สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

๒

- คณะเกษตร กําแพงแสน

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

รับทราบ

ขออนุมัติตัดโอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น

มีมติอนุมัติตามเสนอ

การพิจารณาเลือกผู้แทนผู้บริหารที่เป็นคณบดี และผู้แทน
ผู้บริหารที่เป็นผู้อํานวยการสํานัก หรือสถาบันเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี

มีมติเลือกผู้แทนผู้บริหารโดยใช้วิธีกาบัตรลงคะแนนซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้บริหาร คือ
๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนผู้บริหารที่เป็นคณบดีเป็นกรรมการ
๒. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นผู้แทนผู้บริหารที่เป็นผู้อํานวยการสํานัก
หรือสถาบัน เป็นกรรมการ
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการจากสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ จํานวน ๑๖ ราย ไปสังกัดคณะเกษตร
กําแพงแสน

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

รับทราบหนังสือเวียน

รับทราบหนังสือเวียน จํานวน ๖ ฉบับ ดังนี้
๑. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๕๘๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๗๔๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๗๘๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๘๓๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. หนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๘๔๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๒)/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบการปรับปรุงแบบฟอร์มการขอตําแหน่งทางวิชาการ
และแบบประเมินผล

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะบริหารธุรกิจ
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะมนุษยศาสตร์
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๒

- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

มีมติอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๒ ราย ดังนี้
๑. นายพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ
๒. นางมุกข์ดา สุขธาราจาร คณะมนุษยศาสตร์
๓. น.ส.เสาวภา ชัยพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
๔. นางฐิติมา พุฒิทานันท์ คณะเศรษฐศาสตร์
๕. น.ส.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
๖. น.ส.ชญาดา ภัทราคม คณะเศรษฐศาสตร์
๗. นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร คณะสิ่งแวดล้อม
๘. นายคมกฤษณ์ ชัยโย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๙. นายธนา ไม้หอม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๐. น.ส.สุธิตา วรเลิศ คณะวิทยาการจัดการ
๑๑. น.ส.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๑๒. น.ส.ศิรประภา โคตรมุงคุณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นายศราวุธ อย่างธารา คณะสัตวแพทยศาสตร์
๒. นายธนาชัย หอมมะลิ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๓. นายสุมณ ห้อยมาลา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๔. น.ส.จิตรวดี สุทธิชีวะ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๕. นายสรายุทธ พรหมทา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นางสตรีไทย พุ่มไม้ จากตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะสิ่งแวดล้อม มาดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม
๒. นายวรวุฒิ โป๊ะมา จากตําแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ สังกัดคณะประมง มาดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ได้รับอัตราค่าจ้าง
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น จํานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๒. น.ส.ดรุณวรรณ แก้วหนูนวล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๓. นางภัทรพรรณ ทําดี ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสังคมศาสตร์
๔. นายทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน ให้ดํารงตําแหน่งนักวิจัย
ชํานาญการ
มีมติอนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากสถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ไปสังกัดสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน ๒ ราย และไปสังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน ๑๐ ราย

๓

- คณะสิ่งแวดล้อม
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดยการคัดเลือก

๔

- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

๕

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- วิทยาเขตกําแพงแสน
- คณะเกษตร กําแพงแสน

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

๖

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
๒

- สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.มัตติกา ธินันท์ ตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ที่ได้รับเพิ่มขึ้น
มีมติลงโทษปลดออก

