สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- กองธุรการ (กําแพงแสน)

๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

๔

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ และ ก.บ.ม. รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ (วาระพิเศษต่อท้ายการประชุมคณบดี)
และ ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ ในสํานักงานอธิการบดี
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ จํานวน ๕ รายคือ
๑. น.ส.ปานทิพย์ ช่างทอง ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๒. นายสมชาย ปิยพันธวานนท์ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๓. นางจงดี ชัยสัตตปกรณ์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๘
๔. นางรวิภา สัจจาพิทักษ์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
๕. น.ส.จันทรา เปี่ยมคล้า ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้ง น.ส.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ๙ ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙
มีมติเลือกผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติเลือกคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบการแจ้งหนังสือเวียน
รับทราบมติ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตําแหน่ง
ศาสตราจารย์
รับทราบมติ ก.พ.อ. การแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง (ท.๑๑)
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม
รับทราบแจ้งเรื่องตอบข้อหารือหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ หนังสือที่ ศธ
๐๕๐๙ (๒)/ว ๖๔๘ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
รับทราบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นิตย์ศรี แสงเดือน ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
พันธุศาสตร์
รับทราบมติให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.๑๑) จํานวน ๒ ราย คือ
๑. ศาสตราจารย์จํารัส ลิ้มตระกูล คณะวิทยาศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๗๑๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวนศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๖ ราย คือ
๑. น.ส.พัชราวดี ศรีบุญเรือง คณะเกษตร
๒. นายบุญเลิศ วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์
๓. น.ส.พัชราพรรณ กะตากูล คณะมนุษยศาสตร์
๔. น.ส.นิสา เหล็กสูงเนิน คณะวนศาสตร์
๕. นายภาคภูมิ เรือนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
๖. นายนพพล เลิศวัฒนาสุกล คณะวิทยาศาสตร์
๗. นายมานิตย์ จิตรภักดี คณะวิทยาศาสตร์
๘. นายวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง คณะวิทยาศาสตร์
๙. น.ส.สร้อยสุดา โชติมานุกูล คณะวิทยาศาสตร์
๑๐. น.ส.จิตตมาส สุขแสวง คณะศึกษาศาสตร์

ลําดับ

๒

หน่วยงานที่เสนอ

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตศรีราชา

เรื่อง

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
๑๑. นายสัญชัย ภู่เงิน คณะเกษตร กําแพงแสน
๑๒. นายโสภณัฐ คงศรีประพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
๑๓. น.ส.วิภาวี แบบประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
๑๔. น.ส.ชาณิดา พิทยานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๑๕. น.ส.พรทิพย์ แก่งอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๑๖. นายอบ นิลผาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๒๒ ราย คือ
๑. น.ส.กฤตลักษณ์ ส่งศรีพันธุ์ กองกลาง
๒. นายอํานาจ เปลี่ยนขํา กองกลาง
๓. น.ส.จินตนา คงใหญ่ กองกลาง
๔. น.ส.ฐิติเกษม สําเริง กองกลาง
๕. น.ส.อัมพวัน สังสุทธิ กองการเจ้าหน้าที่
๖. นายชวิน วิชาพร กองการเจ้าหน้าที่
๗. น.ส.พวงสร้อย สุขสมบูรณ์ กองคลัง
๘. น.ส.หทยา รุจิเดชาฤกษ์ สถานพยาบาล
๙. น.ส.ไพลิน ไม้ไพบูลย์ สถานพยาบาล
๑๐. นายทศวรรษ วิทยาเดชขจร สํานักงานตรวจสอบภายใน
๑๑. น.ส.อมรรัตน์ สมบูรณ์วงศ์ สํานักงานกฎหมาย
๑๒. น.ส.ภัทรวดี ดวงขวัญ สํานักงานกฎหมาย
๑๓. นางเบญจพร กิตติภาดากุล ศูนย์การศึกษานานาชาติ
๑๔. น.ส.ปรียชาติ จันทโชติ ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๑๕. น.ส.ภัทร์สิริย์ อินทร์รจนา สํานักงานบริการวิชาการ
๑๖. น.ส.พินทุ์สุดา ดีช่วย กองบริการการศึกษา
๑๗. น.ส.วรัชดา ป๊อกเทิง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลําดับ

๓
๔

หน่วยงานที่เสนอ

- คณะเกษตร
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์

๕

- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะสังคมศาสตร์
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

๖

- สํานักหอสมุด

เรื่อง

ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนให้ได้รับตามคุณวุฒิ

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
๑๘. น.ส.พัชรี วราศรัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. น.ส.รัชภร พานิชเฮง คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๐. น.ส.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๒๑. น.ส.ทิพวรรณ จันทพันธ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๒๒. นายณัฐวุธ หาญเวช วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา
มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานของ น.ส.สุวลี สุภาวิทย์ คณะเกษตร
ออกไปอีก ๖ เดือน สําหรับราย น.ส.จิตราพัชร ตันติชุติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ขอถอนเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง นายศุภฤกษ์ ทานาค พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ได้รับเพิ่มขึ้น
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ได้รับตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับ
เพิ่มขึ้น โดยการคัดเลือก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย คือ
๑. น.ส.สุวรี พ่วงพลับ ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
๒. นางสุภาพร หรุ่นสกุล ระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์
๓. น.ส.วิมลวรรณ ไสยมรรคา ระดับปริญญาโท สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๔. นายธีรนนท์ รัตนดิลก ระดับปริญญาโท คณะเกษตร กําแพงแสน
๕. น.ส.โอลักษณ์ เทียมภักดิ์ ระดับปริญญาโท สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
๖. น.ส.สุดาทิพย์ แสนสุภา ระดับปริญญาโท คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
๗. นางลักษณาวดี ทรายขาว ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากสํานักหอสมุด ไปตั้งจ่ายที่
หอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด จํานวน ๓ ราย คือ
๑. น.ส.พฎา พุทธสมัย ตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ
๒. น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์ ตําแหน่งนักจดหมายเหตุ
๓. น.ส.สินิทธ์ สิทธิเสรีชน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลําดับ
๑

หน่วยงานที่เสนอ
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

มติที่ประชุม
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๒

- สํานักงานกฎหมาย

๑

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- คณะบริหารธุรกิจ

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง และกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งและกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.อนุสรา ชินวังโส จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๒. นายเอกภพ หนองคาย จากตําแหน่งช่างเครือ่ งคอมพิวเตอร์ มาดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีมติเห็นชอบให้ลงโทษปลดพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ ราย ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกจากราชการ
รับทราบ

