สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
๒
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
๓
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๔

- คณะบริหารธุรกิจ

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖

รับทราบ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากาลัง ๔ ปี ในการต่อเวลา
ราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

มีมติเห็นชอบ

ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ
ขออนุมัติดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง นายประภาส ช่างเหล็ก ดารงตาแหน่งนักวิจัย เชี่ยวชาญ

ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนรองอธิการบดี
วิทยาเขตศรีราชา

อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง นายนพพงศ์ จุลจอหอ ดารงตาแหน่งนักวิจัย ระดับ ๗
ตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๗
มีมติแต่งตั้ง
๑. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการลาดับที่ ๓ ในการคัดเลือกบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๒. คณบดีคณะเกษตร เป็นกรรมการลาดับที่ ๓ ในการคัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต (กาแพงแสน)
มีมติอนุมตั ิตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ
ครองอยู่ที่ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ ไปตั้งจ่ายที่คณะวิทยาการจัดการ

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๕

- คณะเกษตร

ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

๖

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการจ้าหน้าที่
๒
๓

- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการเจ้าหน้าที่

รับทราบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบผลการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ
รับทราบกาหนดการประชุม ก.บ.ม. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม
อนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร ไปสังกัดสานักงานเลขานุการ คณะเกษตร จานวน ๑๙ ราย ตังแต่วันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จานวน ๖ ราย ดังนี้
๑. นายมานะกร สุขมาก คณะสัตวแพทยศาสตร์
๒. นายรุ่งเรือง ยอดชีวัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. น.ส.อุดมพร บุญชู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๔. นายธีรพงษ์ ศรีเชียงสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๕. นายนันทพัทธ์ อภัย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๖. น.ส.ยลยง วุ้นวงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- คณะประมง
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะมนุษยศาสตร์
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๓

- คณะวนศาสตร์
ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
- คณะวิทยาศาสตร์
ให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ
- คณะเกษตร กาแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

๔

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร

ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จานวน ๑๓ ราย ดังนี้
๑. น.ส.จานงค์ รักช้าง คณะประมง
๒. น.ส.นัดดา วงษ์วรรณา คณะมนุษยศาสตร์
๓. นายภัทรพงษ์ นิภากุล คณะวิทยาศาสตร์
๔. น.ส.ชีวารัตน์ สามสีเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. น.ส.คาริน วิชชุกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๖. นายทศพล องค์วิเศษไพบูลย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๗. นายวีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
๘. น.ส.กาญจนา คงบาณุ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๙. น.ส.ธนาทิพย์ สุทธิประภา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๑๐. นายพลากร คาแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๑๑. น.ส.ฐาปนี ศิรสิ ุรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๑๒. นายประเสริฐ ถาหล้า สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
๑๓. น.ส.สุกญ
ั ญา ศิบญ
ุ นันท์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิทไี่ ด้รับเพิ่มขึ้น
จานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. น.ส.บัวผัน พวงศิลป์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวนศาสตร์
๒. น.ส.มณีเนตร เวชกามา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๓. น.ส.คัทลียา ฉัตร์เที่ยง ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตร กาแพงแสน
๔. นางเตือนใจ น้อยพา ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๕. นายเจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๖. น.ส.สุพัตรา โพธิเศษ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑๔ ราย

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรา
กาลังพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สานักทะเบียนและประมวลผล

๒

- คณะเกษตร

๓
- สานักงานกฎหมาย
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. น.ส.อรนลิน วิจิตรกุล จากตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
๒. น.ส.เสาวลักษณ์ ปกครอง จากตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
อนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๒๙ ราย
มีมติเห็นชอบลงโทษปลดออก
รับทราบ

