




มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   สจล. 
ครั้งที่  5/2561 

วันอังคารที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

------------------------------------------------- 

  1.2  เรื่อง รับทราบอนุมัติและการออกค าสั่งในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ก.บ. สจล.) 

  ตามที่ ก.บ.สจล.ได้มีมติมอบให้อธิการบดีเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติและออกค าสั่งในการ
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของ ก.บ.สจล. ตามกรณีที่ได้มีการมอบหมายเรื่องต่าง ๆ โดยให้น าแจ้งเพ่ือได้
รับทราบในการประชุมแต่ละครั้งด้วยนั้น ประกอบกับตามแนวทางในการจัดท าวาระเสนอเพ่ือทราบ ตามที่
คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้จัดรวมเรื ่องต่าง ๆ เรียบเรียงเป็นวาระเดียวกัน  จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ 
ได้รับทราบตามเรื่องต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่จัดแนบมาในเอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ด้วย ดังนี้ 

  1. การแต่งตั้งพนักงานสถาบันให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและได้รับอัตราค่าจ้างตาม
ต าแหน่ง จ านวน 6 อัตรา ได้แก่  

  1.1 นายชานนท์  วริสาร พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
อัตราเลขที่ 297 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีระบบการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้รับการ
แต่งตั้งด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 

  1.2 นางสุณีพร  สุวรรณมณีพงศ์ พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ อัตรา
เลขที่ 669 สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการแต่งตั้งด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560 

  1.3 นางสาวปานจิต  ป้อมอาสา พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ อัตรา
เลขที่ 800 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 

  1.4 นายภูริศ   ศรสรุทร์ พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 867 
สังกัดภาควิชาการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

1.5 นายฉัตรพล   ภคศิริ พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 514 
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีระบบการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็ทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 

1.6 นายเสริมศักดิ์   อยู่เย็น พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 
577 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

  2. อนุญาตให้พนักงานสถาบันลาออก จ านวน 2 อัตรา ได้แก่   

2.1 นายดุลยพล   ศรีจันทร์ พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 
586 สังกัดภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561  

วาระที่ 1.2 หน้าที่ 1/2 

















มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   สจล. 
ครั้งที่  5/2561 

วันอังคารที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
เรื่อง พิจารณา 

------------------------------------------------- 
  4.3  เรื่อง  ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างพนักงานสถาบันให้ได้รับตามคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 

ด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างพนักงานสถาบันตามคุณวุฒิที่
สูงขึ้นของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ  จ านวน  1  ราย  ดังนี้ 

สังกัด/ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง อัตราเลขท่ี อัตราค่าจ้าง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นางสาวสุพัณณดา  โชติพันธ์ 
  

 
 

อาจารย์ 

   
 

293 

ปัจจุบัน         29,930  บาท 
ปรับอัตรา      32,760  บาท 
(ผลต่าง 2,830 บาท) 
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 
(วันที่ส าเร็จการศึกษา) 

ได้รับอนุมัติให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Information System จาก University 
of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และทุนส่วนตัว ระหว่างวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมีการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 
และส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิและ
อนุมัติให้เพ่ิมคุณวุฒิในทะเบียนประวัติเรียบร้อยแล้ว นั้น 

 ในการนี้  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความประสงค์  ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างของ                   
นางสาวสุพัณณดา  โชติพันธ์ พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 293 สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากเดิม         อัตราค่าจ้าง  29,930  บาท        ปรับเป็น       อัตราค่าจ้าง  32,760  บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่สูงขึ้นของ นางสาวสุพัณณดา  โชติพันธ์ 

พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 293 อัตรา
ค่าจ้าง  29,930 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ได้รับอัตราค่าจ้าง 32,760 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 
2560   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เห็นชอบ เมื่อวันอังคารที่  8  พฤษภาคม  2561 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.จ ารูญ  เล้าสินวัฒนา) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร 

กรรมการและเลขานุการ 
วาระที่ 4.3 








































