สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑
- อธิการบดี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๒

- คณะวิทยาการจัดการ

๓

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

๔

- สานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

สรุปประเด็นข่าว รองศาสตราจารย์วีรชัย พุทธวงศ์ เข้าพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รับทราบ

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ และ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

รับทราบ

การจ้างผู้มคี วามรูค้ วามสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มีมติอนุมตั ิ

การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

๒

- กองการจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบหนังสือเวียน เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์
ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
รับทราบหนังสือเวียน เรื่องแจ้งการบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออก
จากราชการเพราะกระทาผิดวินัยทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ
กลับเข้ารับราชการ
รับทราบหนังสือเวียน เรื่องประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
รับทราบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบผลการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวนศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ

ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

อนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ออกไปอีก ๖ เดือน
จานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ
๒. นางชามา พานแก้ว

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จานวน ๒๘ ราย ดังนี้
๑. นายธวิช สุดสาคร คณะบริหารธุรกิจ
๒. นายพรเทพ เหมือนพงษ์ คณะวนศาสตร์
๓. นายอดิศักดิ์ บุญชื่น คณะวิทยาศาสตร์
๔. น.ส.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์ คณะวิทยาศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๕. น.ส.นันลนา ควรพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
๖. น.ส.อรอุมา เพชรนุ้ย คณะศึกษาศาสตร์
๗. น.ส.รินดา หมั่นหนองทุ่ม คณะศึกษาศาสตร์
๘. น.ส.นิธิมา โกยสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
๙. น.ส.รุ่งนภา อัศวนิรันดร คณะศึกษาศาสตร์
๑๐. น.ส.นิชยา กมลพัฒนะ คณะศึกษาศาสตร์
๑๑. นายสรเดช จั่นบ้านโขด คณะศึกษาศาสตร์
๑๒. นายอาคม ทิพย์เนตร คณะศึกษาศาสตร์
๑๓. น.ส.พรธิมา มณีรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
๑๔. นายพิทักษ์ เผือกมี คณะศึกษาศาสตร์
๑๕. น.ส.จุไรรักษ์ ศรีวัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
๑๖. นายชมเกียรติ เขมานันต์ คณะศึกษาศาสตร์
๑๗. น.ส.ดวงกมล เวชวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
๑๘. นางวรรณพร วุฒิจานงค์ คณะศึกษาศาสตร์
๑๙. น.ส.นุสสรี คันธิก คณะศึกษาศาสตร์
๒๐. นางเนตรชนก คงเจริญ คณะศึกษาศาสตร์
๒๑. น.ส.นภัสวรรณ สีด้วง คณะศึกษาศาสตร์
๒๒. น.ส.สุธาศิณี ธนบูรณ์กาญจน์ คณะศึกษาศาสตร์
๒๓. น.ส.ศรีประภา เหล่าโชคชัยกุล คณะศึกษาศาสตร์
๒๔. นายจักรพงษ์ ผิวนวล คณะศึกษาศาสตร์
๒๕. น.ส.ชลิตา บัณฑุวงศ์ คณะสังคมศาสตร์
๒๖. น.ส.กุสมุ า พิริยาพรรณ คณะวิทยาการจัดการ
๒๗. น.ส.สุวพร เหลืองขมิ้น คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
๒๘. นายพีรพจน์ ปิ่นทองดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ลาดับ
๒

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ
- คณะวนศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อม
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์

หน่วยงานที่เสนอ

๓

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

๔

- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เรื่อง
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

เรื่อง
ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดารงตาแหน่งผู้ชานาญการ
ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จานวน ๗ ราย ดังนี้
๑. น.ส.ไธวดี ลิ่มศิลา คณะวนศาสตร์
๒. น.ส.วรลักษณ์ โสมะภีร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. น.ส.วิภา เสริฐสันติ คณะศึกษาศาสตร์
๔. น.ส.ทัชชกร นทีธารทอง คณะสิ่งแวดล้อม
๕. น.ส.ศุภรา จันทร์คืน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
๖. นายหัสนัย ช่วยพิมาย สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
๗. นางสิริพร วรรณชาตุ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์

มติที่ประชุม
อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง นางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม ให้ดารงตาแหน่งนักวิจัย
ชานาญการ
อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รบั ตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น
จานวน ๙ ราย คือ
๑. นางจริน กาญจนวรินทร์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๒. น.ส.ฆนิศา รุ่งแจ้ง ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. นายภาธร พงศ์ไพจิตร ระดับปริญญาโท สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๔. นางอักษร แสงเทียนชัย ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
๕. น.ส.ปัจฉิมา สิทธิสาร ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
๖. น.ส.ณัฐกานต์ ลักษณ์กิจเจริญ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๕

- สานักงานอธิการบดี

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รับทราบการได้รับจัดสรรอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รับทราบความคืบหน้าการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุด้วยคุณวุฒิระดับปริญญาโท

๗. นายวรัทภพ ชัยเนตร ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๘. น.ส.ธนิกา ขันอาสา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๙. น.ส.มยุลา ไชยคาบัง ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
อนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้าง น.ส.ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล จากพิพิธภัณฑ์
องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ สานักงานอธิการบดี ไปตั้งจ่ายที่ฝ่ายเคมี
และกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- คณะเศรษฐศาสตร์
๒

- สานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้าง นายสุทธิพล แซ่ลี้ ระดับปริญญาโท ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
มีมติเห็นชอบการลงโทษปลดออก

