สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

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

ไม่มี

ไม่มี

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายภารกิจหัวหน้างานใน
หน่วยงาน

มีมติเห็นชอบ

ขออนุมัติบรรจุบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการรับโอน

อนุมัติรับโอน น.ส.อรอุมา บุณยารมณ์ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โดยการคัดเลือก
อนุมัติกําหนดให้มีตําแหน่งนักวิชาการโภชนาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

๒

- คณะศึกษาศาสตร์

๓

- กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- สํานักบริการคอมพิวเตอร์
- สํานักหอสมุด

๔

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การแต่งตั้ง ก.บ.ม. เป็นผู้แทนกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
การแต่งตั้ง ก.บ.ม. เป็นผู้แทนกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
มีมติเลือกคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
อุตสาหกรรมเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- กองแผนงาน
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ อนุมัติกรอบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นอาจารย์ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
- กองการเจ้าหน้าที่
ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตําแหน่งประเภท
มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ผู้บริหาร

๕
๖
๗

ขออนุมัติกําหนดความจําเป็นให้มีตําแหน่งนักวิชาการโภชนาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ จํานวน ๔ ราย คือ
๑. นายสมศักดิ์ รักสนิท ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ๘ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๘
๒. นางพชรดา ฉายศรี ตําแหน่งนักวิจัย ระดับ ๘ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๘
๓. นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
๔. น.ส.นภาพร คล้ายมณี ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ๖ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๖
มีมติเลือกคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
๓

- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการเจ้าหน้าที่

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

๕

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
รับทราบการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
รับทราบการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ
ส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษสุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

อุทธรณ์คําสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มีมติเห็นชอบให้ยืนยันตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๑๘๔/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๒๖ ราย คือ
๑. นายบําเหน็จ สุดชมโฉม คณะวิทยาศาสตร์
๒. น.ส.สิรี ตั้งบุญสุข คณะวิทยาศาสตร์
๓. นายชินภัทร ทิพโยภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. น.ส.กุลนาถ ทองขาว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๕. น.ส.วรวรรณ ศรีสงคราม คณะศึกษาศาสตร์
๖. นายชํานาญ สุขยานี คณะศึกษาศาสตร์
๗. นายอนุรัตน์ พงศ์เพียรชอบ คณะศึกษาศาสตร์
๘. น.ส.ฐิภาพรรณ บุญมี คณะศึกษาศาสตร์
๙. น.ส.ณฐวรรณ ตรีจรูญ คณะศึกษาศาสตร์

ลําดับ

๒

หน่วยงานที่เสนอ

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะวนศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

เรื่อง

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
๑๐. นางวรารักษ์ เกียรติสมชาย คณะศึกษาศาสตร์
๑๑. น.ส.สุธาสินี มานะกุล คณะศึกษาศาสตร์
๑๒. น.ส.พรรณทิภา คําพรหม คณะศึกษาศาสตร์
๑๓. น.ส.กฤษดา สงวนสิน คณะศึกษาศาสตร์
๑๔. นางกุมารี ผลภาษี คณะศึกษาศาสตร์
๑๕. นายวัสกา ดวงอ่อนนาม คณะศึกษาศาสตร์
๑๖. น.ส.บุณย์ชติ า บุญตั้ง คณะศึกษาศาสตร์
๑๗. น.ส.อภิษฎา ลัมสุต คณะศึกษาศาสตร์
๑๘. น.ส.นงนุช นุชระป้อม คณะศึกษาศาสตร์
๑๙. น.ส.สุมนา วรวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์
๒๐. น.ส.ดลฤดี บุญชู คณะศึกษาศาสตร์
๒๑. นายณัฐพล รําไพ คณะศึกษาศาสตร์
๒๒. นายศศิเทพ ปิติพรเทพิน คณะศึกษาศาสตร์
๒๓. นายเอกภูมิ จันทรขันตี คณะศึกษาศาสตร์
๒๔. นายประชากร แก้วเขียน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๒๕. น.ส.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๒๖. น.ส.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๒๐ ราย
คือ
๑. น.ส.วิธิพร แก้วเกลี้ยง กองกิจการนิสิต
๒. น.ส.วรรณนิศา อ่อนสม กองการเจ้าหน้าที่
๓. นายอาณัติ ขันธวงษ์ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
๔. นายวราคม ยิ้มน้อย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
๕. น.ส.ธนชณ ทับบํารุง สํานักการกีฬา
๖. น.ส.พิมพ์พนิต แมนสกุล สํานักงานกฎหมาย
๗. น.ส.สุกัญญา จันทสร สํานักงานกฎหมาย
๘. น.ส.นวมาลย์ คีรีมา สํานักงานบริการวิชาการ
๙. น.ส.วาริกา รวดเร็ว คณะวนศาสตร์
๑๐. นายสัมฤทธิ์ สมใจ คณะศึกษาศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๓

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

๔

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเกษตร
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร
- คณะศึกษาศาสตร์

๕

- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุม

๑๑. น.ส.ปาริชาต ตะโลกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๒. นางขวัญตา พัฒนธารา คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๓. นายทรงศักดิ์ รวมใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๔. น.ส.ระวิวรรณ โชติพันธ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
๑๕. น.ส.มาลินี บุญขยาย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๑๖. น.ส.โสภิดา ชิดชื่นเชย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๑๗. นายวุฒิ อําพันธ์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๘. น.ส.นันทพร มากมูล สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๙. น.ส.พัชริดา ปรีชาคม สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๒๐. น.ส.อาจารี มณีเนตร สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก
อนุมัติย้าย น.ส.เกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล เดิมสังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
มาสังกัดสํานักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกผู้มีภูมิลําเนาอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้ง
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากรก่อน เพื่อมาบรรจุแทน น.ส.เกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ ราย ให้ได้รับอัตราค่าจ้าง
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น ระดับปริญญาเอก คือ
๑. นายนวทัศน์ ก้องสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. นายธีรวิทย์ เป่ยคําภา คณะเกษตร
๓. น.ส.อรัญญา พรหมกูล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
๔. นายสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์
๕. นางอุดมลักษณ์ กูลศรีโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ได้รับ
สนับสนุนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้น ระดับปริญญาโท โดยการคัดเลือก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
จํานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.รดา อ่ําประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ
๒. น.ส.มยุลดา ทาสุรินทร์ คณะสังคมศาสตร์
๓. น.ส.บุษบง ศรีพิพัฒน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๔. น.ส.เพชรน้อย ยอดอยู่ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

ลําดับ
๖

หน่วยงานที่เสนอ
- สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
ราชนครินทร์

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ราย จากสถาบัน
ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ไปตั้งจ่าย ณ คณะมนุษยศาสตร์ คือ
๑. นางสุพิญญา กาวไธสง ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
๒. นางน้ําอ้อย ชินวงศ์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. น.ส.จริยา สุพรรณ ตําแหน่งนักวิจัย
รับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบความคืบหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุวุฒิ
ปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ
รับทราบข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ โดยให้
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิ ตามประสบการณ์
รับทราบความคืบหน้าการบรรจุอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์

๒

- สํานักงานกฎหมาย

ไม่มี

ไม่มี

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
จํานวน ๓ ราย คือ
๑. นายอนุรัตน์ พงศ์เพียรชอบ ตําแหน่งอาจารย์
๒. น.ส.บุณย์ชิตา บุญตั้ง ตําแหน่งอาจารย์
๓. น.ส.นงนุช นุชระป้อม ตําแหน่งอาจารย์
มีมติเห็นชอบตามเสนอ

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

