สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองบริการการศึกษา (กาแพงแสน)
- คณะเกษตร
- คณะสังคมศาสตร์
- สานักงานวิทยาเขตศรีราชา

๒

- กองกิจการนิสิต (กาแพงแสน)

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖

รับทราบ

ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง และตัดโอนตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร

อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง และตัดโอนตาแหน่งข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร จานวน ๔ ราย คือ
๑. นายสมเกียรติ ไทยปรีชา เป็นตาแหน่งผู้บริหารระดับผู้อานวยการกอง
๒. นายบาเพ็ญ ไชยชนะ เป็นตาแหน่งผู้บริหารระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
(หัวหน้าสานักงานเลขานุการ)
๓. น.ส.จรรยา จัตตานนท์ เป็นตาแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
(หัวหน้าสานักงานเลขานุการ)
๔. นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ เป็นตาแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
หรือเทียบเท่า (ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต)
ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติตัดโอนตาแหน่ง นายศักดิเดช อุบลสิงห์ ตาแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ชานาญการ จากกองกิจการนิสิต (กาแพงแสน) ไปตั้งจ่ายในศูนย์กฬี ากาแพงแสน
ขออนุมัติบรรจุโดยการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา
พิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
พิจารณากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

อนุมัติบรรจุโดยการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๒ ราย คือ
๑. นายพีระยศ แสนโภชน์ ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
๒. น.ส.จันทนา จันทราพรชัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีมติเห็นชอบ
มีมติเลือกคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๔

- กองแผนงาน

๕

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
๓

- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

การจ้างผู้มคี วามรูค้ วามสามารถพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีมติอนุมตั ิ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
พิจารณาแนวทางการพิจารณาอนุมัติสมัครสอบ/อนุมตั ิลาศึกษา ประธานเห็นควรให้ตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาการอนุมัตสิ มัครสอบ/อนุมัตลิ าศึกษาต่อของ
ต่อในระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยมีหลักการในการพิจารณาตาแหน่งที่ควรมีวุฒิ
ปริญญาเอก โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานคณะทางาน
และมีคณะทางานประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ
ผู้อานวยการสานักหอสมุด โดยให้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
ภายใน ๒ เดือน และนาเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาอีกครั้ง
รับทราบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบผลการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ
รับทราบรายงานผลการดาเนินการกรณีอาจารย์ผสู้ อนที่ไม่ส่ง
หรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กาหนดในปฏิทินการศึกษา

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะมนุษยศาสตร์
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะวนศาสตร์
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
- คณะวิทยาการจัดการ
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จานวน ๑๓ ราย ดังนี้
๑. น.ส.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์
๒. นายขรรค์ชัย ประสานัย คณะวนศาสตร์
๓. นายภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. นายกฤษ วงษ์เกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. นายอาทิตย์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
๖. นายพชร สุขสุเมฆ คณะวิทยาการจัดการ
๗. นายเจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ คณะวิทยาการจัดการ
๘. น.ส.กนกอร รจนากิจ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ลาดับ

๒

หน่วยงานที่เสนอ

- สานักงานอธิการบดี
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สานักหอสมุด
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กาแพงแสน
- สานักงานวิทยาเขตศรีราชา
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

เรื่อง

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
๙. น.ส.วลีพรรณ กันเนื่อง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑๐. น.ส.นวลพรรณ ไม้ทองดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๑๑. น.ส.กนกทิพย์ โคตรสาราญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๒. น.ส.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๓. น.ส.เบญญาภา พีระวัธน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
ยกเว้นคณะประมงให้นากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จานวน ๑๘ ราย ดังนี้
๑. น.ส.สุภัควาณี โชติธรรมพัฒน์ กองกลาง
๒. น.ส.บุปผา ฉิมแบน กองกลาง
๓. นายประวิทย์ โสมีชัย กองกิจการนิสิต
๔. นายนนท์ชัย ปัญจานนท์ กองการเจ้าหน้าที่
๕. นายชานนทร์ ช่างอาวุธ กองการเจ้าหน้าที่
๖. น.ส.สุธาสินี วัฒนมงคลลาภ กองการเจ้าหน้าที่
๗. น.ส.วารุณี ศรีบัว กองการเจ้าหน้าที่
๘. น.ส.จรุงใจ แก้วก้อ สานักงานกฎหมาย
๙. น.ส.ผมแพง แสนเสนา สานักงานบริการวิชาการ
๑๐. น.ส.กนกวรรณ สว่างเนตร คณะศึกษาศาสตร์
๑๑. น.ส.นิภาพร อินคะเณย์ คณะสังคมศาสตร์
๑๒. น.ส.สังวาลย์ ช้างสอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๓. นางพัชรี อารุง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๑๔. น.ส.ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล สานักหอสมุด
๑๕. นายธนวิตร์ พัฒนะ สานักหอสมุด
๑๖. นายสมพจน์ คาแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา กาแพงแสน
๑๗. น.ส.นภัสนันท์ เลื่อนราม สานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๘. น.ส.รุจเิ รข เกษมโชติพัฒน์ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- คณะสัตวแพทยศาสตร์
ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
- คณะเกษตร กาแพงแสน
ให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๔

- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะเกษตร

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
รับทราบข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ โดยให้
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิตามประสบการณ์

มติที่ประชุม
อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิทไี่ ด้รับเพิ่มขึ้น
จานวน ๕ ราย คือ
๑. น.ส.สิรริ ัตน์ นิยม ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
๒. น.ส.จิราพร เชื้อกูล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตร กาแพงแสน
๓. นายสมบูรณ์ สาระพัด ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๔. นายประทีป ชัยเสริมเทวัญ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
๕. นางสิรลิ ักษณ์ พิชัยณรงค์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
อนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของ นายรัตนพล ชื่นค้า ออกไปอีก ๖ เดือน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ สาหรับรายที่ ๒ และ ๓ ให้คณะเกษตรชีแ้ จงเหตุผลเพิ่มเติม
ในการขอขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานให้ชัดเจน และนาเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเศรษฐศาสตร์
๒

- สานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้าง นายสุทธิพล แซ่ลี้ ระดับปริญญาโท ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
มีมติเห็นชอบให้ลงโทษปลดออก

