สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันจันทรที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจาหนาที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะวิศวกรรมศาสตร
๒

- กองการเจาหนาที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๒

เรื่อง

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ และ ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (วาระพิเศษตอทายการประชุมคณบดี)

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
และครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วาระพิเศษตอทายการประชุม
คณบดี)

รับทราบผลการหารือการจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นของขาราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตรที่ไปชวยงานบริหารที่หนวยงานอื่น
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รับทราบ

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชํานาญการ
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจาหนาที่
๒
- กองการเจาหนาที่

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดตําแหนงและ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เห็นชอบ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นายประสาร ชิวปรีชา ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ๖ ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ ๖
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายศิริวัฒน พูนวศิน ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ไปตั้งจายที่
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
รับทราบ
รับทราบมติสภาฯ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน ๑๐ ราย ผูชวยศาสตราจารย ๗ ราย รองศาสตราจารย ๓ ราย

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- กองการเจาหนาที่

รับทราบแนวปฏิบัติตําแหนงทางวิชาการ

๔

- กองการเจาหนาที่

รับทราบอนุมัติหลักการเบิกคายานพาหนะในการประชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในการ
เสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย และศาสตราจารยไดรับเงินเดือนขั้นสูง

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองแผนงาน
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะเกษตร กําแพงแสน

มติที่ประชุม
รับทราบ
๑. แนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๓๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
๒. แนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอาจารยพิเศษใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย พิเศษ หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕)/ว ๐๕๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
๓. แนวปฏิบัติในการรับทราบการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และ
การใหความเห็นชอบเงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ หนังสือที่
ศธ ๐๕๐๙ (๕)/ว ๑๕๓๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย

รับทราบการไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการ
จางพนักงานมหาวิทยาลัย

รับทราบการจัดสรรงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ ๒๕๕๕

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.วิริยา หลาเพชร คณะมนุษยศาสตร
๒. นายสรนาถ สินอุไรพันธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๓. นายรมิดายุ อยูสุข คณะวิศวกรรมศาสตร
๔. นายภูมพงศ บุญแสน คณะเกษตร กําแพงแสน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

๒

- คณะประมง
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

๓

- คณะเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ใหไดรับตามคุณวุฒิ

๔

- สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

เรื่อง

มติที่ประชุม
อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๕ ราย คือ
๑. น.ส.จันทรเพ็ญ กอนสินธุ คณะประมง
๒. น.ส.ทักษอร ดวงอุไร คณะสัตวแพทยศาสตร
๓. นายโอสธี เดชกัลยา คณะสัตวแพทยศาสตร
๔. นางณัฐา ปยะวิทยวนิช ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
๕. น.ส.อรไท สวัสดิชัยกุล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ราย ใหไดรับอัตราคาจาง
ตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น คือ
๑. น.ส.เพชรดา เจริญมิตร ระดับปริญญาเอก คณะเกษตร
๒. นายอภิรักษ จันทรสราง ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร
๓. น.ส.นัฎฐวิกา จันทรศรี ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จากสํานักงานโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน ๕ ราย คือ
๑. นางปยภาคย ภูมิภมร ไปสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๒. น.ส.ปรางฉาย ปรัตคจริยา ไปสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๓. น.ส.เสาวคนธ บุญสมธป ไปสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๔. นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ ไปสังกัดคณะเทคนิคการสัตวแพทย
๔. นายอุบล ทองปญญา ไปสังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได

อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จากสํานักงานโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน ๖ ราย คือ
๑. นางเบ็ญจมาศ จุฬาโอฬาร ไปสังกัดสํานักงานบริการวิชาการ
๒. นางวาทินี สุขวารี ไปสังกัดสํานักงานบริการวิชาการ
๓. นางสุพรรณิการ ผาดงยาง ไปสังกัดสํานักการกีฬา สํานักงานเลขานุการ
๔. นายปยะพงษ แนนอุดร ไปสังกัดคณะประมง
๕. น.ส.ดนิตา ศรีราม ไปสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล
๖. นายณรงคฤทธิ์ โอวาทสาร ไปสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล

