สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

รับทราบ

ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ขออนุมัติหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน

อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง นางเสาวณีย์ ไม้จันทร์ ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ๗
ตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๗
อนุมัติหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานตามเสนอ

รับทราบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบผลการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ

รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะประมง
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

พิจารณาร่างประกาศฯ กาหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย

อนุมัติตามเสนอ

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จานวน ๑๒ ราย ดังนี้
๑. นายทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร คณะเกษตร
๒. น.ส.พิมพ์เพชร รักษาสัตย์ ขอให้คณะประมงนากลับไปทบทวนอีกครั้ง
๓. นายชัยชาญ ศรีหานู ขอให้คณะมนุษยศาสตร์นากลับไปทบทวนอีกครั้ง
๔. นายชาริติ ขวัญเมือง คณะมนุษยศาสตร์
๕. นายศิวพงศ์ ธีรอาพน คณะเศรษฐศาสตร์
๖. นายกนต์ธรี ์ นุชสุวรรณ คณะเศรษฐศาสตร์
๗. นายปวิณ สุวแข คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
๘. น.ส.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลาดับ

๒

๓

หน่วยงานที่เสนอ

- คณะเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขต
กาแพงแสน
- สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

๕

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

มติที่ประชุม
๙. น.ส.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๐. นายระวี สัจจโสภณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๑. นางวราภรณ์ แย้มทิน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๒. นายภูวดล ศิริรังษี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จานวน ๘ ราย ดังนี้
๑. น.ส.รองใจ กาเหนิดผล คณะเกษตร
๒. น.ส.อัญชลี บวดขุนทด คณะเกษตร
๓. นายฐานวัฒน์ ศศิเมธีพัชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. น.ส.อาริยา สดไธสง คณะสัตวแพทยศาสตร์
๕. น.ส.วริศรา มุสิกชาติ สถาบั้นค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๖. นายพฤษภา ศรีปิ่นเป้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกาแพงแสน
๗. น.ส.ทิพย์ทอง นาคะอินทร์ สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๘. น.ส.ทิพวัลย์ พันธ์จันทึก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิทไี่ ด้รับเพิ่มขึ้น
จานวน ๕ ราย คือ
๑. น.ส.แคทลียา ดาวสุด ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๒. นายชัยเทพ พูลเขตต์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. น.ส.วรงค์ศรี แสงบรรจง ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๔. น.ส.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๕. น.ส.อรวรรณ วัชนุภาพร ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ขออนุมัติกาหนดระดับตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสูร่ ะบบ อนุมัติกาหนดระดับตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสูร่ ะบบจาแนกตาแหน่งตามลักษณะงาน
จาแนกตาแหน่งตามลักษณะงาน
ขออนุมัติหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมิน
อนุมัติหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเข้าสู่
และช่วยวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ
ตาแหน่งระดับชานาญการ

ลาดับ
๖

หน่วยงานที่เสนอ
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมัติร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

รับทราบความคืบหน้าการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาโท
รับทราบการดาเนินการการจัดทาประกันสุขภาพกลุ่มของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สานักงานอธิการบดี
- คณะเกษตร
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๒

- คณะศึกษาศาสตร์

๓

- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่ง และกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จานวน
๑๐ ราย คือ
๑. นายประวิทย์ โสมีชัย ระดับปริญญาโท กองกิจการนิสิต
๒. น.ส.จิราวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา ระดับปริญญาโท กองบริการการศึกษา
๓. นางเยาวลักษณ์ นาทองหล่อ ระดับ ปวส. คณะเกษตร
๔. น.ส.รุ่งนภา อัศวนิรันดร ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
๕. น.ส.นิธิมา โกยสมบูรณ์ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
๖. นายอาคม ทิพย์เนตร ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
๗. น.ส.รินดา หมั่นหนองทุ่ม ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
๘. นางจารุวรรณ กิตติภาดากุล ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
๙. นายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์
๑๐. นายปิติ จันทร์อร่าม ระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่ง และกาหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.จิราวรรณ พรหมหาญ จากตาแหน่ง
พนักงานทั่วไป เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่ง นายกิตติศกั ดิ์ ศรีชมพร จากตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เป็นตาแหน่งนักวิชาการเกษตร

