สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑
ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สํานักบริการคอมพิวเตอร์

๒

- สํานักบริการคอมพิวเตอร์

๓

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
๓

- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการเจ้าหน้าที่

ไม่มี

ไม่มี

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ไม่มี

ไม่มี

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ จํานวน ๔ ราย
๑. นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ๗
๒. นางอภันตรี ด้วงเงิน ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๓. น.ส.นฤมล กลางแก้ว ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๔. นายพงศกร แสงวงศกร ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
อนุมัติกําหนดตําแหน่ง นายเกษม วงค์แสน ดํารงตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๗
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
อนุมัติกําหนดตําแหน่ง นางชิดชม ฮิรางะ ดํารงตําแหน่งนักวิจัย ระดับ ๙ ตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
รับทราบการรับรองคุณวุฒิ
รับทราบแนวปฏิบัติในการปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่บัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงใหม่

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

๒

- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้า
และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้า
และพัฒนาพืชศาสตร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตศรีราชา

ไม่มี

ไม่มี

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๓ ราย คือ
๑. น.ส.ผ่องอําไพ คงเจริญ คณะมนุษยศาสตร์
๒. นายสัญจกร กิตติรัตนวศิน คณะวิทยาศาสตร์
๓. น.ส.พีรดา ยิ่งยวด คณะวิทยาศาสตร์
๔. น.ส.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. นายชินธันย์ อารีประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖. นายนันทชัย ภู่บัวเผื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์
๗. น.ส.เฉลิมขวัญ สิงห์วี คณะสังคมศาสตร์
๘. น.ส.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๙. น.ส.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๐. น.ส.ประกาย เทพหาร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
๑๑. น.ส.สุชีรา มาตยภูธร คณะเกษตร กําแพงแสน
๑๒. นายรังสรรค์ ชัยศรีเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๑๓. น.ส.วัลลีย์ นวนมุสิก วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย
คือ
๑. น.ส.สุวลี สุภาวิทย์ คณะเกษตร
๒. น.ส.จิตติมา กฤษดานนท์ คณะบริหารธุรกิจ
๓. นายธีระศักดิ์ จําปานิล สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
๔. น.ส.จิตราพัชร ตันติชุติ สถาบันอินทรีย์ฯ
๕. น.ส.สุภาพร สาทลาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๖. นางสุนิษา พลังพรกิจ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตศรีราชา
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตศรีราชา
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตศรีราชา
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร

ขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุผู้มีวุฒิระดับปริญญาตรี
ในตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
ขออนุมัติจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โดยการคัดเลือก เป็นกรณีพิเศษ
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้
ได้รับตามคุณวุฒิ

๖

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน

๗

- คณะวนศาสตร์
- สํานักหอสมุด

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

๘

- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

๔
๕

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองแผนงาน
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุโดยให้
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิ ตามประสบการณ์
รับทราบความคืบหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุวุฒิ
ปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ
รับทราบการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
อนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุ นายกัณตภณ ธนกิจกร ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
อนุมัติจ้าง นายกัณตภณ ธนกิจกร ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้น ระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ ราย คือ
๑. นายมานิตย์ ลีกิจวัฒนะ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๒. นายศุภสิทธิ์ สิทธิพานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
๓. น.ส.โศรยา แสนเมือง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.ศุภิสรา เกียรติสันติสุข สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๒. นางจุลจิรา มีพรหม สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นางกัญญภา สถาพร ตําแหน่งนักวิจัย เป็นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะวนศาสตร์
๒. นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ ตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ เป็นตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สํานักหอสมุด
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้าง นายถิรเดช พรหมคช สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
ไปสังกัดกองกิจการนิสิต กําแพงแสน
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- สํานักบริการคอมพิวเตอร์

ไม่มี

ไม่มี

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้น ระดับปริญญาโท จํานวน ๓ ราย คือ
๑. น.ส.ธนวรรณ พิมพขันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
๒. น.ส.ณฐวรรณ ตรีจรูญ คณะศึกษาศาสตร์
๓. น.ส.เยาวลักษณ์ ไชยสอน สํานักบริการคอมพิวเตอร์
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง นางอัญชนา กําลังหาญ ตําแหน่งพนักงานทั่วไป เป็นตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
มีมติเห็นชอบตามเสนอ

๒

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

๓

- สํานักงานกฎหมาย

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

