สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

๒

- คณะเกษตร

๓

- กองกิจการนิสิต กําแพงแสน

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

๕
๖

- คณะเกษตร
- คณะประมง
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ และ ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการ ตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับเพิ่มขึ้น จํานวน ๓ ราย คือ
๑. นางสุรีพร เนตรสว่าง จากเดิมตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน เป็นตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๒. น.ส.จันทร์แรม รูปขํา จากเดิมตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยชํานาญการ เป็นตําแหน่งนักวิจัย
ชํานาญการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๓. นางกัลยาณี สุวิทวัส จากเดิมตําแหน่งนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ เป็นตําแหน่ง
นักวิจัยชํานาญการพิเศษ สังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นางอิสรีย์ ขมิ้นสนสกุล ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและ
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
บัญชี ๗-๘ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นางวาสนา หิรัญบุญญานุกุล ดํารงตําแหน่งนักวิชาการ
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ
ศึกษา ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗ โดยวิธีพิเศษ
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ จํานวน ๔ รายตามเสนอ จากสังกัด
ในสถาบันอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา เป็นสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง เปลี่ยนระดับตําแหน่ง และตัดโอน
มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง และตัดโอนตําแหน่งข้าราชการ จํานวน ๕ ราย คือ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
๑. นายกําจัด รื่นเริงดี จากเดิมตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
(ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นตําแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า
(หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ) สังกัดคณะประมง
๒. น.ส.รวมสุข สุขมาก จากเดิมตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ
ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นตําแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
(หัวหน้าสํานักเลขานุการ) ซึ่งเป็นตําแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ลําดับ

๗

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง และตัดโอนข้าราชการพลเรือนใน
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารประเภท
สัตว์
เชี่ยวชาญเฉพาะ

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

๒
๓
๔

- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการเจ้าหน้าที่

๕
๖
๗

- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการเจ้าหน้าที่

รับทราบการแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์

รับทราบหนังสือเวียน
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบการอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รับทราบการอนุมัติเทียบตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประจําปี ๒๕๕๕

มติที่ประชุม
๓. นางจารุวรรณ ภู่ช้าง จากเดิมตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ
ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นตําแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
(หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๔. นางกาญจนา พงษ์โสภา จากเดิมตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ
ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นตําแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
(หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ) สังกัดสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๕. นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ตําแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกอง เป็นตําแหน่งผู้บริหาร
ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า (หัวหน้าสํานักงานวิทยาเขต)
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง และตัดโอน นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย จากเดิมตําแหน่งนักวิชาการ
เกษตร ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ เป็น
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเลขานุการ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
รับทราบ หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๔๖๖๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ รายคือ
๑. รองศาสตราจารย์อภิชาต ภัทรธรรม ตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการจัดการป่าไม้
๒. รองศาสตราจารย์อัญชลี สุทธิประการ ตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาปฐพีวิทยา
รับทราบ หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๕๐๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. ศาสตราจารย์สุภา หารหนองบัว ในสาขาวิชาเคมีฟิสกิ ส์
๒. ศาสตราจารย์เลขา มาโนช ในสาขาวิชาโรคพืช
รับทราบ หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๓๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ หนังสือที่ นร ๐๕๐๘/ท ๒๔๗๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

พิจารณาแนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๑
- คณะเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
สายวิชาการโดยการคัดเลือก
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๒

- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

มีมติอนุมัติกําหนดแนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๒ ราย คือ
๑. น.ส.ทิมทอง ดรุณสนธยา คณะเกษตร
๒. นายสโรช แก้วมณี คณะเกษตร
๓. นายอนุสรณ์ สืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. น.ส.เพ็ญศิริ ศิลอุตตมะบูชา คณะศึกษาศาสตร์
๕. น.ส.บุษยา หาญชนะชัยกูล คณะศึกษาศาสตร์
๖. นายสันติชัย อนุวรชัย คณะศึกษาศาสตร์
๗. น.ส.วรางคณา โสมะนันทน์ คณะศึกษาศาสตร์
๘. น.ส.ปวีณา ยอดสิน คณะศึกษาศาสตร์
๙. นายชวลิต กมลสถิตกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๐. นายอมรเดช นวลมณี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๑. น.ส.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๒. น.ส.ฤทัยทิพย์ วิเศษศรี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๙ ราย คือ
๑. นางขวัญตา พัฒนธารา คณะสัตวแพทยศาสตร์
๒. น.ส.จุไรวรรณ จันละมูล บัณฑิตวิทยาลัย
๓. น.ส.รัตนาภรณ์ เอกนุช สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๔. น.ส.ภาธิกา แก้วแดง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๕. น.ส.นภัสพร ชื่นรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๖. นายทศวรรษ วิทยาเดชขจร สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก

๔

- คณะวนศาสตร์
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
- คณะวิทยาศาสตร์
ให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม
๗. นางศศินา เรืองโอชา สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๘. นายเกียรติคุณ ทองแดง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๙. น.ส.ฐิติยาภรณ์ บั้งทอง สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นายสุริยา ชิณวงศ์ จากเดิมตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยการคัดเลือก
๒. นางลักษณาวดี ทรายขาว จากเดิมตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ มาดํารงตําแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยการคัดเลือก
มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒทิ ่ไี ด้รับ
เพิ่มขึ้น จํานวน ๑๙ ราย คือ
๑. นายสุรินทร์ อ้นพรม ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวนศาสตร์
๒. นายธรณินทร์ ทันศรี ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๓. นายวุฒิ ทักษิณธรรม ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๔. นายประหยัด นันทศีล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๕. นายธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๖. นายนาวิน เยาวพลกุล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
๗. นายสมหมาย อุดมวิทิต ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
๘. นายสมบัติ อ่อนศิริ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๙. น.ส.นพรัตน์ ศุทธิถกล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๑๐. น.ส.สุปรียา หวังพัชรพล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๑. น.ส.อุสุมา เจิมนาค ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๒. น.ส.สิริกุล สุนทรารักษ์ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๓. นางปิติยา กมลพัฒนะ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๔. นายกมล อมรฟ้า ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๑๕. นายพงศ์ภัค บานชื่น ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๕

- กองคลัง
- กองกิจการนิสิต
- คณะวนศาสตร์
- สํานักบริการคอมพิวเตอร์
- สํานักหอสมุด กําแพงแสน
- สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

๖

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

๑๖. น.ส.กนกอร แก้วประภา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๑๗. นายสุภาพ กัญญาคํา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๘. น.ส.แพรทอง เหลาภา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. น.ส.สายฝน จันผกา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับเพิ่มขึ้น โดยการคัดเลือก และแต่งตั้ง
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
คณะกรรมการ จํานวน ๖ ราย คือ
๑. น.ส.สุภัทรา วงษ์วันทนีย์ ระดับปริญญาโท สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี
๒. น.ส.จันทสร นพพิมาน ระดับปริญญาโท สังกัดกองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี
๓. น.ส.ธัญรัศมิ์ คงสิพัฒิ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะวนศาสตร์
๔. นายมหาราช ทศศะ ระดับปริญญาโท สังกัดสํานักบริการคอมพิวเตอร์
๕. นางฐิตวดี เพลงปาน ระดับปริญญาโท สังกัดสํานักหอสมุด กําแพงแสน
๖. นายวุฒิ บุญกระจ่าง ระดับปริญญาโท สังกัดสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
การพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงาน
อธิการบดีมอบให้ที่ประชุมนํากลับไปพิจารณา และเสนอข้อคิดเห็นกลับมายังกองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อรวบรวมเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาในคราวต่อไป
ระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ และหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สํานักงานกฎหมาย

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มีมติเห็นชอบการลงโทษปลดออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๓ ราย

