สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2553 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
1

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องสืบเนื่อง
1
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร

3

- กองกลาง
- คณะศึกษาศาสตร์

4

- กองการเจ้าหน้าที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553

พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีมติเห็นชอบ
เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2553
ขออนุมัติตัดโอนและเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการ

อนุมัติตัดโอนและเปลี่ยนตําแหน่ง นายเพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ ตําแหน่งนักวิจัย
ระดับ 9 (เชี่ยวชาญ) สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เปลี่ยนตําแหน่งเป็น
ตําแหน่งอาจารย์ ระดับ 9 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการคัดเลือก
และอนุมัติตัดโอนอัตราพนักงานที่ได้รับการจัดสรรคืนให้สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
เป็นการทดแทน
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสายฝน เสนาะอาจ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไปตั้งจ่าย
ณ คณะเกษตร
ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่งหัวหน้า อนุมัติดําเนินการคัดเลือกข้าราชการขึ้นดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 7 พร้อมทั้งแต่งตั้ง
งาน ระดับ 7
คณะกรรมการคัดเลือก และอนุมัติหลักการตัดโอนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนทดแทน จํานวน
2 หน่วยงาน คือ
1. หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
2. หัวหน้างานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์
พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขที่ตําแหน่ง
อนุมัติร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขที่ตําแหน่งเพื่อทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

5

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- สํานักหอสมุด

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ

6

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการแต่งตั้ง
ผู้ชํานาญการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 83

7

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
กําแพงแสน
- กองการเจ้าหน้าที่

8

- กองการเจ้าหน้าที่

การพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ

9

- กองการเจ้าหน้าที่

พิจารณาปรับขั้นตอน / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะตําแหน่ง
ทางวิชาการ

10

- กองแผนงาน

การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจําปีงบประมาณ อนุมัติกรอบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจําปีงบประมาณ 2554
2554

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ จํานวน 6 ราย ดังนี้
1. นายสุวิช ชมชื่น ดํารงตําแหน่งช่างเทคนิค 6 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ 6 สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร ดํารงตําแหน่งนักวิจัย ระดับ 8 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ 8 สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย ดํารงตําแหน่งนักวิจัย ระดับ 8 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ 8 สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
4. น.ส.ศราวดี ปานจับ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 7 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ 7 สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
5. นายไพโรจน์ กลิ่นจันทร์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 ตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ ระดับ 7 สังกัดสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
6. นางพยุงศรี สุทธาวงศ์ ดํารงตําแหน่งบรรณารักษ์ ระดับ 7 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ 7 สังกัดสํานักหอสมุด
อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการแต่งตั้งผู้ชํานาญการ จํานวน 9 ราย
ดังนี้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 ราย และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
กําแพงแสน 3 ราย
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งต่อไป
เห็นชอบแต่งตั้ง นายสุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติแต่งตั้งต่อไป
รับทราบคําชี้แจง

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอทราบ
1
- กองการเจ้าหน้าที่
2

- กองการเจ้าหน้าที่

3

- กองการเจ้าหน้าที่

4

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบการประเมินผลการสอน

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน 24 ราย คือ
1. นายธารดล ธาดาดุสิตา คณะมนุษยศาสตร์
2. น.ส.ณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร์ คณะมนุษยศาสตร์
3. นายมนตรี สว่างพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายพีรพล เวชสุวรรณมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นายวีรพัฒน์ พลอ้น คณะวิทยาศาสตร์
6. นายครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์
7. นายสมนึก พงศ์กุหลาบ คณะศึกษาศาสตร์
8. นายสมพร รักษ์ศรีทอง คณะศึกษาศาสตร์
9. นายพฤกษา กิ้วสระทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์
10. น.ส.ชญานิน ภู่เจริญ คณะศึกษาศาสตร์
11. นางลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ คณะศึกษาศาสตร์
12. ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร ธรรมวิริยะศิริ คณะศึกษาศาสตร์
13. นายรวิศุทธ์ วาดี คณะศึกษาศาสตร์
14. นายภาธร พงศ์ไพจิตร คณะศึกษาศาสตร์
15. นายมานะ ทรงไตรย์ คณะศึกษาศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

2

- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สํานักทะเบียนและประมวลผล
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

3

- กองบริการการศึกษา
- สํานักการกีฬา
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

4

- คณะวนศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

5

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

เรื่อง

มติที่ประชุม

16. น.ส.หทัยรัตน์ ขวัญเจริญ คณะศึกษาศาสตร์
17. น.ส.กฤษณา โภคพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
18. นายศักดิ์มงคล ม่วงคราม คณะศึกษาศาสตร์
19. นายสามารถ แม้นจันทรารัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
20. นางปริณดา คุณาวิชชา คณะศึกษาศาสตร์
21. น.ส.นฤมล ทวีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
22. น.ส.ปาณิกา คงประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์
23. น.ส.สุวรรณา สายรวมญาติ คณะเศรษฐศาสตร์
24. น.ส.อริสา สุขสม คณะสังคมศาสตร์
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 5 ราย คือ
โดยการคัดเลือก
1. น.ส.เรวดี ใจหาญ คณะมนุษยศาสตร์
2. นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ คณะวิทยาศาสตร์
3. นายเจนพล พลังธนสุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. น.ส.อรุณี พันธุรักษ์ สํานักทะเบียนและประมวลผล
5. น.ส.ชนาภา อินจัน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงาน
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
มหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน 4 ราย คือ
1. น.ส.กัญญารัตน์ แก้วคง กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
2. นายวรวุฒิ กุลวงษ์ สํานักการกีฬา สํานักงานอธิการบดี
3. นางบุญเรือน สรรเพชร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
4. นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับ อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับตามคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย คือ
ตามคุณวุฒิ
1. น.ส.แสงสรรค์ ภูมิสถาน คณะวนศาสตร์
2. น.ส.มินตรา สิงหนาค คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงาน
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของ น.ส.จงกล พลายดี
มหาวิทยาลัย
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตําแหน่งเลขที่ พ.1930 สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร ไปตั้งจ่าย ณ คณะเกษตร

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

6

- กองการเจ้าหน้าที่

การพิจารณากําหนดอัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

7

- กองการเจ้าหน้าที่

การพิจารณาร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- สํานักงานกฎหมาย
2
3

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1
- กองการเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม
มีมติ
1. ทบทวนอัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ให้แตกต่างกับ
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งเป็น 2 อัตรา ดังนี้
1.1 ผศ. 6, 7 รับเงินประจําตําแหน่ง 3,500 บาท
ผศ. 8 รับเงินประจําตําแหน่ง 5,600 บาท
1.2 รศ. 7, 8 รับเงินประจําตําแหน่ง 5,600 บาท
รศ. 9 รับเงินประจําตําแหน่ง 9,900 บาท
1.3 ศ. 9, 10 รับเงินประจําตําแหน่ง 13,000 บาท
ศ. 11 รับเงินประจําตําแหน่ง 15,600 บาท
2. ชะลอการพิจารณาค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การปรับระบบการบริหารงานบุคคล
เห็นชอบร่างประกาศฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป

รับทราบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 สําหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รับทราบ

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้
ขออนุมัติปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ และให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ

อนุมัติการลงโทษทางวินัยตามเสนอ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติปรับวุฒิเปลี่ยนตําแหน่ง นายยุทธนา บรรจง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย เป็นตําแหน่งนักวิจัย
และให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไปสังกัดคณะเกษตร จํานวน 2 ราย คือ
1. นายเสวก คนมั่น ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2. นายสราวุธ ไพรทูลย์ ตําแหน่งช่างเทคนิค

รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ รับทราบ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

