สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะสิ่งแวดล้อม
- สานักวิทยบริการวิทยาเขตศรีราชา

๒

- สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะวนศาสตร์

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ และ ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

ให้แก้ไขรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ผู้มาประชุมลาดับที่ ๕๒ จากเดิม
“ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” เป็น
“รองศาสตราจารย์ธงชัย สุวรรณสิชณน์ , แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.”
และแก้ไขหน้า ๕ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ จากเดิม “Pro.” เป็น “Prof.” และมีมติรับรอง
รายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ และ ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติตัดโอนตาแหน่งข้าราชการ จานวน ๒ ราย คือ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
๑. นางนันทา ตะวันเย็น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชานาญการ จาก
สาน้กงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ไปตั้งจ่ายในสานักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อม
๒. นางพวงพิศ ปะกินาหัง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชานาญการพิเศษ
จากสานักงานเลขานุการคณะประมง ไปตั้งจ่ายสานักงานเลขานุการสานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล อนุมัติเปลีย่ นแปลงกรรมการลาดับที่ ๕ จากเดิมคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ จานวน ๒ ราย คือ
๑. นางสุชาดา หงษ์ทอง ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ๗ - ๘ ตาแหน่งผู้ชานาญการ
ระดับ ๗
๒. น.ส.สว่างจิตร์ วิเชษฐกุล ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ๗ – ๘ ตาแหน่งผู้ชานาญการ
ระดับ ๗

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๒

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓

- คณะบริหารธุรกิจ

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติกาหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการสายวิชาการให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิ
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ
พิจารณาการกาหนดตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

อนุมัติกาหนดอัตราเงินเดือน นายเฉลิมพล เปล่งสะอาด ให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่ได้รับเพิ่มระดับปริญญาเอก
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัยที่ใช้ในการ
พิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
รับทราบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบผลการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ

รับทราบ

มีมติอนุมตั ิตามเสนอ

รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะสังคมศาสตร์
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จานวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑. น.ส.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. นายนฤตเดช นวนนิ่ม คณะสังคมศาสตร์
๓. นายวรพจน์ สืบประเสริฐกุล คณะสังคมศาสตร์
๔. น.ส.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๕. น.ส.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
๖. น.ส.ภัทร์ศรัณย์ ธนัชญาอิศม์เดช คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๗. นายชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๘. น.ส.พัทธนันท์ ปลอดภัย คณะวิทยาการจัดการ
๙. น.ส.เบญจวรรณ แซ่ลี้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๑๐. น.ส.ไพลิน กรมแสง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ลาดับ
๒

๓

๔

๕

หน่วยงานที่เสนอ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดยการคัดเลือก อนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก จานวน ๓ ราย คือ
๑. นายพูลพงษ์ พงษ์วิทยาภาณุ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ มาดารงตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๒. นายศักรธร บุญทวียุวัฒน์ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
มาดารงตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๓. นายอาพน จรัสจรุงเกียรติ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
มาดารงตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- คณะเกษตร
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จานวน ๙ ราย ดังนี้
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
๑. นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ คณะเกษตร
อาหาร
๒. นายณัฐ ด่านพนัง คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สานักหอสมุด
๓. น.ส.สุวีณา จันทพิรักษ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๔. น.ส.จุฑามาศ กลิ่นโซดา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
กาแพงแสน
๕. นางภัทราภรณ์ ตันหัน สานักหอสมุด
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
๖. นายวิสิทธิ์ จงแจ่ม สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๗. น.ส.พนอ รวยสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
๘. น.ส.ระพีพรรณ มาเห็ม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สกลนคร
๙. นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิทไี่ ด้รับเพิ่มขึ้น
- คณะศึกษาศาสตร์
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
จานวน ๓ ราย คือ
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑. นายพรเทพ รัตนตรัยภพ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
๒. พันตรีหญิงณัฐกฤตา ศรีโสภณ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๓. น.ส.ศิริรตั น์ จึงรุ่งเรืองถาวร ระดับปริญญาโท สังกัดวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีมติอนุมตั ิตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ทัง้ ๑๓ ราย

ลาดับ
๖

หน่วยงานที่เสนอ
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- สานักส่งเสริมและฝึกอบรม

เรื่อง
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งระดับ
ชานาญการ

มติที่ประชุม
มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานเข้าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ
จานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.ปราณี น้องเดชา ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์
เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
๒. นายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์ ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสานักส่งเสริมและฝึกอบรม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
๒

- คณะสิ่งแวดล้อม

๓

- คณะศึกษาศาสตร์

- สานักงานกฎหมาย
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
วาระอื่น ๆ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่ง และกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รับทราบหลักเกณฑ์การกาหนดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.นันลนา ควรพันธ์ ระดับปริญญาโท ตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้น
อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่ง และกาหนดอัตราค่าจ้าง นางศรัณย์ธร ยิ้มศรี จากตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตาแหน่งนักวิชาการศึกษา และให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่ง น.ส.พรรณราย สุริยาวงค์ จากตาแหน่งผูป้ ฏิบัติงานบริหาร เป็น
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มีมติเห็นชอบ
รับทราบ

ชี้แจงการกาหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย รับทราบ
เงินรายได้

