สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจาหนาที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
๒
- กองการเจาหนาที่
เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจาหนาที่
๒
- กองการเจาหนาที่
๓

- กองการเจาหนาที่

๔
๕

- กองการเจาหนาที่
- กองการเจาหนาที่

เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะสัตวแพทยศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายชัยสิทธิ์ ทองจู จากตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน ไปตั้งจายที่สถาบัน
คนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
มีมติเห็นชอบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ
ก.พ.อ. ไดจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (เพิ่มเติม)

รับทราบ
รับทราบบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (เพิ่มเติม) หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๕๕
รับทราบ

รับทราบตอบขอหารือ เรื่องการตอเวลาราชการและประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูไดรับการตอเวลาราชการ
รับทราบมติ ก.พ.อ. เรื่องการแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย
รับทราบ
การปรับปรุงแบบฟอรมหนังสือขอลาออกจากราชการมหาวิทยาลัย รับทราบ
เกษตรศาสตร

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย

ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติการยาย นายพายุ ศรีศุภร จากตําแหนงสัตวแพทย สังกัดโรงพยาบาลสัตว มก.
บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร มาดํารงตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิก
สัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

๒

- คณะมนุษยศาสตร
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

เรื่อง
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๒ ราย คือ
๑. น.ส.เบญจคุณ แสงทองพราว คณะเกษตร
๒. น.ส.ณัฐพร ประคองเก็บ คณะเกษตร
๓. น.ส.พีรญา เล็กกัมพร คณะบริหารธุรกิจ
๔. น.ส.ศิริรัตน โกศการิกา คณะบริหารธุรกิจ
๕. นายพิสิฐ อํานวยเงินตรา คณะมนุษยศาสตร
๖. น.ส.ปฐมาภรณ พิมพทอง คณะศึกษาศาสตร
๗. น.ส.วิราวรรณ นุชนารถ คณะเกษตร กําแพงแสน
๘. น.ส.วัสราภรณ ละนิล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๙. นายพัฒน พัฒนรังสรรค คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
๑๐. นางสุภาวดี โพธิยะราช คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
๑๑. นายวุธิพงศ ภักดีกุล คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
๑๒. น.ส.สุภาสินี นุมเนียม คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๒ ราย คือ
๑. นายวิริยะ คงสมบูรณ คณะมนุษยศาสตร
๒. นายไพรบุญ มานะกิจ คณะมนุษยศาสตร
๓. น.ส.ศยามล มามี คณะเทคนิคการสัตวแพทย
๔. นางสุธาพร ผึ้งหลวง คณะสัตวแพทยศาสตร
๕. น.ส.พัชรวสา พึ่งตน คณะสัตวแพทยศาสตร
๖. นายกิตติชัย ตันสิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๗. น.ส.กัญญารัตน หิรัญรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
๘. น.ส.จรรยา เพชรขวัญ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
๙. นายปณิธาน รอดไทย สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
๑๐. น.ส.วิชุตา บุญเกตุ สํานักสงเสริมและฝกอบรม
๑๑. น.ส.อาภรณ ชื่นประไพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๒. นายยุทธนา กะสีวัฒน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- คณะเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการใหไดรับตามคุณวุฒิ

๔

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
- สํานักหอสมุด กําแพงแสน
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนใหไดรับตามคุณวุฒิ

๕

- สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สํานักหอสมุด

มติที่ประชุม
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหไดรับคาจางตามคุณวุฒิ
ที่ไดรับเพิ่มขึ้น จํานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.สุขุมาลย เลิศมงคล ระดับปริญญาเอก คณะเกษตร
๒. น.ส.อรอุษา คําสุข ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร
๓. นางสุนทรี แสงจันทร ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๔. นายธนพร ขจรผล ระดับปริญญาเอก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหไดรับตามคุณวุฒิที่ไดรับ
เพิ่มขึ้น โดยการคัดเลือก พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย คือ
๑. น.ส.หทัยกาญจน ลูกฟก ระดับปริญญาโท คณะเทคนิคการสัตวแพทย
๒. น.ส.ดาลัด ศิริวัน ระดับปริญญาเอก สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
๓. น.ส.วิไล สีดาจันทร ระดับปริญญาโท สํานักหอสมุด กําแพงแสน
๔. น.ส.การณิก รวยรื่น ระดับปริญญาโท สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
๕. น.ส.สิริปรางค ไชยภูมิ ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
๖. นายสุริยา ชิณวงศ ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จากสํานักงานโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดสํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน ๓ ราย คือ
๑. นายชูโชค ชูเจริญ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๒. นายพิทักษ จงวัฒนกูล ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
๓. นายพูนศักดิ์ ทิพยศิริ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง และกําหนดอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได ใหไดรับตามคุณวุฒิ

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและกําหนดอัตราคาจาง นายพีรพัฒน ตุยพิมาย ใหไดรับตามคุณวุฒิ
จากตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด มาดํารงตําแหนงนักประชาสัมพันธ สังกัดสํานักหอสมุด

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได

๓

- สํานักงานกฎหมาย

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

มติที่ประชุม
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จากสํานักงาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน ไปสังกัด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน ๑๑ ราย คือ
๑. น.ส.ภคปภา อ่ําสมบูรณ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๒. น.ส.ยุวดี เกตุมณี ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
๓. น.ส.ศศิธร ยติรัตนกัญญา ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
๔. น.ส.จินตนา จําปาเทศ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๕. นายธนกฤต จุลโพธิ์ ตําแหนงเจาหนาที่ฝกอบรม
๖. นางเครือวัลย พันธศรี ตําแหนงพนักงานทั่วไป
๗. น.ส.ปวีณา สิมาเลาเตา ตําแหนงพนักงานทั่วไป
๘. นายศรุต พันธศรี ตําแหนงพนักงานทั่วไป
๙. นายอนุชา มณีอินทร ตําแหนงพนักงานทั่วไป
๑๐. นายสมหมาย ชํานาญศิลป ตําแหนงพนักงานทั่วไป
๑๑. นายสมพงษ คนทน ตําแหนงคนสวน
มีมติเห็นชอบใหลงโทษปลดพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดออกจากราชการ

