สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒

- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

รับรองรายงานการประชุม

การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
พิจารณาการกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มีมติอนุมัติ

รับทราบหนังสือเวียน

รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ

มีมติอนุมัติ

รับทราบหนังสือเวียน จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้
๑. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๙๗๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๐๑๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๙๙๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รับทราบ
รับทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๒

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะประมง
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

๓

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔

- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

มีมติอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นายสุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. นายณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓. นายชิษณุพงศ์ สุธัมมะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๔. นายสันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๕. นางกิตติมา ธรรมโภคิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. น.ส.ศิริภัททรา จุฑามณี สํานักงานอธิการบดี
๒. นายวชิระ ใจงาม คณะประมง
๓. น.ส.พลอยเพทาย กาญจนพาที คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๔. นายสมควร มรรณทัต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๕. น.ส.เอสา เวศกิจกุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในตําแหน่งอาจารย์
เป็นกรณีพิเศษ
มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ได้รับอัตราค่าจ้าง
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น จํานวน ๗ ราย คือ
๑. นายสุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตร
๒. นายธานินทร์ คงศิลา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตร
๓. นายศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
๔. น.ส.อรอุมา ตนะดุลย์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน
๕. นายจิระศักดิ์ มงคลเคหา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๖. นางพรธิดา เสนไสย ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๗. น.ส.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ลําดับ
๕

หน่วยงานที่เสนอ
- คณะสังคมศาสตร์

เรื่อง
ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
มีมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาและให้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้น

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
๒

- สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.คุรุวรรณ ปัญญาสิทธิ์ ตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ที่ได้รับเพิ่มขึ้น
มีมติลงโทษปลดออก จํานวน ๔ ราย ตามเสนอ

