553 เพ่ือจะไดด้ าเนินการเบิกจ่ายต่อไป ทั้งน้ีการ29 

เบิกจ่ายจะด าเนินการในรูปแบบค่าล่วงเวลา 30 

รายงานจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวชิาศึกษาทั่วไป 31 

   คุณธนาวฒิุ  ชินฮาต นกัวิชาการศึกษา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ระหวา่งวนัท่ี 1-11 32 

มิถุนายน 2553 ทางส านกัฯ ไดใ้หบ้ริการลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน และส ารองท่ีนัง่รายวิชาศึกษาทัว่ไป มีนกัศึกษาติดต่อ33 

ขอส ารองท่ีนัง่ทั้งหมด 596 ราย ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2553 มีนกัศึกษาติดต่อขอส ารองท่ีนัง่สูงสุด จ านวน 187 ราย 34 

และวนัท่ี 11 มิถุนายน 2553 มีนกัศึกษาติดต่อขอส ารองท่ีนัง่ต ่าสุด จ านวน 3 ราย โดยรายวิชาท่ีขอส ารองท่ีนัง่สูงสุด 35 

จ านวน 225 ราย คือ รายวิชา 000 141 สิทธิพ้ืนฐานและประชาสงัคม และรายวิชาท่ีไม่มีนกัศึกษาขอส ารองท่ีนัง่ คือ 36 



 4 
รายวิชา 000 153 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สรุปผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปในภาคการศึกษาตน้ ปี1 

การศึกษา 2553 มีจ านวนรายวิชาท่ีเปิดทั้งส้ิน 19 รายวิชา จ านวน 198 กลุ่มเรียน มีจ านวนผูล้งทะเบียนทั้งหมด 2 

13,311 คน โดยรายวิชา 000 112 ภาษาไทยทางวิชาการ มีจ านวนผูล้งทะเบียนเรียนสูงสุด 1,943 คน 3 

  รายงานการขอตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552 4 

คุณธนาวฒิุ  ชินฮาต นกัวิชาการศึกษา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ทางส านกัฯ ไดเ้ปิดให้5 

นกัศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนทั้งส้ิน 3 รอบ โดยรอบที่ 1 ระหวา่งวนัท่ี 24 มีนาคม – 19 เมษายน 2553 มี6 

นกัศึกษาท่ียื่นค าร้องขอตรวจสอบผลการเรียน จ านวน 21 ราย ปรากฏวา่ผลการเรียนคงเดิม 21 ราย รอบที่ 2 7 

ระหวา่งวนัท่ี 19 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2553 มีนกัศึกษาท่ียื่นค าร้องขอตรวจสอบผลการเรียน จ านวน 5 ราย 8 

ปรากฏวา่ผลการเรียนคงเดิม 4 ราย ผลการเปล่ียนแปลงจาก B เป็น A จ านวน 1 ราย รอบที่ 3 ระหวา่งวนัท่ี 25  9 

พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2553 มีนกัศึกษาท่ียื่นค าร้องขอตรวจสอบผลการเรียน จ านวน 10 ราย ปรากฏวา่ผลการ10 

เรียนคงเดิม 9 ราย ผลการเปล่ียนแปลงจาก F เป็น C จ านวน 1 ราย  11 

  ท่ีประชุมรับทราบ  12 

 13 

 1.1.3 กลุ่มภารกจิแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ  14 

 หวัหนา้กลุ่มภารกิจแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่  15 

  - งานฐานขอ้มลู e-Office เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2553 ไดส่้งหนงัสือใหบุ้คลากรส านกัฯ 16 

ทอสอบระบบ e-Office เพ่ือตรวจสอบขอ้ผิดพลาดการท างานของโปรแกรมและใหแ้จง้กลบัท่ีกลุ่มภารกิจแผนและ17 

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2553 ทางกลุ่มภารกิจฯ จะไดแ้จง้บริษทัผูพ้ฒันาโปรแกรมต่อไป 18 

  - งาน e-Learning  รายวิชาศึกษาทัว่ไป ไดด้ าเนินการจา้งเหมาเรียบร้อยแลว้และแจง้มติ19 

คณะกรรมการบริหารส านกัฯ ในการจดัท าส่ือการเรียนการสอนและ  e-Learning รายวิชาศึกษาทัว่ไป พร้อมแจง้20 

งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุน กรอบระยะเวลาการตรวจรับงานภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 21 

ท่ีประชุมรับทราบ 22 

 23 

1.2 รายงานผลการตรวจสอบภายในและขอเสนอแนะ 24 

 คุณกาญจนา  เคา้ปัญญา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ดูแลงานพสัดุ แจง้ต่อท่ีประชุมความวา่ เม่ือ25 

วนัท่ี 29 เมษายน 2553 ส านกังานตรวจสอบภายในไดเ้ขา้มาติดตามผลการปฏิบติังานตามขอ้เสนอแนะจากการเขา้26 

ตรวจปฏิบติัการดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังก่อน ซ่ึงผลการตรวจสอบตามขอ้เสนแนะคร้ังท่ีแลว้พบวา่ มีการ27 

ด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะครบถว้น ส่วนในคร้ังน้ีไดต้รวจพบและใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขดงั28 

เอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.2  29 

 ท่ีประชุมรับทราบ  30 

 31 

1.3 ซักซ้อมแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการยมืเงนิทดรองจ่าย 32 

คุณปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการเงินและบญัชี แจง้ต่อท่ีประชุมความวา่  ตามท่ีส านกังาน33 

ตรวจสอบภายใน ไดจ้ดัประชุมซกัซอ้มแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได ้คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 34 

26 พฤษภาคม 2553 จึงมีหนงัเวียนรายงานการประชุมดงักล่าวมาเพ่ือทราบและเวียนใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นการเงิน35 

และบญัชีทราบและถือปฏิบติั ดงัเอกสารประกอบวาระการประชุม 1.3 36 



 5 
               ท่ีประชุมรับทราบ 1 

 2 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  4/2553  เม่ือวนัท่ี  2 กรกฎาคม  2553 3 

  ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้มี มติใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 4 

      หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 36 ค าวา่ “สอนเป้น” แกไ้ขเป็น “สอนเป็น” 5 

 6 

หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 2 ค าวา่ “เขา้ร่ม” แกไ้ขเป็น “เขา้ร่วม” 7 

หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 28 ค าวา่ “กลุ่มภารกิจร” แกไ้ขเป็น “กลุ่มภารกิจ” 8 

 9 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 10 

3.1 ผลการด าเนินงานกลุ่มภารกจิบริหารทั่วไปด้านพสัดุ  11 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ จากท่ีมอบหมายใหก้ลุ่มภารกิจบริหาร12 

ทัว่ไปแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือส ารวจครุภณัฑต์ั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงไดส่้งรายงานใหผู้ช่้วย13 

ผูอ้  านวยการส านกัฯ รับทราบแลว้ แต่เน่ืองจากขอ้มลูยงัไม่สมบูรณ์และครบถว้นจึงใหก้ลบัมาส ารวจและแกไ้ขอีก14 

คร้ัง ซ่ึงทางหวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปไดแ้จง้วา่ขณะน้ีไดด้ าเนินการหาขอ้มลูครุภณัฑท์ั้งหมดครบถว้นแลว้ 15 

โดยแยกเป็น 1) ครุภณัฑท่ี์ยงัไม่มีในระบบ KKUFMIS 2) ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และครุภณัฑส์ านกังานท่ีมีช่ือ16 

ผูรั้บผิดชอบเรียบร้อยแลว้ 3) ครุภณัฑท่ี์มีการคียข์อ้มลูซ ้ า และไดส่้งขอ้มลูทั้งหมดใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุด าเนินการ17 

ต่อไป 18 

                ท่ีประชุมรับทราบ  19 

 20 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 21 

                4.1   หลกัเกณฑ์แนวทางการคัดเลอืกบุคลากรที่มจีรรยาบรรณดเีด่น ประจ าปี 2553 22 

            คุณวิตรา  เบญ็ทอง นกัวิชาการศึกษา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการประชุม23 

คณะกรรมการจรรยาบรรณประจ าส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป เม่ือวนัท่ี  7  มิถุนายน 2553 ท่ีไดคิ้ดกิจกรรมในแต่ละ24 

ประเดน็ท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนดไว ้เพ่ือจดัส่งใหง้านจรรยาบรรณ มหาวิทยาลยัขอนแก่นเรียบร้อยแลว้ เหลือเพียง 25 

(ร่าง) หลกัเกณฑแ์นวทางการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีจรรยาบรรณดีเด่น ประจ าปี 2553 ส่งใหผู้ช่้วยผูอ้  านวยการส านกั26 

ฯ ช่วยพิจารณาต่อไป 27 

                ท่ีประชุมรับทราบ  28 

                 29 

 4.2   แนวทางการเบิกจ่ายวสัดุและครุภัณฑ์ส านักวชิาศึกษาทั่วไป  30 

           คุณกาญจนา  เคา้ปัญญา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ดูแลงานพสัดุ  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่31 

จากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดา้นพสัดุ จึงไดก้ าหนดแบบฟอร์มการขออนุมติัจดัซ้ือ/จดัจา้งและ32 

ขั้นตอนการเบิกวสัดุท่ีแต่ก่อนสามารถใหบ้ริการกบับุคลากรท่ีตอ้งการเบิกวสัดุไดทุ้กเวลา ท าใหไ้ม่สามารถทราบ33 

ขอ้มลูวสัดุท่ีแน่นอนได ้จึงไดก้ าหนดใหมี้แนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุ ดงัเอกสารประกอบวาระการ34 

ประชุมท่ี 4.2  35 

 36 



 6 
             ท่ีประชุมพิจารณา และผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกัฯรับหนา้ท่ีจะช่วยดูแบบฟอร์มและ ขั้นตอนการ1 

เบิกจ่ายวสัดุ เพ่ือจะไดว้างแผนการใชว้สัดุในปีงบประมาณต่อไป 2 

 3 

4.3 การจ้างเหมาบุคลากรตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.9/ว 162 4 

คุณปิยะธิดา  ศานติสิริรัฐ นกัวิชาการเงินและบญัชี แจง้ต่อท่ีประชุมความวา่  การจา้งเหมาบุคคล5 

มาปฏิบติังาน ตามระเบียบพสัดุ พ.ศ. 2535 การจา้งเหมาบุคคลสามารถด าเนินการไดใ้นลกัษณะเป็นการจา้งเหมา6 

บริการ การจา้งเหมางานเฉพาะกิจ แต่ตอ้งไม่ใช่ลกัษณะของการจา้งบุคคลและไม่ควรเป็นลกัษณะงานท่ีเป็น7 

ความลบัของทางราชการ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเงินของทางราชการ ไม่ส่งผลกระทบอยา่งสูงต่อทางราชการ ดงั8 

เอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 4.2  9 

ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติวา่ลกูจา้งโครงการท่ีทางส านกัฯ ไดจ้า้ง ไม่อยูใ่นข่ายท่ีผิดกบัระเบียบ10 

พสัดุ พ.ศ. 2535 สามารถจา้งต่อได ้11 

 12 

 4. 4   โครงการหลกัธรรมน าสู่การเพิม่สมรรถนะของบุคลากรส านักวชิาศึกษาทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2553 13 

           หวัหนา้กลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไป  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมความวา่ ระหวา่งวนัท่ี 24-25 กรกฎาคม 14 

2553 ทางกลุ่มภารกิจบริหารทัว่ไปจะจดั โครงการหลกัธรรมน าสู่การเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรส านกัวิชาศึกษา15 

ทัว่ไป ประจ าปี พ.ศ. 2553 เพ่ือพาบุคลากรไปปฏิบติัธรรมท่ีศูนยป์ฏิบติัอาศรมมาตา อ าเภอปักธงไชย จงัหวดั16 

นครราชสีมา และไปไหวถ้วายพระสิวลีและไหวพ้ระ 9 วดัท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงัเอกสารประกอบวาระ17 

การประชุมท่ี 4.4 18 

             ท่ีประชุมพิจารณา และมีมติขอเล่ือนก าหนดวนัจดัโครงการดงักล่าวออกไปก่อน เน่ืองจากเป็น19 

วนัวนัหยดุยาว 4 วนั บุคลากรส านกัฯส่วนใหญ่ติดภาระกิจส่วนตวัจึงไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้20 

 21 

เลกิประชุมเวลา  17.15 น.            22 

 23 
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                             .. ………………………………… 25 
  นางสาวภสัราภรณ์  พรหมเทพ 26 
   ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม       27 
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