สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2553 วันจันทรที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
1

- กองการเจาหนาที่

เรื่องสืบเนื่อง
1
- คณะวิทยาศาสตร
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- กองคลัง
- กองแผนงาน
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
2

- คณะวิศวกรรมศาสตร

3

- กองการเจาหนาที่
- กองกิจการนิสิต
- สํานักงานตรวจสอบภายใน
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันจันทรที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2553

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเพื่อรับโอนขาราชการใน
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

อนุมัติการเปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 1544 เพื่อรับโอน นายสิทธิพงศ รักตะเมธากูล
เปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก
1 ระดับ

อนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ จํานวน 3 ราย คือ
1. นางยุพิน ผงชานัน ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ระดับ 5 สังกัดกองคลัง
2. นางเนตรนภา หาทูล ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ระดับ 5 สังกัดกองแผนงาน
3. นายอรรณพ จันทรอุปรี ตําแหนงชางเทคนิค 5 ระดับ 5 สังกัดสถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อนุมัติดําเนินการคัดเลือกขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อนุมัติหลักการตัดโอน
อัตราที่ไดรับจัดสรรคืนทดแทน

ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือก และแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการขึ้นดํารงตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ จํานวน 6 ราย
ดังนี้
1. นางนิธิมา ศรีเจริญเวช ดํารงตําแหนงบุคลากร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
2. นางพัชรา ปทมสิงห ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
3. นางอัจฉรา เฮียงโฮม ดํารงตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 7 ตําแหนงผูชํานาญการ
ระดับ 7
4. นางวิภาภรณ เสือแผว ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ตําแหนงผูชํานาญการ
ระดับ 8 (หัวหนางานการเงินและบัญชี)
5. นางสัมแกว อยูสําราญ ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7 ตําแหนงผูชํานาญการ
ระดับ 7
6. น.ส.ยุพวัลย ทองใบออน ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ
ระดับ 7

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

4

- สํานักงานตรวจสอบภายใน
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ

5

- กองการเจาหนาที่

6

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การพิจารณาเลือกผูแทนผูบริหารที่เปนคณบดี และ
ผูแทนผูบริหารที่เปนผูอํานวยการสํานัก หรือสถาบัน
เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดี
ขออนุมัติบรรจุบุคคลผูผานการคัดเลือกโดยวิธีการ
รับโอนขาราชการ

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางพงศพงา เนตรหาญ ดํารงตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 7 ตําแหนงผูชาํ นาญการ
ระดับ 7
2. นายยงยุทธ อินนุรักษ ดํารงตําแหนงวิศวกรไฟฟา 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
3. นางอารีลักษณ เต็มตระกูล ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7
มีมติเลือก คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูแทนผูบริหารที่เปนคณบดี และผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนผูแทนผูบริหารที่เปนผูอํานวยการสํานัก
เปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี

เรื่องเสนอทราบ
1
- กองการเจาหนาที่
2
- กองการเจาหนาที่

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 2109 จากเดิมนักวิชาการคอมพิวเตอร เปนรองศาสตราจารย
และรับโอน นางสุนทรี สุวรรณสิชณน มาดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9

รับทราบการรับรองคุณวุฒิ
รับทราบการรับรองคุณวุฒิ จํานวน 30 คุณวุฒิ
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ ตาม รับทราบ และเห็นชอบใหเสนอ ก.พ.ว. พิจารณาปรับขั้นตอนการดําเนินการ หากมอบ
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการในบางขั้นตอนได เปนการลดภาระงานของกองการ
เจาหนาที่ในการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะสังคมศาสตร
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
- คณะวิทยาการจัดการ

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน 15 ราย คือ
1. นายนพ ตัณมุขยกุล คณะเกษตร
2. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
3. น.ส.อุษา วงศสอนธรรม คณะบริหารธุรกิจ
4. นายศุภฤกษ สุขสมาน คณะบริหารธุรกิจ
5. น.ส.ธารินี บุญยืน คณะมนุษยศาสตร
6. นางดวงแกว เงินพูลทรัพย คณะมนุษยศาสตร
7. นายชวนันท โกยสกุล คณะมนุษยศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม
8. นายสุธี สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร
9. นายกําพล จําปาพันธ คณะสังคมศาสตร
10. น.ส.อภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ คณะสังคมศาสตร
11. น.ส.ศุภธิดา ศิริสวัสดิ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
12. น.ส.สุมิตรา นวลมีศรี คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
13. นางกนกพร เพชรดี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ชดใชทนุ ที่ภาควิชา
สัตวบาล คณะเกษตร
14. นายนรากร นันทไตรภพ คณะวิทยาการจัดการ
15. นายธนวัต ลิมปพาณิชยกุล คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 8 ราย คือ
1. น.ส.สุวรี พวงพลับ คณะบริหารธุรกิจ
2. นายฐิติศักดิ์ แซเตีย คณะบริหารธุรกิจ
3. นายดิศดนัย เพ็ญชรี คณะสัตวแพทยศาสตร
4. น.ส.จันทิมา พันธนิตย บัณฑิตวิทยาลัย
5. นายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
6. นายบดินทร ผลพันพัว สํานักหอสมุด
7. นายประจักษ สุขอราม สํานักหอสมุด
8. นายรัชภูมิ บานแยม สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
อนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อบรรจุ นายกรวิทย
ออกผล ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

2

- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
- สํานักหอสมุด
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

3

- คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา

4

- คณะวิทยาศาสตร

5

- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

ขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และขออนุมัติบรรจุบุคคลผูมีวุฒิปริญญาตรีเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับ
ตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย

6

- กองการเจาหนาที่

การพิจารณากําหนดอัตราการจายเงินคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาวุฒิตาม
ประสบการณ

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ของ นายอัครพงษ สวัสดิพงษ
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจาง นายอนุสรณ กุลวงษ ตําแหนงนักวิชาการ
เกษตร สังกัดสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไปตั้งจาย ณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มีมติใหที่ประชุมนํากลับไปพิจารณาในรายละเอียดกอน และนํามาพิจารณาในคราวตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอทราบ
1
- กองการเจาหนาที่

เรื่อง
รับทราบการดําเนินการจัดทําประกันสุขภาพกลุมของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)

มติที่ประชุม
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- กองคลัง

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางจีรนัน ทิพยชัย เปนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดกองคลัง

