สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้า
และพัฒนาพืชศาสตร์

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

การต่อเวลาราชการ

มีมติเห็นชอบร่างประกาศสภาฯ ตามเสนอ

การตัดโอนอัตราของรองอธิการบดีวิทยาเขต
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

มีมติอนุมัติในหลักการตัดโอนอัตราตามเสนอ
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นายสมชาย ธนสินชยกุล ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
ระดับ ๙ สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน ไปตั้งจ่าย ณ สํานักงานเลขานุการ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
อนุมัติการกําหนดเลขที่ตําแหน่งและตัดโอนตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนข้าราชการ จํานวน
๒ ราย ดังนี้
๑. นางยุพิน กฤษดาธนดล ตําแหน่งเลขที่ ๒๖๔๐ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖
สังกัดงานบริหารและธุรการ คณะเกษตร กําแพงแสน ไปตั้งจ่าย ณ งานแผนและวิชาการ
คณะเกษตร กําแพงแสน และกําหนดเลขที่ตําแหน่งเพื่อทําหน้าที่หัวหน้างานแผนและวิชาการ
๒. นายวงเดช กงศรี ตําแหน่งเลขที่ ๒๖๐๓ ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๘
(ชํานาญการ) สังกัดหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะเกษตร
กําแพงแสน ไปตั้งจ่าย ณ งานบริการการศึกษา และกําหนดเลขที่ตําแหน่งเพื่อทําหน้าที่
หัวหน้างานบริการการศึกษา
อนุมัติรับทราบผลการคัดเลือกตําแหน่งหัวหน้างาน ระดับ ๗ ทั้ง ๓ ตําแหน่ง และอนุมัติ
ตัดโอนตําแหน่ง และแต่งตั้ง นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖
ตําแหน่งเลขที่ ๒๙๓๗ สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพ ไปตั้งจ่าย ณ งานบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ เพื่อทําหน้าที่
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล

๓

- คณะเกษตร กําแพงแสน

ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหน่ง และตัดโอนตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการเพื่อทําหน้าที่หัวหน้างาน

๔

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่ง อัตราเงินเดือนและแต่งตั้ง
ข้าราชการเพื่อทําหน้าที่หัวหน้างาน ระดับ ๗

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๕

- สํานักงานทรัพย์สิน

๖

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

๗
๘
๙

- คณะประมง
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
๓
- กองการเจ้าหน้าที่
๔
๕

- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการเจ้าหน้าที่

๖

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างาน ระดับ ๗

อนุมัติดําเนินการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงาน ขึ้นดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๗
เพื่อทําหน้าที่หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ สํานักงานทรัพย์สิน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก และอนุมัติหลักการให้ตัดโอนอัตราพนักงาน ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้วคืนให้กับ
หน่วยงานเดิมของผู้ได้รับการคัดเลือก
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นายชัยชนะ กาญจนอักษร ดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ๗
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะประมง
มีมติเลือกคณบดีคณะเกษตร เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีมติเลือกคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
มีมติเลือกผู้อํานวยการสํานักหอสมุด เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
และฝึกอบรม
รับทราบกําหนดประชุม ก.บ.ม. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
รับทราบการรับรองคุณวุฒิ
รับทราบคําวินิจฉัยของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี
การงดจ่ายเงินเต็มจํานวนให้ผู้บริหาร
รับทราบแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับ
มหาวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
-

กองการเจ้าหน้าที่

การพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินค่าจ้างสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย

รับทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวนศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๒

เรื่อง
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

- คณะวนศาสตร์
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะศึกษาศาสตร์
โดยการคัดเลือก
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
- สํานักทะเบียนและประมวลผล

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๘ ราย คือ
๑. น.ส.พัชรวิภา ใจจักรคํา คณะเกษตร
๒. นายจิณณวัตร มั่นทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์
๓. นายธวัชชัย ทะราศรี คณะมนุษยศาสตร์
๔. นายธเนศ ปานหัวไผ่ คณะมนุษยศาสตร์
๕. น.ส.วีนัส ต่วนเครือ คณะวนศาสตร์
๖. น.ส.นลินรัตน์ รักกุศล คณะศึกษาศาสตร์
๗. นางพัชรา วาณิชวศิน คณะศึกษาศาสตร์
๘. น.ส.นฤมล เพ็ชรทิพย์ คณะสังคมศาสตร์
๙. น.ส.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๐. น.ส.กุลธิดา เหมาเพชร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๑. นายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑๒. นายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑๓. น.ส.ณัชชา กุลจิราธนโชติ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑๔. นายศราวุธ พงศ์พัฒนาพาณิชย์ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑๕. น.ส.จันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑๖. น.ส.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. นายไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๘. น.ส.สาธินี ศิริวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๖ ราย คือ
๑. น.ส.สุพรรณี ชื่นฉ่ํา คณะวนศาสตร์
๒. น.ส.ขวัญฤดี รัตนชู คณะศึกษาศาสตร์
๓. นายกิตติพงศ์ วรรณราช คณะศึกษาศาสตร์
๔. นางณัฏฐิกา โกฎิแสง คณะสัตวแพทยศาสตร์
๕. น.ส.แสงรวี จงวนิช สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๖. น.ส.บุณยรักษ์ กงชุน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๗. น.ส.วิภาวดี อ้นท้วม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ
- สํานักหอสมุด
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- สํานักหอสมุด กําแพงแสน
- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

๓

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้า
และพัฒนาพืชศาสตร์

๔

- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

๕

- คณะมนุษยศาสตร์

๖

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุม

๘. น.ส.กุลนิภัทร์ ทัพแสง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๙. นางทฤษฎี อ่วมกุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
๑๐. นายนพดล บัวเผื่อน สํานักทะเบียนและประมวลผล
๑๑. น.ส.เกวลิน จริยารัตนกูล สํานักหอสมุด
๑๒. นางบังอร บรรณจิรกุล สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๑๓. น.ส.พัชรินทร์ ช้างทอง สํานักหอสมุด กําแพงแสน
๑๔. นายเสร็จการ สวัสดิ์รัมย์ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๕. นางเนตรนภา รักความสุข สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
๑๖. น.ส.จิราวรรณ์ คล่องแคล่ว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงาน
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก พร้อมแต่งตั้ง
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
คณะกรรมการ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.วนิดา รัตตมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๒. นายวันชัย เย็นเพชร สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับ อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ตามคุณวุฒิ
จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.ต้องตา สมใจเพ็ง คณะศึกษาศาสตร์
๒. นายวิรัช หิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อบรรจุ น.ส.ศิริวรรณ
เพื่อบรรจุบุคคลในตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
ลิขิตเจริญธรรม ในตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ
ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
อนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นายวัชรพล ชยประเสริฐ ตําแหน่งนักวิจัย สังกัดสถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน
ย้ายมาดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๒. นางนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหาร
และธุรการ ย้ายมาดํารงตําแหน่งบุคลากร สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัย
และพัฒนา กําแพงแสน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๗

- คณะสังคมศาสตร์

๘

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี

เรื่อง

มติที่ประชุม

การพิจารณาผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน อนุมัติตามเสนอ
มหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์
พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงาน
มีมติเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
๒

- คณะศึกษาศาสตร์

๓

- คณะศึกษาศาสตร์

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง น.ส.ละม้าย เติมเจิม ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อนุมัติค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท เพิ่มขึ้น จํานวน ๓ ราย คือ
๑. น.ส.วัลยา สุธามหาปกรณ์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๒. น.ส.อภิษฎา ล้มสุต สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๓. น.ส.สมฤทัย คงงาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ขออนุมัติปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และให้ได้รับอัตราค่าจ้าง
เงินรายได้ และให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
ตามคุณวุฒิ จํานวน ๓ ราย คือ
๑. น.ส.สิริพร จําเรือง ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. น.ส.อรทัย สําราญจิตต์ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
๓. น.ส.อัยย์ชัญญา วัฒนพิสิฐ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป
ไม่มี

ไม่มี

