สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

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

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์

๒

- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๓

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖

รับทราบ

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการรับโอนข้าราชการ

อนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งการรับโอน นายธนรัตน์ แต้วัฒนา จากเดิมตําแหน่งอาจารย์
เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์
มีมติคัดเลือก
๑. คณบดีคณะเกษตร เป็นกรรมการกลั่นกรองของคณะประมง
๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการกลั่นกรองของคณะมนุษยศาสตร์
๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการกลั่นกรองของคณะวิทยาศาสตร์
๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นกรรมการกลั่นกรองของคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการกลั่นกรองของคณะเศรษฐศาสตร์
๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการกลั่นกรองของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการกลั่นกรองของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

พิจารณาคัดเลือกผู้แทน ก.บ.ม. ทําหน้าที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองของแต่ละภาควิชาในการต่อเวลาราชการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางกัณชลี จงรักวิทย์ ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๒. น.ส.สุวิมล งามเนตร์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
สังกัดคณะสังคมศาสตร์
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๔

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๕
- สํานักงานกฎหมาย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยข้าราชการ
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการจ้าหน้าที่
รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติลงโทษปลดออก
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะสิ่งแวดล้อม

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะมนุษยศาสตร์
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะวนศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้าง นายชลอ จารุสุทธิรักษ์ จากเดิมตําแหน่งอาจารย์ เป็น
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มีมติอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑. นายทรงยศ โชติชุติมา คณะเกษตร
๒. น.ส.เจนจิรา ดวงจิต คณะเกษตร
๓. น.ส.ญดา สัตตะรุจาวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์
๔. น.ส.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง คณะวนศาสตร์
๕. น.ส.พีรญา ธภัทรสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๖. น.ส.นรารัก บุญญานาม คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๗. นายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๘. น.ส.ปิยนุช เนตรคุณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๙. น.ส.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๐. นายณรงค์ กมลรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
และกําหนดแนวทางในการรับเป็นต้นสังกัดของนักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของ
หน่วยงานนั้น ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเสมือนการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และนําเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาอนุมัติก่อนการตอบรับเป็นต้นสังกัด

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะเกษตร
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- สํานักหอสมุด
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

๓

- คณะศึกษาศาสตร์

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

๕

- สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
พิจารณากําหนดการจ่ายเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารในหน่วยงาน
ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๗ ราย ดังนี้
๑. น.ส.สุพรรณี ไทยสวัสดิ์ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
๒. น.ส.อัญชลี พลอยเพ็ชร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
๓. นายเอนก ดวงวิลัย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
๔. นายบัญชารัก รองศักดิ์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
๕. นายพิธาน แสนภักดี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
๖. นางนงลักษณ์ ทวีสุข กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
๗. นายพงศนาถ เปรมภิภัสสร สํานักงานอธิการบดี
๘. น.ส.มลฤดี ศรีแตงอ่อน สํานักงานบริการวิชาการ
๙. นายกฤษพิมาณ หัสไทย คณะเกษตร
๑๐. นางสันตยา เศรษฐกร คณะเกษตร
๑๑. นางสุณี ขาวเขียว คณะเกษตร
๑๒. น.ส.วีรวรรณ เพ่งจินดา คณะศึกษาศาสตร์
๑๓. น.ส.อุมาพร บุญอุ้ม คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๔. น.ส.นุชจรี ประสมศรี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๑๕. น.ส.อรวรรณ เป้าจัตุรัส สํานักหอสมุด
๑๖. น.ส.พรรณพนัช จันหา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๗. น.ส.ทิพวัลย์ ดวงพาเพ็ง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง ว่าที่ร้อยตรีศักดิภัทร เฉลิมพุฒิพงศ์ ระดับปริญญาเอก ให้ได้รับ
อัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
มีมติให้นํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
มีมติลงโทษปลดออก

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สํานักงานกฎหมาย

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มีมติลงโทษปลดออก ทั้ง ๒ ราย

