สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑
ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- กองวิเทศสัมพันธ์

ไม่มี

ไม่มี

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ไม่มี

ไม่มี

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น

อนุมัติแต่งตั้ง นางสมบูรณ์ สมมัจฉา ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๔ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นอีก ๑ ระดับ เป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๕
อนุมัติแต่งตั้ง นางธนภรณ์ ธรรมโอรส ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ สังกัด
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ขึ้นดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖
อนุมัติบรรจุ นายสิทธิ์ ธีรสรณ์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการรับโอน
มีมติเลือกคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติเลือกคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติอนุมัติ
มีมติเห็นชอบเป็นหลักการให้กองการเจ้าหน้าที่ติดตามคณะที่ยังไม่ได้ส่ง กับคณะที่กําลัง
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบการจ้าง

๒

- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในระดับ ๖

๓

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ขออนุมัติบรรจุบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการรับโอน

๔
๕
๖
๗

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- สํานักงานกฎหมาย
- กองการเจ้าหน้าที่

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
การพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

๘

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

๙

- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ใหม่
พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารย์ผู้สอน
ในมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ

มีมติเห็นชอบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบมติ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับทราบหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงาน
บุคคลใหม่
รับทราบการปรับขั้นตอนการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบ
การเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

รับทราบ

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๑ ราย คือ
๑. นายพงศ์ธร คงมั่น คณะเกษตร
๒. น.ส.สุรางค์ศรี วาเพชร คณะเกษตร
๓. นายธงชัย ศรีวรรธนะ คณะบริหารธุรกิจ
๔. น.ส.ประภาศิริ พงษ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์
๕. น.ส.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล คณะวิทยาศาสตร์
๖. นายปุณณมี สัจจกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์
๗. น.ส.ยาริกา เรืองศิริ คณะเศรษฐศาสตร์
๘. น.ส.สุพรรณิกา โพธิเทพ คณะสังคมศาสตร์
๙. น.ส.พรทิพา เจือกโว้น คณะเกษตร กําแพงแสน
๑๐. นายส่งสุข ปาระแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๑. น.ส.จันจิรา คงชื่นใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- คณะเกษตร
- คณะประมง
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้า
และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
- ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
- สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

๓

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สํานักทะเบียนและประมวลผล
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๙ ราย คือ
๑. น.ส.ณัฐธนิน ธรรมนราทิพย์ คณะเกษตร
๒. น.ส.อรวรรณ คําดี คณะเกษตร
๓. น.ส.ธนาวดี สมบุญศิริ คณะเกษตร
๔. นายวีรพัฒน์ จูฑะสุต คณะประมง
๕. นายคมสัน หงภัทรคีรี คณะประมง
๖. น.ส.รุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๗. นายสรเดช จั่นบ้านโขด คณะศึกษาศาสตร์
๘. นายคชพล จาตุรันต์รัศมี คณะสัตวแพทยศาสตร์
๙. น.ส.วราลี คงกระพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๐. น.ส.จิราภรณ์ จิตร์แจ้ง บัณฑิตวิทยาลัย
๑๑. นายดํารงศักดิ์ อายุวนานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
๑๒. น.ส.น้ําผึง้ ภัทรธนานนท์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์
๑๓. น.ส.นุช ศตคุณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
๑๔. นายดนุพล แสงนาค สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
๑๕. น.ส.สิริพร บ่อพิมาย สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๑๖. น.ส.พรพรรณ เกิดจั่น สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๑๗. นายเฉลียว ไชยเชษฐ์ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๑๘. น.ส.ชลัดดา บูรณะ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๑๙. นายธิติ โรจนบวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จํานวน ๓ ราย คือ
๑. นายวินัย วิริยะฐานะกุล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๒. น.ส.ออมรัตน์ ชูสวัสดิ์ สํานักทะเบียนและประมวลผล
๓. น.ส.ทองวาท ราชชารี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ลําดับ
๔

หน่วยงานที่เสนอ
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับ อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ตามคุณวุฒิ
จํานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.เออวดี อุบลศุข คณะเศรษฐศาสตร์
๒. น.ส.สุกญ
ั ญา ทองรัตน์สกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. น.ส.เกียรติสุดา เหลืองวิลัย คณะเกษตร กําแพงแสน
๔. นายวิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รับทราบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รับทราบ
ของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบข้อมูลการจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานในการบรรจุ รับทราบ
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยขอเพิ่มค่าประสบการณ์
รับทราบความคืบหน้าการไปศึกษาต่อต่างประเทศของผู้ที่ รับทราบ
บรรจุวุฒิปริญญาตรีในตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ไม่มี
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง น.ส.ระวิวรรณ โชติพันธ์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย เป็นตําแหน่ง
นักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

