สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- สานักงานทรัพย์สิน

๒

- คณะสิ่งแวดล้อม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร กาแพงแสน
๒

- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะเกษตร กาแพงแสน

๓

- คณะวิทยาศาสตร์

๔

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการผูด้ ารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปชานาญการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ระดับ ๗ เดิม
ผู้อานวยการสานักงานทรัพย์สิน) ขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป ๘ ระดับ ๘ เดิม ผู้อานวยการสานักงานทรัพย์สิน)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อม

อนุมัติเลื่อน นางปิยฉัตร ช่างเหล็ก ให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
พิเศษ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ ระดับ ๘ เดิม ผู้อานวยการสานักงานทรัพย์สิน)

ขออนุมัติกาหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการสายวิชาการให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติกาหนดอัตราเงินเดือน นายธีร์ หะวานนท์ ตาแหน่งอาจารย์ ให้ได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น ระดับปริญญาเอก
อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ จานวน ๔ ราย คือ
๑. นายปัญญา คงสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชานาญงานพิเศษ
๒. นายวิทย์ เลิศแสง ดารงตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ๗ ตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๗
๓. นางนุช โชติช่วง ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๗ ตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๗
๔. นายอรรถวุฒิ พลายบุญ ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร ๗ ตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๗
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อนุมัติเปลีย่ นแปลงกรรมการลาดับที่ ๕ จากเดิม น.ส.จรรยา จัตตานนท์ เป็น นางพรรณี
ดีช่วย หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์

มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๕

- สานักบริการคอมพิวเตอร์

๖

- สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
กาแพงแสน
- สานักหอสมุด กาแพงแสน

๗
๘

- สถาบันวิจัยและพัมนา วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๙
- สานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการ
เกษตร
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สานักบริการคอมพิวเตอร์
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สานักหอสมุด กาแพงแสน
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

มติที่ประชุม
มีมติแต่งตั้งผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สตั ว์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตร กาแพงแสน เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

รับทราบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง รับทราบการรับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน ๒ คุณวุฒิ ดังนี้
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
๒. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
รับทราบผลการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ

อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่งการจ้างพนักงาน จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายอัครนันทน์ คิดสม จากเดิมตาแหน่งอาจารย์ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒. นางอุมาพร รุ่งสุริยะวิบลู ย์ จากเดิมตาแหน่งอาจารย์ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลาดับ
๒

หน่วยงานที่เสนอ
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

การพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงาน
อนุมัติ โดยปรับแก้ไขดังนี้
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อเข้าสูต่ าแหน่ง ๑. ปรับแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษจากเดิมเป็น
ระดับชานาญงาน/ชานาญการ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
วุฒปิ ริญญาตรี ดารงตาแหน่งระดับชานาญการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
กาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
วุฒปิ ริญญาโท ดารงตาแหน่งระดับชานาญการไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ช่วยวิชาการให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ ชานาญการ
วุฒปิ ริญญาเอก ดารงตาแหน่งระดับชานาญการไม่น้อยกว่า ๑ ปี
พิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
๒. ปรับแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ ตามที่คณะเกษตรเสนอ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะต้องดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑๖ ปี หรือ
ดารงตาแหน่งระดับชานาญงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
วุฒิอนุปริญญา หรือเทียบเท่า จะต้องดารงตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี
หรือดารงตาแหน่งระดับชานาญงาน ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๓. แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดตาแหน่งพนักงานสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ หน้า ๑๑ เกณฑ์
การคิดคะแนน สาหรับการขอกาหนดตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ย
รวมและค่าคะแนนในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๕.๕
คะแนน ให้ปรับเป็น ๕ คะแนน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์
สายวิชาการโดยการคัดเลือก
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จานวน ๑๒ ราย คือ
๑. น.ส.ปัฐวิภา สงกุมาร คณะเกษตร
๒. นายปณิฑัต หาสิน คณะวิทยาศาสตร์
๓. นายสุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ คณะวิทยาศาสตร์
๔. น.ส.จีราพร ไทยถานันดร์ คณะวิทยาศาสตร์
๕. น.ส.ณัฐสมน เพชรแสง คณะวิทยาศาสตร์
๖. นายเสรี พงศ์พันธุ์ภาณี คณะวิทยาศาสตร์
๗. นายอัจฉริยะ อเนก คณะศึกษาศาสตร์

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- คณะเกษตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

๓

- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

มติที่ประชุม
๘. นางทาริกา แย้มขะมัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๙. นายสถาพร เตมีพัฒนพงษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
๑๐. นายธวิช สุดสาคร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๑๑. นายเฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑๒. น.ส.สุภัคนรี สัตตะโส คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จานวน ๙ ราย คือ
๑. น.ส.กิ่งแก้ว ตั้งมั้นภักดีพงศ์ คณะเกษตร
๒. น.ส.กมลวรรณ ยศสง่า คณะเกษตร
๓. นางนภาภรณ์ เสนารัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๔. น.ส.ภัทรวดี ธรรมสถิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
๕. น.ส.ปิยนันท์ ถนอมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๖. นายธีระ วัชระมงคล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๗. นายฐิติกร ชัยทาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๘. นายนราพล เกษมสานต์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๙. น.ส.มโนรม มาลัยกรอง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิทไี่ ด้รับ
เพิ่มขึ้น จานวน ๓ ราย คือ
๑. น.ส.มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๒. นายพงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๓. นายจักกริช พฤษการ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๔

- กองกิจการนิสิต

๕

- คณะวิทยาการจัดการ

๖

- คณะบริหารธุรกิจ

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิม่ ขึ้นโดยการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ดาเนินการคัดเลือก น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย์ ระดับปริญญาโท สังกัดกองกิจการนิสติ
สานักงานอธิการบดี
ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้าง น.ส.ชลธิชา รุ่งศรี ตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ไปตั้งจ่ายที่คณะวิทยาการจัดการ และตัดโอน
ตาแหน่งที่ว่าง ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปตั้งจ่ายที่คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
อนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของ นางอุษารัตน์ สิทธิรัตนะรังษี ออกไปอีก ๖ เดือน
มหาวิทยาลัย

