สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

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

๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- คณะมนุษยศาสตร์

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

ไม่มี

ไม่มี

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และ ก.บ.ม.
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
และ ก.บ.ม. วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

การตัดโอนอัตราของรองอธิการบดี

อนุมัติตัดโอนอัตราของรองอธิการบดี จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นายชัยวัฒน์ ชัยกุล ตําแหน่งเลขที่ ๐๘๖๖ ไปตั้งจ่าย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
วิทยาเขตศรีราชา
๒. นายพงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ตําแหน่งเลขที่ ๒๗๗๒ ไปตั้งจ่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการต่อเวลาราชการ จํานวน ๑๓ ราย และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามเสนอ

การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในระดับ ๖
ขออนุมัติบรรจุบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการรับโอน
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

อนุมัติแต่งตั้ง นางสุวรรณา นาครุ้ง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ สังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ ขึ้นดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖
อนุมัติบรรจุ น.ส.จุฑารัตน์ ศราณะวงศ์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการรับโอน
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๒

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือก
อัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

- คณะมนุษยศาสตร์
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยการคัดเลือก
- สํานักบริการคอมพิวเตอร์
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้า
และพัฒนาพืชศาสตร์
- วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๑ ราย คือ
๑. นางวีระณีย์ ทองศรี คณะเกษตร
๒. นายณัฐพล จิตมาตย์ คณะเกษตร
๓. น.ส.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม คณะมนุษยศาสตร์
๔. นายภาณุ ตรัยเวช คณะวิทยาศาสตร์
๕. น.ส.พรสุชา พละเสวีนันท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๖. น.ส.พิมพวรรณ คุ้มภัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๗. น.ส.รุ่งทิพย์ ไทยสม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
๘. นางรจนา ประไพนพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๙. น.ส.กันยารัตน์ ดาษจันทึก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๑๐. น.ส.วริยา กุลตังวัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๑๑. น.ส.เพชรวรรณ วรรัตนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๓ ราย คือ
๑. น.ส.ปิยาภรณ์ หาหล้า คณะมนุษยศาสตร์
๒. น.ส.วราภรณ์ สกลไชย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๓. น.ส.ศิริพร ตันจอ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๔. น.ส.ธราธร โสตธิมัย สํานักบริการคอมพิวเตอร์
๕. นายคันธชล บุญเอี่ยม สํานักบริการคอมพิวเตอร์
๖. น.ส.พิมพ์นิภา เพ็งช่าง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
๗. น.ส.ลลิดา อาจสูงเนิน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
๘. น.ส.สุพิชชา หมู่ภิรมย์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
๙. น.ส.อลิสา อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
๑๐. นายคงชาณ เอกธนวรกุล สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขต
ศรีราชา

ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก

๔

- คณะเกษตร

๕

- คณะเกษตร

๖

- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- อธิการบดี

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย
การตรวจสอบเอกสารวุฒิการศึกษา

๗

มติที่ประชุม
๑๑. นายไชโย สิงห์โตทอง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๒. น.ส.ชญานุช สุตะโคตร สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๑๓. น.ส.ทัศนีย์ จันภูถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติย้าย น.ส.สุภาวดี เล่าเฮ้ย จากเดิมตําแหน่งบุคลากร สังกัดวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ มาดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตศรีราชา โดยการคัดเลือก
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ระดับปริญญาเอก คือ น.ส.แสงดาว เขาแก้ว คณะเกษตร
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง นายเชฏฐ์ สาทรกิจ ให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น ระดับปริญญา
เอก โดยการคัดเลือก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามเสนอ
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้าง นายพรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา สังกัดคณะทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่าย ณ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
รับทราบ ให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารคุณวุฒิให้เข้มงวดมากขึ้น ในการ
รับสมัครบุคลากรเข้าทํางานในมหาวิทยาลัย

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒

- กองกิจการนิสิต

ไม่มี
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ไม่มี

อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง นายอมร หลังดํา ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นตําแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มีมติเห็นชอบตามเสนอ

