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มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4 / 2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
มติ
1 กองการเจาหนาที่
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.ครั้งที่3/2552 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/ 2552 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2552
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2552
2 สํานักสงเสริมและฝกอบรม พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตราฐาน มีมติเห็นชอบใหเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิตามมาตราฐานภาระงานทางวิชาการ
กําแพงแสน
ภาระงานทางวิชาการ
เสนอ ก.พ.อ. ตอไป
3

กองการเจาหนาที่

ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการ

4

สํานักหอสมุด

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูง อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1ระดับ
จํานวน 3 ราย ดังนี้
ขึ้นอีก 1 ระดับ
1. นางกานตรวี กฤตยากวินธร ใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1ระดับ เปนตําแหนง
ผูปฏิบตั ิงานบริหาร 5 สํานักหอสมุด
2. นางประชุมพร ไทยแท ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก1ระดับ เปนตําแหนงผูปฏิบตั ิงาน
บริหาร 5 สํานักหอสมุด
3.น.ส.รติกร พุธไธสง ใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้นอีก1ระดับ เปนตําแหนงผูปฏิบตั ิงาน
บริหาร 5 สํานักหอสมุด

ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายอนิรุธ สุขจิตต ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 9 ระดับ 9 (ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน) จาก
สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายที่ สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
5 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มก.
6 คณะเกษตร กําแพงแสน

7

-กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี
-คณะศึกษาศาสตร
-กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6
ขออนุมัติดาํ เนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ขาราชการผูดาํ รงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 7 (หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
เกษตร กําแพงแสน) จากระดับ 7 เปน ระดับ 8

มติ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน ใหดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 6 ระดับ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก.
อนุมัตดิ ําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ นางสาวสุภา สุริยกานนท ตําแหนง
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป 7 (หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร
กําแพงแสน) จากระดับ 7 เปน ระดับ 8 คณะเกษตร กําแพงแสน

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชาํ นาญ จํานวน
4 ราย ดังนี้
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญ
1. นางกฤษณา ชมภูแดง ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7
(ผูชํานาญการ ระดับ 7-8 ) กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
2. นางพัทรศรัณย พลอยศรี ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7 ระดับ 7
(ผูชํานาญการ ระดับ 7-8 ) กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
3. นางธีรดา รุจิกัณหะ ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 8
(ผูชํานาญการ ระดับ 8 ) คณะศึกษาศาสตร
4. นางกัญญา บุนนาค ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
(ผูชํานาญการ ระดับ 8 ) กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
8 คณะวิทยาศาสตร
9

กองการเจาหนาที่
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กองการเจาหนาที่

11

กองการเจาหนาที่

12

กองการเจาหนาที่

13

กองการเจาหนาที่

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

มติ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นายจักร แสงมา ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร
รับทราบมติ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
รับทราบมติ ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ มก. พรอม
กําหนดอัตราเงินเดือนของผูไ ดรับวุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5ป)
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร และสาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)
รับทราบมติ ก.พ.อ การขออนุมัติกําหนดตําแหน รับทราบมติ ก.พ.อ. ยืนยันตามเดิม ยังไมมีเหตุผลความจําเปนในการกําหนดกรอบ
นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 11
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 11 ตําแหนงเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 11
รับทราบประกาศสภามก. เรื่องขอบังคับวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอนในการ
เสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ 2552
รับทราบขอคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การพิจารณาตอเวลาราชการ

รับทราบประกาศสภามก. เรื่องขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการ
สอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ 2552

รับทราบขอคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ การพิจารณาตอเวลาราชการ
รวม 5 ขอ

รับทราบประกาศสภามก. เรื่องหลักเกณฑ และ รับทราบประกาศสภามก. เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง ตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ 2552
วิชาการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ 2552
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
14 -คณะวนศาสตร
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะสังคมศาสตร
-วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
-คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
-โครงการจัดตัง้ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
15

-คณะเกษตร
-สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
-สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน

เรื่อง
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก

มติ
อนุมัติจา ง และแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
โดยการคัดเลือก จํานวน 11 ราย ดังนี้
1. น.ส.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล คณะวนศาสตร
2. น.ส. สุทธิดา เอี่ยมสําราญ คณะวิทยาศาสตร
3. น.ส.ไพลิน กิตติเสรีชัย คณะสังคมศาสตร
4. นายเชิดวงศ แสงศุภวานิช วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
5. นายจารุพันธ หนูสมตน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
6. น.ส.ศิริรัตน จึงรุงเรืองถาวร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
7. นายจิรวุฒิ สรโยธิน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
8. น.ส.อภิญญา ถิระโชติกลุ คณะวิทยาการจัดการ
9. น.ส. ชลดา โกมินทรชาติ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
10. นายบรรพต กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
11. น.ส. เสาวคนธ บุญสมธป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
อนุมัติจา ง และแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
จํานวน 9 ราย ดังนี้
1. น.ส.ประภาพร ปองขวาเลา คณะเกษตร
2. น.ส.จงกล พลายดี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
3. นางศุภลักษณ ภิญโญสรรพกิจ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ลําดับ

16

17

หนวยงานที่เสนอ
-คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพนแสน
-สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสตั ว
-คณะทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม วิทยาเขต
ศรีราชา
คณะศึกษาศาสตร

-คณะวิทยาศาสตร
-คณะเศรษฐศาสตร

เรื่อง
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก (ตอ)

มติ
4. นางอวสร ภิรมยาภรณ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
5. น.ส.ผจงจิต มวงพารา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
6. น.ส.เพชรนอย ยอดอยูด ี คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
7. น.ส. ปฏิมา อูสูงเนิน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
8. นายสนธยา จําปานิล สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
9. นายสมชาย มหรรณพนที คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา

ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย

อนุมัตติ ัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จากศูนยศึกษาและ
พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “ คุณพุม” ไปตั้งจายที่ศนู ยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ภายใตการกํากับดูแลของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 ราย
1. น.ส. ฐาปนีย แสงสวาง คณะศึกษาศาสตร
2. น.ส.ชนิกานต วังวิเศษกุศล คณะศึกษาศาสตร
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่ไดรับเพิ่มขึน้ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายรัฐชา ชัยชนะ ผูไดรบั วุฒิ Ph.D คณะวิทยาศาสตร
2. นายจักรกฤษณ พจนศิลป ผูไดรับวุฒิ Dr.sc.agr. คณะเศรษฐศาสตร

ขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาจาง
ตามคุณวุฒิ

6

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
18 กองแผนงาน

เรื่อง
มติ
รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการการ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากําลัง พนักงาน
บริหารอัตรากําลัง พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552
1/2552

