สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2553 วันจันทรที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
1

- กองการเจาหนาที่

เรื่องสืบเนื่อง
1
- กองการเจาหนาที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันจันทรที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2553

การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

เห็นชอบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะประมง
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
- สํานักหอสมุด กําแพงแสน

2
3

- กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
(กําแพงแสน)
- คณะเกษตร

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก
1 ระดับ
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6

อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 6 ราย คือ
1. นายศิลปชัย มณีขัติย ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 5 เปนตําแหนง
นักวิทยาศาสตร 5 สังกัดคณะประมง
2. นายธีรวัฒน วงศขมิ้น ตําแหนงชางเทคนิค 5 เปนตําแหนงวิศวกรไฟฟา 5
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
3. นายพงศปณต สุภาลัย ตําแหนงชางเทคนิค 5 เปนตําแหนงวิศวกรไฟฟา 5
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
4. นายชัยพร สามพุมพวง ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 4 เปนตําแหนงนักวิจัย ระดับ 4
สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
5. นายภาสกร วิริยารัมภะ ตําแหนงชางศิลป 8 ระดับชํานาญการ เปนตําแหนง
นักวิชาการชางศิลป 8 สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
6. นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี ตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 5 เปนตําแหนงบรรณารักษ
ระดับ 5 สังกัดสํานักหอสมุด กําแพงแสน
อนุมัติแตงตั้ง นายธนากร กลิ่นศรีสุข ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนตําแหนง
ชางศิลป 5 ระดับ 5
อนุมัติแตงตั้ง นายธีระพงศ โทนุสิน ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 5 เปนตําแหนง
นักวิชาการเกษตร 6

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

4

- คณะเกษตร กําแพงแสน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

5

- กองธุรการ สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร

6

- กองคลัง
- บัณฑิตวิทยาลัย

7

- คณะเกษตร กําแพแสน

8

- กองการเจาหนาที่

9

- คณะสถาปตยกรรมศาสตร

เรื่องเสนอทราบ
1
- กองการเจาหนาที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติเลื่อนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนา
อนุมัติเลื่อนขาราชการ จํานวน 2 ราย คือ
สํานักงานเลขานุการคณะ และเลขานุการสถาบัน ระดับ 7 1. น.ส.สุภา สุริยกานนท ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 8
(ตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน)
2. นางกชพรรณ ชมภูนิตย ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
(ตําแหนงเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน)
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
อนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ จํานวน 5 ราย คือ
ตําแหนงผูชํานาญการ
1. นายนวพล สิริเวชพันธุ ตําแหนงนิติกร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
2. นายภาณุพงศ ศรีออน ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
3. นางจุไรรัตน วงษวาศ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ตําแหนงผูชํานาญการ
ระดับ 7
4. นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผอง ตําแหนงชางเทคนิค 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
5. นางนันทพร อัศวมาชัย ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ตําแหนงผูชํานาญการ
ระดับ 8 (หัวหนางานคลังและพัสดุ)
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
อนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ จํานวน 2 ราย คือ
ตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
1. นางเยาวภา เอี่ยมพุม ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
2. นางโสภา อินทรุณ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการแตงตั้ง อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการแตงตั้งผูชํานาญการ เพิ่มเติม
ผูชํานาญการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 81
ของคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน 3 ราย คือ
1. น.ส.ลักขณา บูรณะประสพชัย
2. นางรัชนี ตระกูลวิจิตร
3. นายสมศักดิ์ กิตติพทิ ักษ
พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงาน
เห็นชอบ
ทางวิชาการ
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ประจําป
อนุมัติกรอบการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ เปนอาจารยประจําปงบประมาณ
งบประมาณ 2553 (เพิ่มเติม)
2553
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

รับทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
- คณะวิทยการจัดการ
- วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา

2

3

4
5

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน 10 ราย คือ
1. น.ส.กัญจนนรี ชวงฉ่ํา คณะวิทยาศาสตร
2. น.ส.ชลิดา เนียมนุย คณะวิศวกรรมศาสตร
3. นายชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4. นายสุเมธ ชัยไธสง คณะเกษตร กําแพงแสน
5. นายอาริสร กาญจนศิลานนท คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
6. น.ส.ไพลิน เผือกประคอง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
7. นายอภิวัฒน จําเดิม คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
8. น.ส.เพชรรัตน ภูพันธ คณะวิทยาการจัดการ
9. น.ส.พรทิวา วิจิตรโกเมน คณะวิทยาการจัดการ
10. นายวรยศ ละมายศรี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 4 ราย
และพัฒนาพืชศาสตร
โดยการคัดเลือก
1. น.ส.ศศินันท แกวมะเริง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
2. วาที่ ร.ต.เชิงชาย วังสตางค คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
3. น.ส.ปยมาศ เซี่ยงฉิน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
จังหวัดสกลนคร
4. น.ส.จุฬาลักษณ ไชยภักดี สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย คือ
- คณะสังคมศาสตร
ใหไดรับตามคุณวุฒิ
1. นายมนตรี ตั้งพิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
2. น.ส.ณัฐวีณ บุนนาค คณะสังคมศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร
3. น.ส.กรรณิการ วงษพานิชย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงาน
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิระดับปริญญาโทของ น.ส.จุฑาวดี จันทรพักตร
มหาวิทยาลัย
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
- คณะเกษตร
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง น.ส.สรินนา อ่ํารุง ตําแหนงนักวิทยาศาสตร เปน
มหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

6

- คณะวิศวกรรมศาสตร

ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก

7

- คณะวิศวกรรมศาสตร

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย

เรื่องเสนอทราบ
1
- กองแผนงาน

รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553

มติที่ประชุม
อนุมัติยาย น.ส.อรทัย จงประทีป พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงนักวิจัย สังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มาดํารงตําแหนงอาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร
โดยการคัดเลือก
อนุมัติการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายทวี งามวิไลกร พนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
ไปตั้งจายที่คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร และตัดโอนอัตราพนักงานที่วางเลขที่ พ.1246 จากคณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร ไปตั้งจายที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
เปนการแลกเปลี่ยน
รับทราบ

