สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- กองธุรการ (กําแพงแสน)
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

๒

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาการต่อเวลาราชการ รับทราบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
พิจารณาร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการ มีมติเห็นชอบ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แจ้งผลการพิจารณาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ รับทราบ
ประเทศ
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.บุปผา รอตเสียงล้ํา ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๖ ตําแหน่งชํานาญการ ระดับ ๖
๒. นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
๓. น.ส.ประนอม พลับจะโปะ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
๔. นายวุฒิชัย ทองดอนแอ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นางทิพย์วัลย์ เหล่าวงศ์โคตร ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗ โดยวิธีพิเศษ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- คณะประมง
- คณะวนศาสตร์

ขออนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการสายวิชาการให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิ

๔

- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์
- คณะสิ่งแวดล้อม

ขออนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

๕

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
๓

- กองการเจ้าหน้าที่

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม
อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการ ให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะประมง
๒. นางรัชนี โพธิแท่น ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวนศาสตร์
อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือน น.ส.ศิริรัตน์ บัวผัน ให้ได้รับตามคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
สังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดโอนไปรับราชการที่อ่นื

อนุมัติให้ นายวศิน อิงคพัฒนากุล ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม
โอนไปรับราชการทางมหาวิทยาลัยศิลปากร

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบผลการคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
และตําแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการ
พิเศษ
รับทราบหนังสือเวียน

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ

อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง จากเดิมตําแหน่งอาจารย์ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๒. น.ส.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม จากเดิมตําแหน่งอาจารย์ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวนศาสตร์
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะสังคมศาสตร์
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๒

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะวนศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๘ ราย คือ
๑. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์ คณะวนศาสตร์
๒. นายศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์ คณะวนศาสตร์
๓. นายพิชิต ลําใย คณะวนศาสตร์
๔. น.ส.ลลิดา เกษมเนตร คณะสังคมศาสตร์
๕. น.ส.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์
๖. น.ส.จตุพร วิชิตสระน้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๗. น.ส.ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๘. น.ส.วีรนุช แก้ววิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๙. นางอรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๐. น.ส.อินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๑. นายกฤช วีรกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๒. นายอุดมศักดิ์ แย้มขะมัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๓. นายไพทูล คําคอนสาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๔. น.ส.กนกวรรณ เหลืองน้ําเพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๕. น.ส.ณัฏฐินี สังขวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๖. น.ส.จิตพิสทุ ธิ์ บุปผาพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๑๗. น.ส.อรนภา ทัศนัยนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๑๘. น.ส.พิชชานันท์ ภาโสภะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๔ ราย คือ
๑. น.ส.สุขุมาลย์ สมสุขเจริญ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๒. นางนัฐพร กรทรวง คณะวนศาสตร์
๓. นายมารุศ ชาวไร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก

๔

- คณะเกษตร

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

๕

- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
๔. น.ส.วรัญญา ปราณสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. นายฐาปกรณ์ อ่อนแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
๖. น.ส.อัญชิสา ชุมผล คณะศึกษาศาสตร์
๗. น.ส.วรรษมณ ฐิติรัตนมงคล คณะศึกษาศาสตร์
๘. นายภัคธร ลิ่มเฉลิมวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๙. นายยุทธนา บรรจง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๑๐. น.ส.ณิชาภัทร อนุพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๑๑. นายมนตรี สุขคง สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
๑๒. น.ส.สุภาณี ฟ้ารุ่งสาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์
๑๓. นางสุภาวดี ไตรผักแว่น สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๑๔. นายภราดร ทองเสน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
อนุมัติย้าย นายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ ตําแหน่งนิติกร มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัด
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยการคัดเลือก
มีมติอนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก จํานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.เบญญา เจริญเฉลิมศักดิ์ จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
๒. นางปณิดา ทองมูล จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
๓. น.ส.สุรัตน์ แสงสีเหลือง จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
๔. นางเจษฎาภรณ์ สิริพัชโรธรณ์ จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของ น.ส.สุภาวดี แก้วสด ออกไปอีก ๖ เดือน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๖

- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- กองการเจ้าหน้าที่

๗

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองแผนงาน

เรื่อง

มติที่ประชุม

การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามเสนอ
ที่มีผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์
พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
มีมติเห็นชอบ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖
รับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย

รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สํานักงานกฎหมาย

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มีมติเห็นชอบลงโทษปลดออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรายได้ จํานวน ๓ ราย

