สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการแต่งตั้งราชการให้
ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘๔
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน
และช่วยวิขาการ
รับทราบการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา
รับทราบข้อมูลผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นายสบสันติ์ มหานิยม ตําแหน่งอาจารย์
จากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ไปตั้งจ่ายที่ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาและ
พัฒนศาสตร์
อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับชํานาญการพิเศษ ในสาขาต่าง ๆ เพิ่มเติม จํานวน ๖๐ ราย
รับทราบ
มีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่นําระเบียบการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งกลับไปทบทวน
ให้เกิดความชัดเจนอีกครั้ง
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๑ ราย คือ
๑. น.ส.วนิดา อ่วมเจริญ คณะเกษตร
๒. นางอัจฉรา นิยมาภา คณะศึกษาศาสตร์
๓. น.ส.ชิดตะวัน ชนะกุล คณะเศรษฐศาสตร์
๔. น.ส.วรวรรณ ตุ้มมงคล คณะเศรษฐศาสตร์
๕. นายเสลภูมิ ไพเราะ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๖. น.ส.ชลาลัย เรืองหิรัญ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ลําดับ

๒

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

- สํานักงานอธิการบดี
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะเกษตร
โดยการคัดเลือก
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สํานักบริการคอมพิวเตอร์
- สํานักหอสมุด
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

มติที่ประชุม
๗. นายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๘. นายวรัทภพ ชัยเนตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๙. น.ส.น้ําฝน ทองทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๐. น.ส.อัญวราภรณ์ นิลทะราช คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑๑. น.ส.ประภาพรรณ เกษราพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๒๓ ราย คือ
๑. นายสําเริง เครื่องไธสง กองกิจการนิสิต
๒. น.ส.มานิดา ยิ่งยวด คณะเกษตร
๓. นายสุวัฒน์ แก้วบุญศรี คณะมนุษยศาสตร์
๔. นางเมทิกา คงพินิจบวร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๕. นายสุริยา สื่อสุวรรณธนา คณะวิทยาศาสตร์
๖. นางอมรรัตน์ เอียดทองใส คณะวิทยาศาสตร์
๗. น.ส.อรพรรณ เกษมสุข คณะวิทยาศาสตร์
๘. นายชัยมงคล คงภักดี คณะวิทยาศาสตร์
๙. น.ส.ดวงมณี เชื้อเขียว คณะวิทยาศาสตร์
๑๐. นายอนิวัฒน์ พุดโมต คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๑. นายสรวุฒิ ชนะศัตรู บัณฑิตวิทยาลัย
๑๒. น.ส.ปิยนันท์ ถนอมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๑๓. นางสุนิสา สิงห์แก้ว สํานักบริการคอมพิวเตอร์
๑๔. น.ส.ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์
๑๕. น.ส.มัณทนา ใจมั่น สํานักบริการคอมพิวเตอร์
๑๖. นางศสิญา เสือดี สํานักหอสมุด
๑๗. นางภัทราภรณ์ ตันหัน สํานักหอสมุด
๑๘. น.ส.ชุติมาส บุญหนุน สํานักหอสมุด
๑๙. นายนิติรงค์ พงษ์พานิช สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
๒๐. น.ส.วรารมณ์ เวชไธสง คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๒๑. น.ส.สุกัลยา ชาญสมร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๒๒. นายบุรินทร์ กิมทรง คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๒๓. นายธีรพงศ์ เจดีย์หน่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

ลําดับ
๓

หน่วยงานที่เสนอ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรื่อง
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

มติที่ประชุม
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตาม
คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น คือ
๑. น.ส.ปัทมา จันทร์เจริญสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๒. นายศิรเดช สุริต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม
การศึกษาราชนครินทร์
๒

- สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๒ ราย
คือ
๑. น.ส.จิรันธนิน เลาะกลาง ตําแหน่งบรรณารักษ์ ไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
๒. น.ส.ยุพา ศรีสมบัติ ตําแหน่งพนักงานสถานที่ ไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
มีมติเห็นชอบตามเสนอ

