สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2552 วันจันทรที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
1

- กองการเจาหนาที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- กองวิเทศสัมพันธ
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
คนควาและพัฒนาปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑสัตว
- สํานักบริการคอมพิวเตอร

2

- กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

3

- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2552
เมื่อวันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
จํานวน 4 ราย คือ
1. นางประพิศ แสงอรุณ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 ผูชํานาญการ ระดับ 8
(หัวหนางานธุรการ) สังกัดกองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี
2. นายระวี อยูสําราญ ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ผูชํานาญการ ระดับ 7
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
3. นางณัฎยาพร สุมน ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 7 ผูชํานาญการ ระดับ 7
สังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑ
สัตว
4. นางสุรินทร บัวทอง ดํารงตําแหนงบุคลากร 7 ผูชํานาญการ ระดับ 7 สังกัด
สํานักบริการคอมพิวเตอร
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นายมานพ เทียนเมืองปก ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 8 ตําแหนงผูช ํานาญการ ระดับ 8 (หัวหนางานอาคารและสถานที่)
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ราย คือ
1. นายวุฒินันท คงทัด ตําแหนงนักวิจัย ระดับ 9 ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9
สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. นางจุฬาลักษณ จารุนุช ตําแหนงนักวิจัย ระดับ 9 ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9
สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3. นางอภิตา บุญศิริ ตําแหนงนักวิจัย ระดับ 9 ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

4

- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการ

เห็นชอบ

5

- กองการเจาหนาที่

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(ก.ช.ช.)

พิจารณามอบผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน หารือรวมกับรองอธิการบดีฝายอํานวยการ
พิจารณารายชื่อ ก.ช.ช. ใหม แลวเสนอ ก.บ.ม. อีกครั้ง

รับทราบการขอทบทวนมติ ก.พ.อ.

รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1
- กองการเจาหนาที่

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะวิทยาศาสตร
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตําแหนงอาจารย
จํานวน 8 ราย คือ
1. น.ส.ภาสินี เรี่ยวพานิชกุล คณะวิทยาศาสตร
2. นายปกรณ วรรธนะอมร คณะวิทยาศาสตร
3. นายกันตภณ คูหาพัฒนกุล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
โดยปฏิบัติงานชดใชทุนที่คณะวิทยาศาสตร
4. นายเมธี สายศรีหยุด คณะวิศวกรรมศาสตร
5. น.ส.พีรกานต บรรเจิดกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร
6. นายพงศพันธ ศรีเมือง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
7. น.ส.ทิพยรัตน ชาหอมชื่น คณะเทคนิคการสัตวแพทย
8. น.ส.เกตุนภัส ศรีไพโรจน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ลําดับ
2

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

- คณะสัตวแพทยศาสตร
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
โดยการคัดเลือก
อาหาร
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
คนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑ
สัตว
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
- วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา

มติที่ประชุม
อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
จํานวน 21 ราย คือ
1. นายนนทษิต ชุติญาณวัฒน คณะสัตวแพทยศาสตร
2. นายนิพนธ วงศประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร
3. น.ส.ปนัดดา อมรรุงโรจน คณะสัตวแพทยศาสตร
4. นายจนัธ นิยมสุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร
5. นายวิจิตร สุทธิประภา คณะสัตวแพทยศาสตร
6. น.ส.ณัฐเนตร ศรีตระกูล คณะสัตวแพทยศาสตร
7. นายอภิสิทธิ์ สืบสาย คณะสัตวแพทยศาสตร
8. น.ส.ธนภรณ นิพัทธโสภณ คณะสัตวแพทยศาสตร
9. นายกฤษฎา บํารุงกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร
10. น.ส.อมรพรรณ จัตุชัย คณะสัตวแพทยศาสตร
11. นายมนตชัย เล็กเจริญวงศ คณะสัตวแพทยศาสตร
12. น.ส.วรรณฤทัย สายหยุด คณะสัตวแพทยศาสตร
13. นายวรพล เพ็งพินิจ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
14. น.ส.สุพิชฌาย แซลิ้ม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
15. น.ส.จรรยา ธนชวกรณ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
16. น.ส.ศรัณยธร งามดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
17. นายธนกฤต อมรภูรินันท คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
18. นายนัฐพล กาญจนศูนย คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
19. น.ส.นิตยา จูคลองตัน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
20. นางสุกัญญา พันยุโดด คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
21. น.ส.สุวรรณา โพธิออน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

3

- คณะมนุษยศาสตร
- คณะวนศาสตร

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหไดรับตามคุณวุฒิ

4

- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

5

- สํานักทะเบียนและประมวลผล

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
โดยวิธีพิเศษ
ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย

6

- คณะสังคมศาสตร
- สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1
- กองแผนงาน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยที่วาง

รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552

มติที่ประชุม
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น
จํานวน 2 ราย คือ
1. น.ส.เกวลี เพชราทิพย ตําแหนงเลขที่ พ.1152 สังกัดคณะมนุษยศาสตร
2. นายพิชิต สมบูรณ ตําแหนงเลขที่ พ.13 สังกัดคณะวนศาสตร
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง น.ส.สุพนิดา วินิจฉัย ตําแหนงนักวิจัย ชํานาญการ
อนุมัติตัดโอนตําแหนง และอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
กลุมภารกิจวิชาการ ไปตั้งจาย ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล จํานวน 2 ราย คือ
1. น.ส.ชองนาง ชาสิงหแกว ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ตําแหนงเลขที่ พ.1141
2. น.ส.วันวิสาข ผาสุขกาย ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ตําแหนงเลขที่ พ.1142
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานที่วาง จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ พ.1423 เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา
สังกัดคณะสังคมศาสตร
2. ตําแหนงบรรณารักษ เลขที่ พ.828 เปนตําแหนงนักเอกสารสนเทศ สังกัด
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รับทราบ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1
- กองการเจาหนาที่

รับทราบนโยบายแนวทางการปรับสถานภาพลูกจาง
ชั่วคราวเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

รับทราบ

