สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑
ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓
๔

- กองการเจ้าหน้าที่

- คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
๕
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
๖
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

ไม่มี

ไม่มี

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ไม่มี

ไม่มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มคี วามรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ขออนุมัติหลักการกําหนดให้หัวหน้างานเป็นภารกิจที่หน่วยงานมอบ
ให้บุคลากรปฏิบัติเพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบและกลั่นกรองงานชั้นต้น
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มีมติเลือกคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
อนุมัติตามเสนอ

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

รับทราบ

อนุมัติหลักการโดยมอบกองการเจ้าหน้าที่ยกร่างประกาศ และเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาอีกครั้ง
มีมติเลือกคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติเลือกคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติเลือกคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

๕

- กองแผนงาน

เรื่อง
รับทราบการเสนอตําราสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด เป็นผลงาน
ประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบมติ ก.พ.อ. การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท. ๑๑
รับทราบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหน่ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
รับทราบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนข้าราชการเกษียณปกติ
เกษียณก่อนกําหนดและว่างโดยเหตุอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะประมง
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ไม่มี

ไม่มี

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๓ ราย คือ
๑. น.ส.ภัศจี คงศีล คณะเกษตร
๒. น.ส.ณิชนันทน์ โภชนกุล คณะประมง
๓. น.ส.จารุดา ศิริวรรณ คณะมนุษยศาสตร์
๔. นายวิชชา อิ่มอร่าม คณะวิทยาศาสตร์
๕. น.ส.สุภาพร เอื้อจงมานี คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖. นางพรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์
๗. น.ส.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๘. นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๙. น.ส.ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๐. น.ส.ฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๑. น.ส.ฐิติพร การสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๒. นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๓. น.ส.จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ลําดับ
๒

หน่วยงานที่เสนอ
- สํานักงานอธิการบดี
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
- คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรี
ราชา

เรื่อง
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๒๔
ราย คือ
๑. นายสาวิตร จินดาพล กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
๒. น.ส.ศรุดา ปัญจานนท์ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
๓. น.ส.ฉัตรชนิตร์ พิบูลย์สวัสดิ์ กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี
๔. น.ส.จันทสร นพพิมาน กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี
๕. น.ส.ปริญญา พึ่งบุญญะ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
๖. นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ สํานักการกีฬา สํานักงานอธิการบดี
๗. น.ส.ยุพิน อ่ําเมือง สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี
๘. น.ส.ณัฐ์นิชภู สุกิน คณะวิทยาศาสตร์
๙. นายธเนส สุขสมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์
๑๐. น.ส.สมหญิง ขูขุนทด คณะวิทยาศาสตร์
๑๑. นางนงเยาว์ หอมสวาท คณะวิทยาศาสตร์
๑๒. น.ส.สุชิรา โรจนกุศล คณะวิทยาศาสตร์
๑๓. น.ส.ประชุมพร จนุบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์
๑๔. นางสนมนต์ธญา คงพรม คณะวิทยาศาสตร์
๑๕. น.ส.วรรณิภา เครือแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๖. นายอธิพจน์ เจริญสรรพพืช คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๗. นางสิริลักษณ์ จาละ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๘. น.ส.สกุณา พัฒนกุลอนันต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๙. น.ส.วิลัยภรณ์ แสงสุวรรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๒๐. นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๒๑. น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล คณะเกษตร กําแพงแสน
๒๒. น.ส.ดลนภา การักษ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๒๓. นางเพียงดาว เทพเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
๒๔. นายอธิเมธ วรรณจักร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก

๔

- คณะมนุษยศาสตร์

๕

- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๖

- กองการเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม

อนุมัติย้าย นายสมควร โพธารินทร์ จากเดิมตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ โดยการคัดเลือก
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับ
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง นายภาวัช เหลืองสุนทร ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่
ตามคุณวุฒิ
ได้รับเพิ่มขึ้น ระดับปริญญาโท
พิจารณาผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี มีมติให้กรรมการประเมินให้ข้อมูลเพิ่มเติม และมีเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์
โดยทําเป็นเอกสารลับ และนําเสนอที่ประชุมอีกครั้งในวาระพิเศษ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงาน
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

