สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2553 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
1

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะประมง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2553
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2553

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการ

อนุมัติปรับวุฒิ และเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 2 ราย คือ
1. นางอารีย์ ตั้งวงศ์วิวัฒนา ตําแหน่งเลขที่ 2397 ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 เป็น
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 สังกัดคณะประมง
2. นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง ตําแหน่งเลขที่ 2076 ตําแหน่งช่างเทคนิค 8 (ชํานาญการ)
เป็นตําแหน่งวิศวกรโยธา 8 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นอีก 1 ระดับ คือ นางอนุตรา สุนทรส ดํารง
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 ระดับ 4
อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในระดับ 6 คือ น.ส.นวลปรางค์ กลัดมุข ดํารง
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
รับทราบผลการคัดเลือกเพื่อทําหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี และอนุมัติตัดโอน
เปลี่ยนตําแหน่ง และแต่งตั้ง นางปัทมา ชินธะวรรณ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 6 สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 7 เพื่อทําหน้าที่หวั หน้างาน
การเงินและบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ และอนุมัติหลักการให้ตัดโอนตําแหน่งพนักงาน
ที่ว่างคืนให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการทดแทน
อนุมัติดําเนินการคัดเลือกข้าราชการขึ้นดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 7 พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก และอนุมัติหลักการตัดโอนอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนทดแทน จํานวน
3 หน่วยงาน คือ
1. หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์
2. หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล และหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. หัวหน้างานนโยบายและแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

2

- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นอีก 1
ระดับ
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในระดับ 6

3

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

4

- คณะบริหารธุรกิจ

ขออนุมัติตัดโอน เปลี่ยนตําแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการ
เพื่อทําหน้าที่หัวหน้างาน ระดับ 7

5

- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร

ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างาน ระดับ 7

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

6

- กองวิเทศสัมพันธ์

7

- คณะเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์
- กองการเจ้าหน้าที่
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- สํานักหอสมุด

8

เรื่อง
ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 7
(ผู้อํานวยการกอง) ขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับ 8
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งขึ้น
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

อนุมัติให้ นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง ขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 8
(ตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์)
รับทราบผลการคัดเลือก และอนุมัติย้าย น.ส.ชุติมา เทพเฉลิม ไปครองตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 8 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอนุมัติ
หลักการตัดโอนอัตราพนักงานเพื่อทดแทน และอนุมัติดําเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งขึ้นดํารงตําแหน่งในการบริหารสําหรับหน่วยงานที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามที่ได้
อนุมัติไว้เดิม

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ จํานวน 3 ราย คือ
1. นางวัลลีย์ บุนนาค ดํารงตําแหน่งบุคลากร 7 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ 7 สังกัด
กองการเจ้าหน้าที่
2. นางสุมนฤดี ปานพินิจ ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ 6
สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน
3. นางกลอยใจ สุคนธ์ ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 6 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ 6
สังกัดสํานักหอสมุด
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
จํานวน 2 ราย คือ
1. นางมณฑนี อุบลสิงห์ ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ 7 สังกัดกองกิจการนิสิต กําแพงแสน
2. นางวาสนา น้อยปุก ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 7 ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ 7 สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน
มีมติให้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิรายที่ 1-5 อีกครั้ง และ
อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะรายที่ 6-8 ของคณะเกษตร กําแพงแสน

9

- กองกิจการนิสิต กําแพงแสน
- คณะเกษตร กําแพงแสน

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ

10

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการแต่งตั้ง
ผู้ชํานาญการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 82

11

มติที่ประชุม

ขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดโอนไปรับราชการที่อื่น

อนุมัติให้ นางกนกวรรณ บุญมาวัตร ตําแหน่งบุคลากร 6 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ โอนไป
รับราชการทางองค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ลําดับ
12

หน่วยงานที่เสนอ
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอทราบ
1
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องสืบเนื่อง
1
- กองการเจ้าหน้าที่

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

พิจารณาเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ

มีมติเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
ผู้แทนบุคลากร 3 คน ส่วนกรรมการอีก 2 คน อนุมัติหลักการมอบให้คณะ/สํานัก/สถาบัน
เสนอชื่อผู้แทนบุคลากรหน่วยงานละ 2 คน และให้ผู้แทนบุคลากรประชุมเพื่อเลือกบุคลากร
ในกลุ่มเป็นกรรมการ 2 คน แล้วนําเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณต่อไป

รับทราบการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด
ปีงบประมาณ 2554

รับทราบตามมาตรการฯ มีผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมทั้งสิ้นจํานวน 36 คน

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

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- คณะวิทยาการจัดการ
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน 6 ราย คือ
1. นายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
2. นายไพรภ รัตนชูวงศ์ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
3. นางอรวรรณ โมกขะเวส วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
4. น.ส.ชุติมา โล่งจิตร คณะวิทยาการจัดการ
5. น.ส.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
6. นายจักรกฤษณ์ พลราชม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

2

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะประมง
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- สํานักหอสมุด
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

4

- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

5

- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เรื่อง
ขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ เป็น
กรณีพิเศษ
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
อนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต เพื่อบรรจุ นายพีรพล เวชสุวรรณมณี เป็นกรณีพิเศษ

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 8 ราย คือ
1. น.ส.นริศสา รุณกาศ กองการเจ้าหน้าที่
2. น.ส.กนกวรรณ ขาวด่อน คณะประมง
3. นายนพพร คลังรัตนโชคชัย คณะมนุษยศาสตร์
4. น.ส.พัชรา คุปตะเวทิน คณะมนุษยศาสตร์
5. น.ส.พรติมา คงศรี คณะเศรษฐศาสตร์
6. นางศสิญา เสือดี สํานักหอสมุด
7. น.ส.ศิริวรรณ ทิพรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
8. นายอนุชา วงศ์ปราณีกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงาน
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงาน โดยการคัดเลือก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย
คัดเลือก จํานวน 5 ราย คือ
1. น.ส.ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์ คณะมนุษยศาสตร์
2. ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ อ่วมทอง คณะวิทยาศาสตร์
3. น.ส.สุกัญญา บุญเกิน คณะศึกษาศาสตร์
4. น.ส.ณิชาภัทร คุ้มสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
5. น.ส.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับ อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับตามคุณวุฒิ จํานวน 11 ราย คือ
ตามคุณวุฒิ
1. นายกันย์ สุ่นยี่ขัน คณะวิทยาศาสตร์
2. นายทรงชัย อักษรคิด คณะศึกษาศาสตร์
3. นายบุญเลิศ อุทยานิก คณะศึกษาศาสตร์
4. น.ส.ปาริชาด สุภักวัฒนะ คณะศึกษาศาสตร์
5. น.ส.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ คณะสัตวแพทยศาสตร์
6. นายวิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
7. นายวิณุวัฒก์ แต้สมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

6

- คณะวนศาสตร์

7

- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

8

- คณะวนศาสตร์

9

- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

เรื่อง

8. นายสันติ โถหินัง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
9. นายสังคม ศรีสมพร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
10. นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
11. ว่าที่ ร.ต.อํานวย ตันพานิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง นายเจษฎา วงศ์พรหม ตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตําแหน่งนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น โดยการคัดเลือก
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง น.ส.สุปราณี ปัญญา ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เป็นตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง นางสายสุนีย์ ศรีโรจน์ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นตําแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ คณะวนศาสตร์
ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก
อนุมัติย้าย นายราวุฒิ น่วมปฐม ตําแหน่งวิศวกรการเกษตร สังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์
เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มาดํารงตําแหน่งนักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน โดยผ่านการคัดเลือก

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

มติที่ประชุม

รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ รับทราบ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

