สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะวิทยาศาสตร์
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะเกษตร กําแพงแสน

๒

- คณะสาธารณสุขศาสตร์

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

รับทราบ

การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

อนุมัติการรับโอน นายพีระยศ แสนโภชน์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ ๓๔๙๓
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ แทนตําแหน่งเลขที่ ๖๔๖

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ ไปสังกัดตามคณะ ดังนี้
๑. จากสถานีวิจยั ทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ ไปสังกัดคณะเกษตร จํานวน ๖ ราย
๒. จากสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ไปสังกัดคณะเกษตร
จํานวน ๓๒ ราย
๓. จากสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ไปสังกัดสํานักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน ๒ ราย
๔. อนุมัตติ ัดโอน รองศาสตราจารย์สมชาย ธนสินชยกุล ครองอยู่ที่สํานักงานเลขานุการ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ไปตั้งจ่ายที่ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร กําแพงแสน
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคาร
และสถานที่

มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการลําดับที่ ๓

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการจ้าหน้าที่
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
๓

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

รับทราบหนังสือเวียน
รับทราบ
รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง รับทราบ
ทางวิชาการ
รับทราบแนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง รับทราบ
ทางวิชาการ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
๑
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มีมติอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๗ ราย ดังนี้
๑. น.ส.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค คณะวิทยาศาสตร์
๒. นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. น.ส.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๔. น.ส.ธีรนาฏ กาลปักษ์ คณะเกษตร กําแพงแสน
๕. นายภัทรพงษ์ ภาคภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๖. นายกฤษณันท์ มะลิทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๗. น.ส.อุ่นอารี ตลาดเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๘. น.ส.ศศนันทน์ บุญยะวนิช คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๙. น.ส.จันทร์เมธา ศรีรักษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๐. น.ส.ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๑. นางสุพัตรา สุจริตรักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๒. น.ส.ปริชาติ สุทธิเจษฎาโรจน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๓. น.ส.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๔. นายรัฐกฤต เรียบร้อย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑๕. นายอภัย กิตติเจริญสุข วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑๖. นายกีรติ มณีสาย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. นายณภสินธุ์ พัฒนากุล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

๓

- คณะสัตวแพทยศาสตร์
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๔

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะประมง
- คณะวนศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
กําแพงแสน

ขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. น.ส.กัญญารัตน์ สุวรรณทีป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๒. น.ส.กิตติยาวดี ดาขวา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับ
เพิ่มขึ้น จํานวน ๔ ราย คือ
๑. นายอาสูตร สงวนเกียรติ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
๒. นางวิเรขา คําจันทร์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๓. นายอัควรรณ์ แสงวิภาค ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๔. น.ส.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ
มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๑๕ ราย คือ
๑. พันตํารวจโทปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี ดํารงตําแหน่งแพทย์ชํานาญการ สังกัดสถานพยาบาล
สํานักงานอธิการบดี
๒. นางจํานงค์ แถวจันทึก ดํารงตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ สังกัดสถานพยาบาล
สํานักงานอธิการบดี
๓. นางเสาวรส บุญมุสิก ดํารงตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ สังกัดสถานพยาบาล
สํานักงานอธิการบดี
๔. นายชัยโย กาญจนอักษร ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
สังกัดคณะประมง
๕. นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม ดํารงตําแหน่งนักวิชาการประมงชํานาญการ สังกัดคณะประมง
๖. นายปรเมศวร์ หยวกอิ่ม ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ สังกัด
คณะวนศาสตร์
๗. น.ส.ชุติมน ศรีนวกะตระกูล ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สังกัดคณะสังคมศาสตร์
๘. น.ส.มนัธญา นิลพันธุ์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สังกัด
คณะสังคมศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๕

- คณะเกษตร

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

๖

- กองการเจ้าหน้าที่

๗

- กองการเจ้าหน้าที่

พิจารณาแนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลาศึกษาและศึกษา
นอกเวลาราชการ
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
๙. น.ส.สุกัญญา กล้าขยัน ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๐. นายสุวิทย์ คําแสง ดํารงตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ สังกัด
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๑๑. นายวิเชียร คดพิมพ์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ สังกัด
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๑๒. น.ส.บุณฑริกา ไตรโกมุท ดํารงตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ
สังกัดสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๑๓. นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตรชํานาญการ สังกัด
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๑๔. น.ส.ภัคนิจ งามเกษม ดํารงตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ สังกัด
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๑๕. น.ส.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตรชํานาญการ สังกัด
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
มีมติอนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. จากสถาบันอินทรีย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ไปสังกัดคณะเกษตร
จํานวน ๑๗ ราย
๒. จากสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ไปสังกัดสํานักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน ๑ ราย
มีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ
มีมติลงโทษปลดออก

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
๒
- คณะเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร์

๓

- สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง น.ส.ขนิษฐา ธรรมจง ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คือ
๑. จากสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ไปสังกัดคณะเกษตร
จํานวน ๑๓๘ ราย
๒. จากสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ไปสังกัดสํานักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน ๓ ราย
มีมติลงโทษปลดออก

