สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

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

๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒

- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

รับรองรายงานการประชุม

ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหารและผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

มีมติ
๑. อนุมัติผลการคัดเลือก จํานวน ๓ ตําแหน่ง คือ
๑. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๒. รับทราบผลไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จํานวน ๓ ตําแหน่งคือ
๑. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
๓. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๓. อนุมัติให้ยกเลิกการดําเนินการคัดเลือกตําแหน่งผู้อํานวยการกองธุรการ กําแพงแสน
๔. อนุมัติให้ดําเนินการคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกชุดเดิม
มีมติอนุมัติ นางสุกัญญา มณีเจริญ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งผู้บริหาร
ระดับผู้อํานวยการกองกลาง

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

มีมติอนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง นายธีรวุตม์ ฤทธิ์สนธิ์ จากเดิมตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก
มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการลําดับที่ ๓

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะบริหารธุรกิจ

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะมนุษยศาสตร์
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อม
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มีมติอนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งการจ้าง นายธวิช สุดสาคร จากเดิมตําแหน่งอาจารย์
เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มีมติอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑. นายฟาริส โยธาสมุทร คณะมนุษยศาสตร์
๒. นางนัยน์พัศ ประเสริฐเมฆากุล คณะมนุษยศาสตร์
๓. นายเดชา เดชตรัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
๔. น.ส.นวลวรรณ ทวยเจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๕. นายวรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล คณะสิ่งแวดล้อม
๖. น.ส.มาลินี พรหมขัติแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
๗. น.ส.สาวิตรี สันติพิริยพร คณะวิทยาการจัดการ
๘. น.ส.มนัสรา เรียนสุเมธธราดล คณะวิทยาการจัดการ
๙. นายทศพร ทองจันทึก คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
๑๐. นายวิชชา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะวนศาสตร์
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

๓
๔

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

๕

- กองกิจการนิสิต

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

๖

- สํานักงานอธิการบดี
ขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับ
- คณะประมง
ชํานาญการ
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- กองธุรการ กําแพงแสน
- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
- คณะเกษตร

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. น.ส.ลักษมณ ศรีจันทร์ สถานพยาบาล
๒. น.ส.ธัญญาลักษณ์ งามจริยางกูร คณะวนศาสตร์
๓. นางกิติมา โพธิ์สุข สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๔. น.ส.เบญจวรรณ รักชุม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน น.ส.อันธิกา บุญแดง ออกไปอีก ๕ เดือน
มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับ
เพิ่มขึ้น จํานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.ณิชยา บุญมา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
๒. น.ส.กฤตยา ณ หนองคาย ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
๓. นายประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๔. น.ส.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
มีมติอนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง น.ส.วิธิพร แก้วเกลี้ยง จากเดิมตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา เป็นตําแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมแต่งตั้งกรรมการ
คัดเลือก
มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๑๘ รายคือ
๑. น.ส.อารีรัตน์ วงศ์สถิตย์ ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ สังกัด
กองกลาง
๒. น.ส.รัชนก อลงกรณ์โชติกุล ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สังกัดกองแผนงาน
๓. น.ส.เกศสิรินทร์ แพทอง ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สังกัดกองแผนงาน
๔. น.ส.จุฑามาศ ลี้ระกุล ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สังกัดกองแผนงาน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม
๕. น.ส.จันทนา ปานตั้น ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สังกัดกองแผนงาน
๖. นางอุมาพร จันทร์ประเสริฐ ดํารงตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ สังกัดสถานพยาบาล
๗. น.ส.จีรภา หาญณรงค์ ดํารงตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ สังกัดสถานพยาบาล
๘. นายวรรธนะ แถวจันทึก ดํารงตําแหน่งนักกายภาพบําบัดชํานาญการ สังกัด
สถานพยาบาล
๙. นายประคุณ ศิลากร ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สังกัด
คณะประมง
๑๐. น.ส.กาญจนา ทองเครือ ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
สังกัดคณะประมง
๑๑. น.ส.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ดํารงตําแหน่งนักวิจัยชํานาญการ สังกัดสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๑๒. น.ส.ประภัสสร รักถาวร ดํารงตําแหน่งนักวิจัยชํานาญการ สังกัดสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๑๓. น.ส.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร ดํารงตําแหน่งนักวิจัยชํานาญการ สังกัดสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๑๔. น.ส.สุธีรา วิทยากาญจน์ ดํารงตําแหน่งนักวิจัยชํานาญการ สังกัดสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๑๕. นายวินัย จอมแก้ว ดํารงตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ สังกัด
กองธุรการ กําแพงแสน
๑๖. นายคณิต โลหากาศ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สังกัด
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๗. นายณัฏฐพัชร มณีโรจน์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ สังกัด
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๘. น.ส.ปราณี น้องเดชา ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สังกัด
คณะเกษตร

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบการดําเนินการจัดทําประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์

๒

- สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ที่ได้รับเพิ่มขึ้น จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๒. นายชัชวิทย์ สงวนภักร์ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
มีมติลงโทษปลดออก จํานวน ๒ ราย ตามเสนอ

