สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2552 วันจันทรที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
1

- กองการเจาหนาที่

เรื่องสืบเนื่อง
1
- กองการเจาหนาที่

2

- กองการเจาหนาที่

3

- กองการเจาหนาที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะสัตวแพทยศาสตร

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2552
เมื่อวันจันทรที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2552

พิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
พ.ศ. 2552
พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พิจารณาดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคลใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
พ.ศ. 2552

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นายธเนศ เสถียรโยธิน จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางสํารวย ทาทราย จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5
ระดับ 5 เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา 5 ระดับ 5 และตัดโอนอัตราจากงานธุรการ
กองกิจการนิสิต ไปตั้งจาย ณ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
อนุมัติรับโอน นายสิทธิพงศ รักตะเมธากูล มาดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 7

2

- กองกิจการนิสิต

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและตัดโอนตําแหนงขาราชการ

3

- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ขออนุมัติบรรจุบุคคลผูผานการคัดเลือก โดยวิธีการรับโอน
ขาราชการ

เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552
2. อนุมัติรางคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องแตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการ
3. อนุมัติกําหนดบทเฉพาะกาลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการตามหลักเกณฑ
ก.ม. จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดขอบังคับตามประกาศ ก.พ.อ. แลวเสร็จ

ลําดับ
4

5

6

7

หนวยงานที่เสนอ
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ
จํานวน 2 ราย คือ
1. นายภานุมาศ วิภาตะภูติ ตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส 5 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร
2. นางวราภรณ ปานกลาง ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 สังกัดสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6 จํานวน 2 ราย คือ
- คณะศึกษาศาสตร
1. นางชัชชารีย มากรุน ตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 6 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.
2. น.ส.วรุฬลักษณ เลียงมา ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สังกัดโรงเรียน
สาธิตฯ คณะศึกษาศาสตร
- กองคลัง
ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารงตําแหนง
อนุมัติดําเนินการคัดเลือก และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
หัวหนางาน ระดับ 7
ทําหนาที่หัวหนางาน ในหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร
1. หัวหนางานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง
2. หัวหนางานการเงินและบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
3. หัวหนางานบริการการศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และอนุมัติหลักการการตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยการ
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
คัดเลือก จํานวน 3 ราย คือ
อาหาร
ตําแหนงผูชํานาญการ
1. อนุมัติกําหนดตําแหนงเลขที่ 1506 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7-8
และแตงตั้ง นางวรางคณา พันธุมโพธิ ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
ผูชํานาญการ ระดับ 7 สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2. อนุมัติกําหนดตําแหนงเลขที่ 1517 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7-8
และแตงตั้ง นางวรภัทร กอบสันเทียะ ดํารงตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 7
ผูชํานาญการ ระดับ 7 สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3. อนุมัติกําหนดตําแหนงเลขที่ 1696 เปนตําแหนงนักวิจัย ระดับ 7-8 และแตงตั้ง
นายวันชัย พันธทวี ดํารงตําแหนงนักวิจัย ระดับ 7 ผูชํานาญการ ระดับ 7
สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

8

- คณะเกษตร

การพิจารณาแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ

9
10
11

- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

12

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ มีมติแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร เปนผูแทน ก.บ.ม.
พัฒนาแหง มก.
การลงโทษขาราชการที่กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
อนุมัติการลงโทษขาราชการที่กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง

13
- สํานักงานกฎหมาย
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1
- กองการเจาหนาที่

2

- กองการเจาหนาที่

3

- กองการเจาหนาที่

รับทราบผลการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งขึ้นดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 หัวหนางานบริหาร
และธุรการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และตําแหนงนักวิชาการ
เงินและบัญชี 7 หัวหนางานคลังและพัสดุ สํานักงานวิทยา
เขตศรีราชา
รับทราบผลการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งขึ้นดํารง
ตําแหนงหัวหนาฝายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
รับทราบผลการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งขึ้นดํารง
ตําแหนงในการบริหารแทนผูดํารงตําแหนงเดิม ซึ่งเขารวม
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด จํานวน 5 หนวยงาน

เห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง นางเบญจมาศ ศิลายอย ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ในสาขาวิชาพืชสวน
มีมติแตงตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูแทน ก.บ.ม.
มีมติแตงตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร เปนผูแทน ก.บ.ม.
มีมติแตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน เปนผูแทน ก.บ.ม.

รับทราบผลการคัดเลือกขาราชการ อนุมัติดําเนินการคัดเลือก และแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อทําหนาที่หัวหนางาน ในหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1. หัวหนางานบริหารและธุรการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
2. หัวหนางานคลังและพัสดุ สังกัดสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
และอนุมัติหลักการการตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน
รับทราบผลไมมีผูผานการคัดเลือกตําแหนงหัวหนาฝายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยา
เขตศรีราชา และอนุมัติดําเนินการคัดเลือกใหม
รับทราบผลไมมีผูผานการคัดเลือก ทั้ง 5 หนวยงาน และอนุมัติดําเนินการเปดสอบ
คัดเลือกใหมทั้ง 5 หนวยงาน ดังนี้
1. ตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง
2. ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน
3. ตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร
4. ตําแหนงเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
5. ตําแหนงเลขานุการ สํานักทะเบียนและประมวลผล

ลําดับ
4

หนวยงานที่เสนอ
- กองการเจาหนาที่

เรื่อง
รับทราบการกําหนดวิธีการจัดสงใบลา

มติที่ประชุม
รับทราบการกําหนดวิธีการจัดสงใบลา และแจงบุคลากรถือปฏิบัติ
1. ใบลาไปตางประเทศ
2. ใบลาอุปสมบทหรือใบลาไปประกอบพิธีฮัจย
3. ใบลากิจสวนตัวครั้งหนึ่งเกิน 30 วัน

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
1
- กองการเจาหนาที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะสังคมศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

พิจารณาการกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติผูมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีบรรจุในตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

อนุมัติหลักเกณฑคุณสมบัติผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีบรรจุในตําแหนงอาจารย
เปนกรณีพิเศษ

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตําแหนงอาจารย
จํานวน 26 ราย คือ
1. นายวัชรพล พิมพเสริฐ คณะวิทยาศาสตร
2. นายชีวิน มัลลิกะมาลย คณะสังคมศาสตร
3. น.ส.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร
4. นายพงศธร พรหมบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร
5. น.ส.สุธิดา สัตยากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
6. นายชลวิช สุธัญญารักษ คณะมนุษยศาสตร
7. นายรัชกฤช คงพินจิ บวร คณะศึกษาศาสตร
8. น.ส.จิรนันท บุญเรือน คณะศึกษาศาสตร
9. น.ส.มะลิ สมหมาย คณะศึกษาศาสตร
10. นายเมธี ศิลา คณะศึกษาศาสตร
11. น.ส.รัตติกาล นิยมเอี่ยม คณะศึกษาศาสตร
12. น.ส.สุทิศา ลิ้มสกุล คณะศึกษาศาสตร
13. นางสุมาลี ขําอิน คณะศึกษาศาสตร
14. น.ส.อนงคนาฏ ชิณวงศ คณะศึกษาศาสตร
15. น.ส.อาภาภัสร สุวรรณสิงห คณะศึกษาศาสตร
16. น.ส.เสาวลักษณ ชัยฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร
17. นายจักรพงศ อิทธิกุล คณะศึกษาศาสตร

ลําดับ

2

หนวยงานที่เสนอ

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะเกษตร
- คณะประมง
- คณะวนศาสตร
- สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- สํานักหอสมุด กําแพงแสน
- คณะวิทยาการและสิ่งแวดลอม
วิทยาเขตศรีราชา

เรื่อง

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
18. น.ส.จิตติมา พิศาภาค คณะศึกษาศาสตร
19. น.ส.มลฤดี ฐิติชัยมงคล คณะศึกษาศาสตร
20. น.ส.วีณา ยาไทย คณะศึกษาศาสตร
21. น.ส.ศิริรัตน ศรีสอาด คณะศึกษาศาสตร
22. น.ส.ณัฐชนา พวงทอง คณะเกษตร กําแพงแสน
23. นายบุญเดช เบิกฟา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
24. นายสหณัฐ เพชรศรี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
25. นายสมบัติ เกษมลนนภา คณะวิทยาการจัดการ
26. น.ส.ภิญญารัตน กงประโคน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
จํานวน 14 ราย คือ
1. นางกฤษณา จริยโกศล สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี
2. นายปติพงศ รมเย็น คณะเกษตร
3. น.ส.ญาดาวรรณ หลีกพาล คณะเกษตร
4. นายปรีดา กุลเสวตร คณะประมง
5. น.ส.ขวัญพิชา สังขนอย คณะวนศาสตร
6. นายวินัย ดิษฐาน คณะวนศาสตร
7. นายภูวพล สุวิชาวรานนท สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
8. น.ส.สิวินีย ศรีวิไล สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
9. น.ส.วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
10. น.ส.บุญเรือน สรรเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
11. นายวิญู แสงทอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
12. น.ส.เมธาพร ฮงกือ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
13. น.ส.ดวงกมล วงศจันทร สํานักหอสมุด กําแพงแสน
14. น.ส.ชลดา เฉลิมรูป คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

3

- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

4

- คณะเศรษฐศาสตร

5

- คณะวนศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

6

- สํานักประกันคุณภาพ
- สํานักทะเบียนและประมวลผล
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

7

- กองการเจาหนาที่

8

- กองการเจาหนาที่

9

- กองการเจาหนาที่

เรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานที่วาง

มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานที่วาง จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
1. ตําแหนงวิศวกรไฟฟา เลขที่ พ.833 เปนตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
2. ตําแหนงนักวิชาการเกษตร เลขที่ พ.439 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดสํานักงานวิทยาเขต
3. ตําแหนงชางเทคนิค เลขที่ พ.827 เปนตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
สังกัดสํานักวิทยบริการ
ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ไปตั้งจาย ณ สถาบัน
มหาวิทยาลัย
วิชาการดานสหกรณ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร จํานวน 2 ราย คือ
1. น.ส.ณัฐพร ชโลธร ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
2. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร ตําแหนงนักวิจัย
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับ อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น
ตามคุณวุฒิ
จํานวน 2 ราย คือ
1. นายพิชิต สมบูรณ ตําแหนงเลขที่ พ.13 สังกัดภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร
2. นายสมชาย ดอนเจดีย ตําแหนงเลขที่ พ.494 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงาน
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย และแตงตั้งคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย
คัดเลือก จํานวน 3 ราย คือ
1. น.ส.ณัฏยา เบาสุภี สํานักประกันคุณภาพ
2. น.ส.ทัศนีย วรรณสาธพ สํานักทะเบียนและประมวลผล
3. นายอุกฤษณ กุลดิลก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
การกําหนดวงเงินคารักษาพยาบาลของพนักงาน
อนุมัติการกําหนดวงเงินคารักษาพยาบาลใหกับบุคคลในครอบคัวของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ไดแก บิดา มารดา คูสมรส และบุตร รวมกันไมเกินปละ 50,000 บาท
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
พิจารณารางระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
อนุมัติรางระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา และสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บุตร สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552
พิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย
เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเครื่องแบบพนักงาน
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยประกาศใชตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1
- กองการเจาหนาที่
2

- กองแผนงาน

เรื่อง
รับทราบการดําเนินการจัดทําประกันสุขภาพกลุมของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552

มติที่ประชุม
รับทราบการดําเนินการจัดทําประกันสุขภาพกลุมของพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตดําเนินการตออีก 1 ป โดยเริ่มปกรมธรรมตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะเศรษฐศาสตร

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได

อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัด
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไปตั้งจาย ณ สถาบันวิชาการดานสหกรณ สังกัด
คณะเศรษฐศาสตร จํานวน 3 ราย คือ
1. นายสุพจน สุขสมงาม ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย เลขที่ 0001
2. น.ส.พรติมา คงศรี ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ 0002
3. น.ส.ณัฐกานต จรัสรัตนวงศ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0003

