สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2552 วันจันทรที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ลําดับ
1

หนวยงานที่เสนอ
- กองการเจาหนาที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
- คณะมนุษยศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวัน
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
อังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ

3

- กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
- คณะวิศวกรรมศาสตร

4

- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งขึ้นดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 หัวหนาฝายกิจการนิสิต
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 2 ราย คือ
1. น.ส.สดใส ชางสลัก ตําแหนงนักวิชาการเกษตร (ชํานาญการ) ระดับ 8 เปน
ตําแหนงนักวิจัย ระดับ 8 สังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร
2. นางสมสกุล คงวงศวาลย ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 เปนตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 สังกัดคณะมนุษยศาสตร
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6 จํานวน 3 ราย
1. นางพร จันทรคลองใหม ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 สังกัดกองบริการ
การศึกษา (กําแพงแสน)
2. น.ส.เตือนใจ สงสุข ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สังกัดสถาบัน
คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3. นางจันทรทรา สายแกว ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติดําเนินการคัดเลือกแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7
หัวหนาฝายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และอนุมัติหลักการการตัดโอน
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

5

- กองการเจาหนาที่
- คณะสังคมศาสตร

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ

6

- สํานักงานตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ

7

- กองการเจาหนาที่

พิจารณาประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

8
- คณะศึกษาศาสตร
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
9
- กองการเจาหนาที่

10

- กองการเจาหนาที่

11

- กองการเจาหนาที่

12

- กองการเจาหนาที่

การพิจารณาแตงตั้งตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ
รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รับทราบการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับทราบการดําเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ
สวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
รับทราบหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับผูชํานาญการ
ระดับ 7-8 จํานวน 3 ราย คือ
1. น.ส.มธุรส กิตติพงศพิศาล ตําแหนงบุคลากร 7-8 (ชํานาญการ) สังกัด
กองการเจาหนาที่
2. น.ส.วิชนี นวลศรี ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7-8 (ชํานาญการ) สังกัด
คณะสังคมศาสตร
3. นางมาริสา เอี่ยมเหล็ก ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7-8 (ชํานาญการ) สังกัด
คณะสังคมศาสตร
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นางประไพพิศ ลลิตาภรณ ใหดํารงตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9 และตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจายใน
สํานักงานอธิการบดี ตามเสนอ
อนุมัติเสนอสภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจ ก.บ.ม.ดําเนินการแตงตั้งกรรมการออก
ขอบังคับ พิจารณาบทเฉพาะกาล แจงเวียนคณะพิจารณาเสนอรายชื่อวารสารที่
กลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer review) กอนการตีพิมพเผยแพร เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
อนุมัติแตงตั้ง ทันตแพทยสุขสมัย สมพงษ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ
รับทราบประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 44 ง ลงวันที่ 25 มีนาคม
2552 แลว
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

13

- กองการเจาหนาที่

รับทราบการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ

14

- กองการเจาหนาที่

รับทราบมติ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อใชประโยชนในการ
บรรจุ และแตงตั้งเปนขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่องสืบเนื่อง
15
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
คนควาและพัฒนาปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑสัตว
16
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
17
- คณะเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
- คณะวิทยาการจัดการ

รับทราบปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2547 จํานวน 5 สาขาวิชา
คือ การสอนคณิตศาสตร การสอนวิทยาศาสตร สุขศึกษา คหกรรมศาสตรศึกษา
และธุรกิจศึกษา
รับทราบ รายละเอียดตามสําเนาหนังสือที่ ศธ 0206.6/226 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

อนุมัติจาง นายสนธยา จําปานิล เปนพนักงานตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
สังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

ขอแกไขรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2552 เมือ่ วันที่ 9
มีนาคม 2552 วาระ 1.5

อนุมัติขอแกไขรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 วาระ 1.5
เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก (น.ส.เสาวคนธ ตวนเทศ) ใหเปนไปตามที่เสนอ

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย จํานวน 11 ราย คือ
1. นายเอกวัต วิถีประดิษฐ คณะเกษตร
2. น.ส.ฐิตราพร ปนดี คณะเกษตร
3. นายกิตติ เครือมณี คณะมนุษยศาสตร
4. นายภูริวัจน เดชอุม คณะมนุษยศาสตร
5. พันตรีหญิงณัฐกฤดา ศิริโสภณ คณะศึกษาศาสตร
6. น.ส.สาวิตรี ธรรมธงชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
7. น.ส.อุลัยวรรณ อุสันสา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8. น.ส.มลธิรา ทองอนันต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
9. นายรักศักดิ์ เสริมศักดิ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (ตัดโอนไปภาควิชา
เกษตรกลวิธาน คณะเกษตร)
10. นายชัยวัฒน นุมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
11. น.ส.ธิญาดา พิชญาศุภกุล คณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

18

- สํานักงานอธิการบดี
- วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
- คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต
ศรีราชา

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

19

คณะมนุษยศาสตร

ขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุตําแหนงอาจารย คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี เปนกรณีพิเศษ
ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย

20

คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตศรีราชา
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
21
อธิการบดี

อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับงบประมาณเพื่อบรรจุ
ทดแทนอัตราขาราชการในปงบประมาณ 2553

มติที่ประชุม
อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ราย คือ
1. น.ส.กทลี โสภาพันธ กองการเจาหนาที่
2. นายพิทักษ พุมไสว วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
3. นายวิษณุ สันสน สํานักสงเสริมและฝกอบรม
4. นายธรรมรัตน มาฆะนุกิจ กองธุรการ (กําแพงแสน)
5. นายจักรกฤษณ วันดี กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
6. น.ส.เสาวลักษณ บุตรอวม กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
7. นางษราวดี ไทยพงษ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
8. น.ส.เตือนจิตร เพ็ชรรุณ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
9. น.ส.กัญญาฏา พวงมะลิ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
10. นายสุริยัน สองประทีป สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
11. น.ส.ฐิตา ตาปนานนท คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
12. น.ส.ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
อนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเปนพนักงานตําแหนงอาจารย โดยเพิ่มเงื่อนไข
การบรรจุเปนวุฒิปริญญาตรี เปนกรณีพิเศษ
อนุมัติยาย นายณรงค บางหลวง มาดํารงตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
แจงใหทราบวา ปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณเพื่อจางพนักงาน
ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ป 2552 และอัตราเกษียณกอนกําหนดปงบประมาณ
2552 โดยจะคืนอัตราทั้งหมดไปที่สวนกลางของคณะ สถาบัน สํานัก ใหพิจารณาเกลี่ย
อัตราในหนวยงานของตนเอง และใหเริ่มดําเนินการรับบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ไดตั้งแตบัดนี้ ทั้งนี้จะบรรจุไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป

