สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒
๓

- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
๓

- กองการเจ้าหน้าที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง น.ส.สิริวัฒนา จิตตรีพล ดํารงตําแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการลําดับที่ ๓ และ
อนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ
และประเมินผลงาน
รับทราบกําหนดการประชุม ก.บ.ม. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

รับทราบ
รับทราบหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๒๕ ราย คือ
๑. น.ส.ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
๒. นายอภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
๓. นางดารารัตน์ ฉัตรอนันทเวช คณะศึกษาศาสตร์
๔. น.ส.ปิยะดา สุภาจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์
๕. นางวาสิฏฐี สุชินศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์
๖. นายอนุศกั ดิ์ เนตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์

ลําดับ

๒

หน่วยงานที่เสนอ

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะเกษตร
- คณะประมง
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สํานักทะเบียนและประมวลผล
- ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

เรื่อง

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
๗. น.ส.น้ําทิพย์ ฉิมสะอาด คณะศึกษาศาสตร์
๘. น.ส.ศุภร บุตรสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์
๙. นายโชคชัย กองฟู คณะศึกษาศาสตร์
๑๐. นายธนาธิป เพริศพรายวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
๑๑. น.ส.เบญจพร สาภักดี คณะศึกษาศาสตร์
๑๒. นายศรัณย์ รื่นณรงค์ คณะศึกษาศาสตร์
๑๓. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายา คณะศึกษาศาสตร์
๑๔. น.ส.ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย คณะศึกษาศาสตร์
๑๕. น.ส.สุขรัชต์ดา วงษาสุข คณะศึกษาศาสตร์
๑๖. นายมานะ ลักษมีอรุโณทัย คณะเศรษฐศาสตร์
๑๗. นายอัครนันท์ คิดสม คณะเศรษฐศาสตร์
๑๘. นายกฤษกมล ณ จอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๙. น.ส.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๒๐. น.ส.ปริญญา พัฒนวสันต์พร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๒๑. นายอณจ ชัยมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๒๒. น.ส.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๒๓. น.ส.ยุวดี ศิริยทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ
๒๔. นายเกื้อกูล กุมรัมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๒๕. นายสมพล สกุลหลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๔ ราย คือ
๑. น.ส.สุนิสา แสงสี กองคลัง
๒. น.ส.สาวิตรี แก้วศิริ สํานักงานกฎหมาย
๓. น.ส.ปาลิดา ข่มอาวุธ คณะเกษตร
๔. น.ส.เบญจมาภรณ์ ปานรัตน์ คณะเกษตร

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๓

- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

๔

- คณะบริหารธุรกิจ
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
- คณะมนุษยศาสตร์
ให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ
- คณะวนศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
๕. นายณัฐพงษ์ ปานขาว คณะประมง
๖. นายณัฐชนน มั่นคง บัณฑิตวิทยาลัย
๗. น.ส.วิภา กองเป็ง สํานักทะเบียนและประมวลผล
๘. น.ส.อลิสสา มหาสวัสดิ์ สํานักทะเบียนและประมวลผล
๙. น.ส.พรรณศมน คําสวน สํานักทะเบียนและประมวลผล
๑๐. น.ส.ปวีณ์รศิ า บัวบาน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
๑๑. น.ส.พิไลวรรณ กําแพงสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๒. น.ส.เกวลิน อิสสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๑๓. น.ส.ชมนาถ เกิดคง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
๑๔. น.ส.ศรีรัตน์ พงษ์เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
อนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. น.ส.ทักษอร ดวงอุไร ตําแหน่งสัตวแพทย์ มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
๒. นางชนยิตรี แสงวิจิตร ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
จํานวน ๑๑ ราย คือ
๑. น.ส.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
๒. นายอุดม ศรีนนท์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๓. นางนัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
๔. นายจิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
๕. นายสมพร แม่ลิ่ม ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวนศาสตร์
๖. นายชัยยะ เหลืองวิริยะ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ลําดับ

๕

หน่วยงานที่เสนอ

- สํานักงานอธิการบดี

เรื่อง

มติที่ประชุม

๗. น.ส.ผกาเกษ วัตุยา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๘. นายสรรเพชญ คํานวณทิพย์ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๙. น.ส.อวยพร ตั้งธงชัย ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๑๐. นายทิสวัส ธํารงสานต์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๑. นายกรวิทย์ ออกผล ระดับปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง นายเทเวศร์ นนทะชัย พนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับตาม
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น โดยการคัดเลือก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒

- คณะมนุษยศาสตร์

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

๔
- สํานักงานกฎหมาย
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- คณะเกษตร กําแพงแสน

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง นางกรณ์นภัสสร์ มอไธสง ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ให้ได้รับตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จากตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ให้ดํารงตําแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ จํานวน ๔ ราย คือ
๑. นายบุญยัง ลายเอี่ยม
๒. นายบุญพา ลายเอี่ยม
๓. นายสิทธิชัย วัฒนะโชคชัย
๔. นายสุรศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง
มีมติเห็นชอบ และเพิ่มข้อ ๔ “ให้มีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เหมือนกันทุกหน่วยงาน
โดยไม่มีลูกจ้างชัว่ คราวอีกต่อไป”
มีมติเห็นชอบการลงโทษปลดออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ ราย
รับทราบ

