สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร

๒
๓

- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- กองการเจ้าหน้าที่

๔

- กองแผนงาน

๕

- กองบริการการศึกษา

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ และ
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖

รับทราบ

ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน ๓ ราย คือ
๑. นางประภาพรรณ ประยูรหงษ์ ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๗ – ๘
ตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๗ – ๘ บัณฑิตวิทยาลัย
๒. นายอนุศร ใกล้แก้ว ดารงตาแหน่งช่างไฟฟ้า ๖ ตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๖ สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๓. นายวีรชัย โทบาง ดารงตาแหน่งช่างไฟฟ้า ๖ ตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๖ สถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง นางจิรธนา อินโต ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ๗
ตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๗
มีมติอนุมตั ิ

ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ
ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชา/
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา (กาแพงแสน)/หัวหน้า
สานักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สานัก/ผู้อานวยการศูนย์กีฬา
กาแพงแสน และอนุมัตหิ ลักการจัดสรรอัตรากาลังทดแทน
การจ้างผู้มคี วามรูค้ วามสามารถพิเศษ ประจาปีงบประมาณ
มีมติอนุมตั ิ
๒๕๕๗
ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
อนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการจากกองบริการการศึกษา สานักงาน
อธิการบดี ไปสังกัดสานักทะเบียนและประมวลผล จานวน ๖ ราย

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบผลการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จานวน ๑๔ ราย ดังนี้
๑. นางอารยา อาจเจริญ คณะเกษตร
๒. นายวิทยา จินดาหลวง คณะเกษตร
๓. น.ส.อนงนาฏ ศรีประโชติ คณะเกษตร
๔. นายทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ คณะเกษตร
๕. นายเกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์
๖. นายยบัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๗. นายศิวพล ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๘. นางนราภรณ์ เภาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๙. นายธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
๑๐. น.ส.สถิตภัค นันทสันติ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๑. น.ส.ปิยภรณ์ เอี่ยมเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๒. น.ส.นพมาศ โลกคาลือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๓. น.ส.สุภมร ณ นคร คณะวิทยาการจัดการ
๑๔. นายธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- คณะประมง
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะวนศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าแลพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

๓

- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะเกษตร กาแพงแสน
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
- คณะวิทยาการจัดการ

ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

๔

- กองบริการการศึกษา

ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จานวน ๗ ราย ดังนี้
๑. นายวีรกิจ จรเกตุ คณะประมง
๒. น.ส.ณัฐกาญจน์ นายมอญ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๓. น.ส.เสาวลักษณ์ เข็มนาค คณะวนศาสตร์
๔. นายธีระภัณฑ์ ศิรสิ ุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์
๕. นายธนภัทร์ แซ่ซิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
๖. น.ส.อันธิกา บุญแดง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๗. นายธนกฤต มากงลาด สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิทไี่ ด้รับเพิ่มขึ้น
จานวน ๗ ราย คือ
๑. น.ส.ศิริวรรณ ลิขติ เจริญธรรม ระดับปริญญาโท สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
๒. น.ส.บุณฑริกา นาคนิศร ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสังคมศาสตร์
๓. นายกิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๔. นายรพี ดอกไม้เทศ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตร กาแพงแสน
๕. นายเจริญศักดิ์ ชูวงษ์ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๖. นายยุทธนา ตาละลักษมณ์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
๗. น.ส.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากกองบริการการศึกษา
ศูนย์การศึกษานานาชาติ และศูนย์วิชาบูรณาการหมวดการศึกษาทัว่ ไป สังกัดสานักงาน
อธิการบดี ไปสังกัดสานักทะเบียนและประมวลผล จานวน ๑๘ ราย

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์

๒

ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

๓

- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์

ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่ง และกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

๔

- สานักงานกฎหมาย

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จานวน
๒ ราย คือ
๑. น.ส.นภัสวรรณ สีด้วง ระดับปริญญาโท
๒. น.ส.อรอุมา เพชรนุ้ย ระดับปริญญาโท
อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่ง และกาหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.สุกญ
ั ญา ตันเฮง จากตาแหน่ง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.วิภา เสริฐสันติ จากตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
๒. นายกมล กิจผสมทรัพย์ จากตาแหน่งช่างเทคนิค เป็นตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มีมติเห็นชอบการลงโทษปลดออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จานวน ๒ ราย

