สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะประมง
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สํานักหอสมุด

๒

- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

๓

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวน ๕ ราย คือ
๑. นายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน ดํารงตําแหน่งนักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
๒. นางกฤษณา แสงประไพทิพย์ ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ๗
๓. น.ส.กาญจนา ลัดดากลม ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๔. นางศรีสมัย วิริยารัมภะ ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๙ ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙
๕. นางวลาวรรณ์ ทั่งสุวรรณ์ ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ๖ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๖
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นางจุฬารัตน์ ขุนพรม ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗ โดยวิธีพิเศษ
อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการ ตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับเพิ่มขึ้น จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.นิภา เขื่อนควบ จากเดิมตําแหน่งนักวิชาการเกษตรชํานาญการ เป็นตําแหน่งนักวิจัย
ชํานาญการ สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
๒. นายสงวน นักฟ้อน จากเดิมตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ เป็นตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

๕

- กองการเจ้าหน้าที่

๖

- สํานักงานอธิการบดี
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
๓
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องอื่น ๆ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
พิจารณากรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดโอนไปรับราชการที่อ่นื

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบหนังสือเวียน
การเลื่อกผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ
กลั่นกรองของแต่ละภาควิชา

มติที่ประชุม
มีมติเลือกคณบดีคณะเกษตร เป็นกรรมการลําดับที่ ๓
มีมติเลือก นายสุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการจรรยาบรรณ
ประเภทผู้บริหาร แทน รองศาสตราจารย์วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
อนุมัติการโอนข้าราชการไปรับราชการทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นางกรรณิการณื คําดี ตําแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการพิเศษ
สังกัดกองกิจการนิสิต
๒. น.ส.พจมาลย์ ลาภลือชา ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สังกัด
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
อนุมัติตามเสนอ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

การพิจารณาสาขาวิชาที่บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําเสนอคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัย
ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท
เกษตรศาสตร์พิจารณากลั่นกรอง แล้วนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.พิจารณาอีกครั้ง

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะสิ่งแวดล้อม
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๒

เรื่อง
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

- สํานักงานอธิการบดี
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะเกษตร
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๔ ราย คือ
๑. น.ส.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์ คณะเกษตร
๒. น.ส.สุธาวัลย์ พฤกษ์อําไพ คณะบริหารธุรกิจ
๓. น.ส.จันทิกา ชูโชติรส คณะวิทยาศาสตร์
๔. น.ส.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. นายพุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
๖. นายอภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๗. น.ส.วศะพร จันทร์พุฒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๘. นายชลอ จารุสุทธิรักษ์ คณะสิ่งแวดล้อม
๙. นายภูวนารถ ศรีทน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๐. นายจีรชัย สุภาสุทธากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๑๑. นายศิวดล เสถียรพัฒนากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๑๒. น.ส.พิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๓. นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๔. น.ส.พิทยา พละพลีวัลย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๙ ราย คือ
๑. น.ส.ขวัญฤทัย ต่วนทอง สํานักงานตรวจสอบภายใน
๒. น.ส.ชลิตา ชินพันธ์ คณะเกษตร
๓. น.ส.ธัจฉรา วิริยะจิตต์ คณะศึกษาศาสตร์
๔. น.ส.ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
๕. น.ส.ชลลดา บุราชรินทร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
๖. น.ส.อุทุมพร ไชยวงษ์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

ลําดับ

๓

หน่วยงานที่เสนอ

๔

- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์

๕

- กองการเจ้าหน้าที่

๖

- กองการเจ้าหน้าที่

๗

- กองการเจ้าหน้าที่

๘

- กองการเจ้าหน้าที่

๙

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการกําหนดวันทํางาน การลา
และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้
พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน
การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
พิจารณากําหนดแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุสูงกว่าวุฒิ
การพิจารณาร่างข้อตกลงงานของบุคลากรสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ

มติที่ประชุม
๗. น.ส.นันทพร มากมูล กองธุรการ กําแพงแสน
๘. น.ส.ไอริณ จิรวิทย์โอฬาร กองบริการการศึกษา กําแพงแสน
๙. น.ส.ศิริพร มงคลรัตนาศิริ กองกิจการนิสิต กําแพงแสน
อนุมัติย้าย น.ส.บงกชมาศ โสภา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย มาดํารงตําแหน่งนักวิจัย สังกัด
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ โดยการคัดเลือก
มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง นายวิษณุ อรรถวานิช ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ไี ด้
รับเพิ่มขึ้น ระดับปริญญาเอก
มีมติมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนําเข้าที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้ง
มีมติมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนําเข้าที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้ง
มีมติมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนําเข้าที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้ง
มีมติอนุมัติ
มีมติเห็นชอบตามเสนอ ยกเว้นตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ และบรรณารักษ์ ให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอของสํานักหอสมุด และตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอของกองแผนงาน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวนศาสตร์

๒

- คณะมนุษยศาสตร์

๑
- สํานักงานกฎหมาย
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สํานักหอสมุด กําแพงแสน

ขออนุมัติปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

อนุมัติปรับวุฒิ และเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๓ ราย คือ
๑. น.ส.ชลลดา คงวงศ์วาลย์ จากเดิมตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
๒. น.ส.ปาริชาด จตุรงค์กร จากเดิมตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวนศาสตร์
๓. น.ส.ศรีนวล ตุ่นใจ จากเดิมตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป สังกัดคณะวนศาสตร์
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง นางอรณิชา เทพมุนี จากเดิมตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็น
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
มีมติเห็นชอบลงโทษปลดออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรายได้ จํานวน ๓ ราย
รับทราบ

