สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑
ไม่มี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะสังคมศาสตร์
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

ไม่มี

ไม่มี

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการปี ๒๕๕๔ รอบที่สอง
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการมอบหมายภารกิจ
หัวหน้างานในหน่วยงาน

มีมติเห็นชอบ
มีมติเห็นสมควรมอบให้หน่วยงานเสนอข้อคิดเห็น เพื่อเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง
ในการประชุมครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์
พิจารณาการกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มีมติเลือกคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
รับทราบการรับรองคุณวุฒิ

รับทราบ
รับทราบ ทั้งนี้ประธานขอให้คณะเกษตรพิจารณาเกี่ยวกับชื่อปริญญาที่ไม่สามารถนําไปใช้
ในการสมัครเข้าทํางานในกรม กองต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ เนื่องจาก
ชี่อปริญญาไม่ตรง โดยหากคณะประสงค์ให้มหาวิทยาลัยชี้แจงให้กรม กองต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทราบในภาพรวม ขอให้คณะเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัย

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

๒

- สํานักงานอธิการบดี
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตศรีราชา

พิจารณาทบทวนการจ่ายเงินค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ดําเนินการจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ๑.๕ เท่า เหมือนเดิม และอนุมัติเพิ่มวงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบิดา
มารดา คู่สมรส และบุตร จากเดิม ๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๗๐,๐๐๐ บาท
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๘ ราย คือ
๑. น.ส.อัจฉรา ขยัน คณะเกษตร
๒. น.ส.กุลรัมภา วรศรี คณะมนุษยศาสตร์
๓. นายสุชนิทธิ์ งามกาละ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๔. น.ส.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๕. นายสรายุทธ์ น้อยเกษม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๖. นายอรรถพล คําเขียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๗. น.ส.อธิกา วงศ์กวานกลม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๘. นายธีระยุทธ พิบูลรุจนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๔ ราย
คือ
๑. น.ส.บูรณ์เพ็ญ อัครบัณฑิตสกุล กองการเจ้าหน้าที่
๒. น.ส.หทัยรัตน์ ธรรมอาภา สถานพยาบาล
๓. นายรักพงษ์ มนต์ภิรมย์ สํานักงานทรัพย์สิน
๔. น.ส.เจนจิรา ขําผิวพรรณ สํานักการกีฬา
๕. นายเอกชัย เชิดตระกูล กองกลาง
๖. นางธิดารัตน์ ทวาเรศเรืองคาม สํานักงานบริการวิชาการ
๗. นางพิณณ์อาภา จงสวัสดิ์วรกูล สํานักงานบริการวิชาการ
๘. นายอุกฤษฎ์ มั่นวิชา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๕

- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน

๖

- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุผู้มีวุฒิระดับปริญญาตรี
ในตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

มติที่ประชุม
๙. น.ส.ศศิธร แคล้วปรปักษ์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๐. น.ส.อโรชา ทองลาว สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๑. น.ส.กรทิพย์ จันทนิยม คณะเกษตร กําแพงแสน
๑๒. นายทนงศักดิ์ จ้อยร่อย คณธวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๓. น.ส.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
๑๔. น.ส.หรรษา ทองมนต์ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา
อนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุ นายปิยเมษฐ์ วสุนทพิชัยกุล ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีในตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับตามคุณวุฒิ ที่ได้รับ
เพิ่มขึ้น ระดับปริญญาเอก จํานวน ๕ ราย คือ
๑. นายรังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. นายกิติพงษ์ เจาจารึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๓. น.ส.นารีรัตน์ กิติศรีปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๔. น.ส.นิธิรัชต์ สงวนเดือน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๕. นายเด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นของ น.ส.วิลาวรรณ ชูแก้ว
ระดับปริญญาโท โดยการคัดเลือก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก สังกัด
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อนุมัติย้าย น.ส.จิตรลดา ประสงค์กุล จากตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มาดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รับทราบความคืบหน้าการดําเนินการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย รับทราบ
ในอัตราที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รับทราบการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- บัณฑิตวิทยาลัย
๒

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะศึกษาศาสตร์

๓

- สํานักงานกฎหมาย

ไม่มี

ไม่มี

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.เพียงเพ็ญ หงษ์ศิลา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๓ ราย คือ
๑. นายยศพงษ์ ทัศนา ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัดกองกิจการนิสิต
๒. น.ส.ภิญลดา หวังแก้ว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตําแหน่ง
นักตรวจสอบภายใน สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน
๓. น.ส.พาขวัญ พุ่มสาหร่าย ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
มีมติเห็นชอบตามเสนอ

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

