สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สํานักหอสมุด
๒
๓

- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
๓

- กองการเจ้าหน้าที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ และ
ก.บ.ม.
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
และรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

รับทราบการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา

รับทราบและหารือแนวทางการเบิกจ่ายที่เหมาะสมเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
อนุมัติต่อไป

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ จํานวน ๓ ราย
คือ
๑. น.ส.จุฑามาศ รัตนคุณูประการ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
๒. นางอัครเทวี ผลาเกส ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๓. น.ส.สุดารัตน์ รัตนราช ตําแหน่งบรรณารักษ์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นายสกล ฉายศรี ดํารงตําแหน่งนักวิจัย ระดับ ๘
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
มีมติเลือกคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์
รับทราบกําหนดการประชุม ก.บ.ม. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
รับทราบการแจ้งหนังสือเวียนของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
รับทราบข้อมูลผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

รับทราบ
รับทราบ
๑. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๑๒๔๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)๑ว ๑๒๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
รับทราบ

ลําดับ
๔

หน่วยงานที่เสนอ
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

รับทราบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน รับทราบ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพในตําแหน่งระดับ
ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญ
พิเศษ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะวนศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ
รับทราบแนวทางปฏิบัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อ

อนุมัติเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง นายรังสรรค์ ชัยศรีเจริญ จากเดิมตําแหน่งอาจารย์
เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รับทราบ

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๒๔ ราย คือ
๑. นายปิติพงษ์ โตบันลือภพ คณะเกษตร
๒. นางพิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ คณะมนุษยศาสตร์
๓. น.ส.สาวิกา วราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
๔. นายกิตติธน ยงประพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์
๕. น.ส.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖. น.ส.ชุติมา กรานรอด คณะวิทยาศาสตร์
๗. น.ส.สุดารัตน์ นิจสุนกิจ คณะวิทยาศาสตร์
๘. น.ส.สุวิมล อุไกรษา คณะศึกษาศาสตร์
๙. น.ส.อุทุมพร อินทจักร์ คณะศึกษาศาสตร์
๑๐. น.ส.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๑. น.ส.สุวิมล อุทัยรัศมี คณะวนศาสตร์
๑๒. น.ส.ศศิธร อุดปิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๓. น.ส.ปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๔. นายศศิน เทียนดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ลําดับ

๒

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

- คณะมนุษยศาสตร์
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะศึกษาศาสตร์
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้า
และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้า
และพัฒนาพืชศาสตร์
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
กําแพงแสน
- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
- สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

มติที่ประชุม
๑๕. น.ส.ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๖. นายพรพล พิมพาพร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๗. นายณรงค์พงศ์ เพิ่มผล คณะวิทยาการจัดการ
๑๘. นายอิทธิเดช มูลมั่งมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๑๙. นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๒๐. นางกิติศาอร เหล่าเหมมณี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๒๑. น.ส.รัตนี คํามูลคร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๒๒. นายนิติกร ภู่สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๒๓. น.ส.อภิรดี วังคะฮาต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๒๔. น.ส.สายฝน จันผกา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๒๑ ราย คือ
๑. น.ส.รัชดาภร จ่ายยัง คณะมนุษยศาสตร์
๒. นายสัมฤทธิ์ สมใจ คณะศึกษาศาสตร์
๓. น.ส.พัชรพร ปฏิกรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
๔. นางอารีย์ มัดตะเดช คณะศึกษาศาสตร์
๕. นายสิรันดร์ ถึกอ่ํา คณะสัตวแพทยศาสตร์
๖. น.ส.อนัญญา พงษ์ประดิษฐ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๗. น.ส.นิชาพัทธ์ บ้วนกียาพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๘. น.ส.สิริภัทรา เนตรมัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
๙. น.ส.พรพรรณ พุ่มพวง คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๐. นายธนโชติ ธรรมชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
๑๑. น.ส.อําไพ เรืองฤทธิ์ สถาบันอินทรีย์ฯ
๑๒. นายธีรชัย ใจตรงกล้า สถาบันอินทรีย์ฯ
๑๓. นายนิรุทธ์ รวยรื่น สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๔. นายภาสันต์ วิชานงค์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๕. น.ส.รัชนก แก้วสะแสน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๖. นายพัลลภ สุวรรณฤกษ์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๗. นายกมล เมืองนก สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
๑๘. น.ส.วันดี อินสุวรรณ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- คณะบริหารธุรกิจ
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
- คณะประมง
ให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๔

- กองกิจการนิสิต
- กองบริการการศึกษา
- คณะประมง
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

มติที่ประชุม
๑๙. นายวีระศักดิ์ สุนีพรรณ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๒๐. นายสิทธิชัย ลือไกลศรี สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
๒๑. น.ส.ธัญทิพย์ แสนแพง สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ ราย ให้ได้รับอัตราค่าจ้าง
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น คือ
๑. นายณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย คณะบริหารธุรกิจ
๒. น.ส.เปรมวดี เทพวงศ์ คณะประมง
๓. นายวีระเกษตร สวนผกา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. นายสืบสกุล คุรุรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๕. นายเกรียงไกร พัทยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
๖. นายประภากรณ์ แสงวิจิตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
โดยการคัดเลือก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย คือ
๑. น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล กองกิจการนิสิต
๒. น.ส.ทิพวรรณ เขม้นกิจ กองบริการการศึกษา
๓. นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม คณะประมง
๔. น.ส.ธนภรณ์ นิพัทธโสภณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๕. น.ส.จันทิมา พันธ์นิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย
๖. น.ส.วิไลวรรณ หยงหนู คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

