สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

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

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองกิจการนิสิต กําแพงแสน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
- กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(กําแพงแสน)

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และครั้งที่
๒/๒๕๕๗

รับทราบ

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการรับโอนข้าราชการ

อนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งการรับโอน น.ส.จันทนา จันทราพรชัย จากเดิมตําแหน่งอาจารย์
เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มีมติเห็นชอบ

การต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารระดับผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

มีมติอนุมัติ
๑. อนุมัติ น.ส.วรรณีย์ เล็กมณี ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต กําแพงแสน
๒. รับทราบผลไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จํานวน ๓ ตําแหน่ง ดังนี้
๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๓. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๓. รับทราบผลไม่มีผู้สมัครรับการคัดเลือก ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๔. อนุมัติให้ดําเนินการคัดเลือกตามข้อ ๒ และ ๓ โดยคณะกรรมการคัดเลือกชุดเดิม
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางลาวัลย์ เกียรติกําจาย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ๘ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๘ สังกัดกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
๒. นายสุรินทร์ คงจิ๋ว ดํารงตําแหน่งช่างเครื่องยนต์ ๖ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๖
สังกัดกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน)

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๒

- วิทยาเขตกําแพงแสน

๓

- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

๕

- กองการเจ้าหน้าที่

๖

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน ไปสังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน และสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
จํานวน ๔๔ ราย
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะต่าง ๆ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี ทั้ง ๓ คณะ คือ
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มีมติแต่งตั้ง อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีมติแต่งตั้ง พลเรือเอกสุพิทย์ อํานวย ร.น. คณบดี
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
๓. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีมติแต่งตั้ง อาจารย์อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย
มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง เป็นกรรมการแทน
เกษตรศาสตร์
นายสุรพล ภัทรคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝึกอบรม เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทน
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
พิจารณารายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐาน มีมติเห็นชอบ
ภาระงานขั้นต่ําฯ ปี ๒๕๕๖ (๑ ต.ค.๒๕๕๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖)
รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง รับทราบ
ทางวิชาการ
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการสายวิชาการ รับทราบ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในปี พ.ศ.๒๕๕๖
รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ รับทราบ
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

๒

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สํานักบริการคอมพิวเตอร์
- สํานักหอสมุด
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

มีมติอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๘ ราย ดังนี้
๑. น.ส.ดาวจรัส เกตุโรจน์ คณะเกษตร
๒. น.ส.ปาริสุทธิ์ สงทิพย์ คณะเกษตร
๓. นายสุรชัย ปัทมผดุงศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์
๔. นายจิรวุฒิ กิจการุณ คณะมนุษยศาสตร์
๕. นางพิรุณา ไบโลวัส คณะเศรษฐศาสตร์
๖. นายบุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์
๗. น.ส.มัสลิน นาคไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๘. น.ส.ฤทัยทิพย์ สุระเสียง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๔ ราย ดังนี้
๑. น.ส.ธรฐิสา สังข์สารทูล กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี
๒. น.ส.อรุณี อ้นมงคล คณะศึกษาศาสตร์
๓. นางวนาวรรณ สุภัทรนิยพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
๔. น.ส.อุษา แก้วกํากง คณะศึกษาศาสตร์
๕. น.ส.ณัฐฐิรา เงาศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๖. น.ส.รุจิมาศ โรจน์สุรางค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๗. น.ส.จรรยา แสงเขียว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๘. น.ส.เรืองรอง ทองตัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๙. นายธีรศักดิ์ สุนทรา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๑๐. นายพรชัย ยอดเศรณี สํานักบริการคอมพิวเตอร์
๑๑. นายธนวัต กิจวิเชียร สํานักบริการคอมพิวเตอร์
๑๒. นางขวัญชนก พุทธจันทร์ สํานักหอสมุด
๑๓. นายศิลาพันธ์ มาตังครัตน์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๔. น.ส.อัจฉรา ไชยฤกษ์ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับ
เพิ่มขึ้น จํานวน ๖ ราย คือ
๑. น.ส.จารุภา วิภูภิญโญ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
๒. น.ส.นพเก้า สิรินธรานนท์ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
๓. น.ส.นฤมล ทวีพันธ์ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๔. นางรัก ชุณหกาญจน์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสังคมศาสตร์
๕. นายเชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน
๖. น.ส.วิภาวรรณ ท้ายเมือง ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน
มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.นภัทร เสมอภาค ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
๒. น.ส.สมใจ มิใย ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สังกัด
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
๓. น.ส.ณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ ดํารงตําแหน่งบุคลากรชํานาญการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
สํานักงานอธิการบดี
๔. นายคมสัน จีราคม ดํารงตําแหน่งบุคลากรชํานาญการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
สํานักงานอธิการบดี
มีมติอนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง ๒๘ ราย
มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของ น.ส.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์
ออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวมระยะ
เวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๑ ปี ๖ เดือน
มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตามเสนอ

๓

- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะเกษตร กําแพงแสน

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

๔

- สํานักงานอธิการบดี

ขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ

๕
๖

- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
- คณะเกษตร

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

๗

- กองการเจ้าหน้าที่

พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สํานักงานกฎหมาย
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มีมติลงโทษปลดออก ทั้ง ๓ ราย

รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

รับทราบ

