สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันจันทรที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจาหนาที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิศวกรรมศาสตร
๒
- คณะสัตวแพทยศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก ๑ ระดับ
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชํานาญการ
ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ

อนุมัติแตงตั้ง นางบังอร เจริญกิจพูลผล ใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร ๕ ระดับ ๕
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นางรพีพรรณ มีสงา ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป ๗ ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ ๗
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นายประมง เบกไธสง ตําแหนงอาจารย ไปสังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
๒. นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล ตําแหนงอาจารย ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
อนุมัติใหโอน นายพีระยศ แสนโภชน ตําแหนงรองศาสตราจารย ไปรับราชการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มีมติเห็นชอบโดยขอใหเติมความในขอ ๓ เปน “ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณากําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ผูสมควรไดรับการ
ตอเวลาราชการที่คณะตองการโดยเปนไปตามแนวทางของสภามหาวิทยาลัย ตามขอ (๑) ก
และ (๑) ข ...”
มีมติเลือกคณบดีคณะสังคมศาสตร เปนผูแทน ก.บ.ม.

๓

- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

๔

- คณะวิศวกรรมศาสตร

ขออนุมัติใหขาราชการในสังกัดโอนไปรับราชการที่อื่น

๕

- กองการเจาหนาที่

การตอเวลาราชการ

๖

- คณะศึกษาศาสตร

๗

- บัณฑิตวิทยาลัย

๘

- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

การแตงตั้งผูแทน ก.บ.ม. เปนกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศึกษาศาสตร
การแตงตั้งผูแทน ก.บ.ม. เปนกรรมการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
การแตงตั้งผูแทน ก.บ.ม. เปนกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ

มีมติเลือกคณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูแทน ก.บ.ม.
มีมติเลือกคณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา เปนผูแทน ก.บ.ม.

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจาหนาที่

๒
๓
๔

- กองการเจาหนาที่
- กองการเจาหนาที่
- กองการเจาหนาที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะเศรษฐศาสตร
- คณะสังคมศาสตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรศรีราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

เรื่อง
รับทราบการแจงหนังสือเวียน

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ
รับทราบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
รับทราบการรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

มติที่ประชุม
รับทราบ
๑. การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๑๑
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒. การปรับปรุงคุณสมบัติในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙
(๒)/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
๓. การรับรองคุณวุฒิ หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๒)/ว ๑๕๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔. การปฏิบัติตาม พรบ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หนังสือที่ รง ๐๓๐๕.๒/
๕๒๗๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๒๖ ราย คือ
๑. น.ส.รัศมี เอี่ยมสระศรี คณะมนุษยศาสตร
๒. นายเอกชัย ศิริกิจพาณิชยกูล คณะวิศวกรรมศาสตร
๓. นายจักรพันธ เทือกตะ คณะวิศวกรรมศาสตร
๔. น.ส.ณัฐิกา เพ็งลี คณะศึกษาศาสตร
๕. นายหองศิลป ศรีเกตุ คณะเศรษฐศาสตร
๖. นายศิรวัฒน ลิปพันธ คณะสังคมศาสตร
๗. น.ส.ประวรา ธนปุระ คณะสังคมศาสตร
๘. นายพายุ ศรีศุภร คณะสัตวแพทยศาสตร
๙. น.ส.น้ําทิพย ยามาลี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๑๐. นายขวัญชัย กาแกว คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๑๑. น.ส.นวลวรรณ ทวยเจริญ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๑๒. น.ส.พุดตาน จันทรางกูร คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ลําดับ

๒

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

- คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร
โดยการคัดเลือก
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
- ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

มติที่ประชุม
๑๓. นายทองใส จํานงการ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
๑๔. นายวีระยุทธ พิมพาภรณ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
๑๕. นายอานนท ผองรัศมีเพ็ญ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
๑๖. นายบุญชู จิตนุพงศ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
๑๗. นาย ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
๑๘. นายยงยุทธิ์ มั่นจิต คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
๑๙. น.ส.จันทรเพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
๒๐. นายธนพันธ คงทอง คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
๒๑. นายจักรินทร กลั่นเงิน คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
๒๒. น.ส.สุธาทิพย วิทยปยานนท คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
๒๓. นายพุฒิพงศ ขุนทรง คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
๒๔. น.ส.สุพรรณิการ สุภพล คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
๒๕. น.ส.ศุทธินี กุหลาบขาว คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
๒๖. นายกอบศักดิ์ กาญจนาพงศกุล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๒ ราย คือ
๑. น.ส.วิริญญา ตนพยอม คณะวิทยาศาสตร
๒. นายวิชาญ ศรีเปรม คณะวิศวกรรมศาสตร
๓. น.ส.พาขวัญ พุมสาหราย คณะศึกษาศาสตร
๔. นายธนากฤต ชวยเนียม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๕. นายทรงศักดิ์ รวมใหม คณะสัตวแพทยศาสตร
๖. น.ส.นงนุช บุญบุตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๗. นายพิสุทธิ์ กองเกียรติศักดิ์ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
๘. น.ส.สุภัคชนม คลองดี สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
๙. น.ส.กัญญรัตน กัญญาคํา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
๑๐. น.ส.พรรณทิพย กาญจนอุดมการ ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
๑๑. นายวีระยุทธ หาญมนตรี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๑๒. น.ส.รุงนภา จันทรสาขา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

๓

- สํานักหอสมุด กําแพงแสน

๔

- คณะวิทยาศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะเศรษฐศาสตร
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

๕

- สํานักทะเบียนและประมวลผล
- สํานักหอสมุด กําแพงแสน

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองแผนงาน

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจาง นายไชโย สิงหโตทอง ตําแหนงชางเทคนิค
สังกัดกองกิจการนิสิต กําแพงแสน ไปตั้งจาย ณ สํานักหอสมุด กําแพงแสน และตัดโอน
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่วาง ตําแหนงชางเทคนิค สํานักหอสมุด กําแพงแสน ไปตั้ง
จายที่กองกิจการนิสิต กําแพงแสน
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐ ราย ใหไดรับอัตราคาจาง
ใหไดรับตามคุณวุฒิ
ตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น คือ
๑. นายนภพล ภูพนิตพันธ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร
๒. น.ส.วรรณรัตน พรศิริวงศ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร
๓. นางผกามาศ นันทจีวรวัฒน ระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร
๔. นายธัชทฤต เทียมธรรม ระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร
๕. น.ส.กฤษณา โภคพันธ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร
๖. น.ส.วยากร อรุณรัตน ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร
๗. นายณัฐพล พจนาประเสริฐ ระดับปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร
๘. นายตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล ระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๙. น.ส.ศรัญญา แซตั้ง ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
๑๐. นายฉัฐวัฒน ลิมปสุรพงษ ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหไดรับตามคุณวุฒิที่ไดรับ
ใหไดรับตามคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้น โดยการคัดเลือก พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.บัวทอง ทองใบ ระดับปริญญาโท สํานักทะเบียนและประมวลผล
๒. น.ส.ดวงกมล วงศจันทร ระดับปริญญาโท สํานักหอสมุด กําแพงแสน
รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง

รับทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร

๒

- บัณฑิตวิทยาลัย

๓
- สํานักงานกฎหมาย
เรื่องเสนอทราบ
๑
- คณะมนุษยศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของหนวยงาน

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๖ ราย คือ
๑. น.ส.วรรณภา จูงจิตรดํารงค จากตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะศึกษาศาสตร
๒. น.ส.อรพรรณ อนุวัฒนมงคล จากตําแหนงอาจารย เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป สังกัดคณะศึกษาศาสตร
๓. นางจันทรสุดา วงควารเจริญ จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร เปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร
๔. น.ส.สุรียพร กลีบเกสร จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร
๕. น.ส.อรนุช จันทรหอม จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร
๖. น.ส.อุบลวรรณ มัชฌิมาดิลก จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร เปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๑๔ ราย
จากบัณฑิตวิทยาลัย ไปสังกัดคณะสังคมศาสตร
มีมติเห็นชอบใหลงโทษตามเสนอ
รับทราบ

