สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจาหนาที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
๒
- กองการเจาหนาที่
เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจาหนาที่
๒
- กองการเจาหนาที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ จํานวน ๗ รายคือ
ผูชํานาญการ
๑. นายวิเชียร ลอมวงค ตําแหนงชางเทคนิค ๗ ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ ๗
๒. น.ส.ชนาธิป อุทัย ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ๗ ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ ๗
๓. นายสมหมาย หอมสวาท ตําแหนงนักวิทยาศาสตร ๗ ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ ๗
๔. นายสุทธิชัย อินนุรักษ ตําแหนงวิศวกรไฟฟา ๗ ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ ๗
๕. นายศักดา จันทรทอง ตําแหนงชางเทคนิค ๗ ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ ๗
๖. นายจํานอง โสมกุล ตําแหนงนักวิ่ชาการเกษตร ๗ ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ ๗
๗. นางปานอุมา ศิลปาจารย ตําแหนงชางพิมพ ๖ ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ ๖
การแตงตั้งผูแทน ก.บ.ม. เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร มีมติเลือกคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนผูแทน ก.บ.ม.
กําแพงแสน
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ
รับทราบการแจงหนังสือเวียน

รับทราบ
รับทราบ
๑. เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕
๒. เรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/
ว ๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะเศรษฐศาสตร
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

๒

- คณะเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
- สํานักหอสมุด
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๑ ราย คือ
๑. น.ส.มิ่งขวัญ วองสัตติวานิช คณะมนุษยศาสตร
๒. น.ส.นิลาลักษณ จันหาญ คณะมนุษยศาสตร
๓. น.ส.เรืองลักษณ จงโชตินนท คณะวิทยาศาสตร
๔. นายธีรศักดิ์ เอโกมล คณะวิทยาศาสตร
๕. นายสุริยน เปรมปราโมทย คณะวิศวกรรมศาสตร
๖. นายธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล คณะเศรษฐศาสตร
๗. นายฉัตรชัย จันทรสมบูรณ คณะเกษตร กําแพงแสน
๘. นายอัฐสิษฐ ทับทิมแท คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๙. น.ส.ยุราวรรณ นิติสาโรจน คณะวิทยาการจัดการ
๑๐. น.ส.ปณิธี การสมดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
๑๑. น.ส.กนกวรรณ อุฬารกุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๓ ราย คือ
๑. นายจํานงค ชัญถาวร คณะเกษตร
๒. นายกัณฑลสุกานต สมบูรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓. น.ส.ชุษณา เมฆโหรา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
๔. นายวิทวัส ยุทธโกศา สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
๕. น.ส.ชญาธร ธนวัฒนาดํารง สํานักหอสมุด
๖. น.ส.ปณฑชนิกา พลดงนอก สํานักหอสมุด
๗. น.ส.จรรยา ธนชวกรณ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๘. นายปณิธาน จิยะจันทน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๙. น.ส.ศศิธร ยติรัตนกัญญา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๐. น.ส.สาวิตรี ทองไทย สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- คณะศึกษาศาสตร
- คณะเศรษฐศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการใหไดรับตามคุณวุฒิ

๔

- กองกิจการนิสิต
- กองแผนงาน
- คณะบริหารธุรกิจ
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนใหไดรับตามคุณวุฒิ

๕

- สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
๑๑. น.ส.ยุวดี เกตุมณี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๒. นางสุนันท มีทรัพยมั่น คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๑๓. น.ส.อภิญญา ชนะพิมพ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหไดรับคาจางตามคุณวุฒิ
ที่ไดรับเพิ่มขึ้น จํานวน ๗ ราย คือ
๑. นางเบญจภรณ จันทรศิริ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร
๒. นายสุรเดช ศรีทา ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร
๓. นายอิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ ระดับปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร
๔. ม.ล.วุฒิพงษ ทวีวงศ ระดับปริญญาเอก คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๕. น.ส.พัชรพร กรมขันธ ระดับปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร
๖. น.ส.กนิษฐา เชาววัฒนกุล ระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๗. นางจินตนา ตะยวน ระดับปริญญาเอก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหไดรับตามคุณวุฒิที่ไดรับ
เพิ่มขึ้น โดยการคัดเลือก พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย คือ
๑. นายพงษทร ติสันเทียะ ระดับปริญญาโท กองกิจการนิสิต
๒. นายนิติ พิศาภาค ระดับปริญญาโท กองแผนงาน
๓. นายฉัตรชัย พวงพลับ ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
๔. นายสุรเนตร พิลาภ ระดับปริญญาโท สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
๕. นายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ ระดับปริญญาโท สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
๖. น.ส.กรรณิการ ถนอมสิทธิ์ ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
๗. นางชนยิตรี แสงวิจิตร ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจาง น.ส.สุรัสวดี อรุณวรากรณ ตําแหนงอาจารย
จากสํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายที่
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวนศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร

๒

- คณะศึกษาศาสตร

๓

- สํานักงานกฎหมาย

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ใหไดรับตามคุณวุฒิ
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ทั้ง ๓ ราย คือ
๑. นางวะรุนณี สืบแสง จากตําแหนงพนักงานสถานที่ มาดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร
สังกัดคณะวนศาสตร
๒. นางพรรณิภา จันทรลภ จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร มาดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร
๓. น.ส.พินิจ ศิริพยัคฆ จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร มาดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป
อนุมัติกําหนดอัตราคาจาง นายภคพล พิริยะเบญจวัฒน ตําแหนงอาจารย ใหไดรับอัตรา
คาจางตามคุณวุฒิ
มีมติเห็นชอบใหลงโทษปลดพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงพนักงานรักษา
ความปลอดภัย สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ออกจากราชการ

