สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

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

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร กําแพงแสน
๒

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สํานักหอสมุด

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ และ ก.บ.ม. รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ (วาระพิเศษต่อท้ายการประชุมคณบดี)
และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มีมติเห็นชอบ
พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
กําหนดระดับตําแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
มีมติเห็นชอบ
พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง
และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
ขออนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการสายวิชาการให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ

อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือน นางพันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง ให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ จํานวน ๓ รายคือ
๑. นายไพบูลย์ อยู่ชา ตําแหน่งช่างเทคนิค ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๒. นางนันธยา สายบัวทอง ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ๖ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๖
๓. น.ส.อุบลรัตน์ โฉมจันทร์ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ๖ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๖

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ
การพิจารณาเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นายนิติพัฒน์ พลอยประดับ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการ
ประมง ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗ โดยวิธีพิเศษ
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นางนัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์ ดํารงตําแหน่งบรรณารักษ์
ระดับ ๙ ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙
มีมติแต่งตั้งผู้แทนผู้บริหาร ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน ผู้แทนบุคลากร ๓ คน ส่วนกรรมการ
๒ คน อนุมัติหลักการมอบคณะ สถาบัน สํานัก เสนอชื่อผู้แทนบุคลากร และให้ผู้แทนบุคลากร
เลือกผู้แทนในกลุ่ม ๒ คน เป็นกรรมการ โดยมอบกองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการ เสนออธิการบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณต่อไป
มีมติเลือกกรรมการจากตําแหน่งผูบ้ ริหาร ๓ คน เป็น ก.อ.ม. คือ
๑. คณบดีคณะเกษตร
๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
มีมติให้ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

๓

- คณะประมง

๔

- สํานักหอสมุด

๕

- กองการเจ้าหน้าที่

๖

- กองการเจ้าหน้าที่

การพิจารณาเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

๗

- สํานักทะเบียนและประมวลผล

๘

- กองการเจ้าหน้าที่

การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและ
การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร

๙

- กองการเจ้าหน้าที่

๑๐

- กองการเจ้าหน้าที่

มีมติขอปรับแก้ไขในหน้า ๕ ข้อ ๕.๑.๔ กรรมการลําดับที่ ๒ เดิม “รองอธิการบดี จํานวน ๑
คน” เป็น “คณบดีหรือผู้อํานวยการสถาบัน สํานักต้นสังกัด” และกรรมการลําดับที่ ๓ จากเดิม
“คณบดี หรือผู้อํานวยการสถาบัน สํานักต้นสังกัด” เป็น “คณบดีหรือผู้อํานวยการสถาบัน
สํานัก จํานวน ๑ คน” และมีมติอนุมัติหลักการ
มีมติอนุมัติการกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

พิจารณาการกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่ง มีมติอนุมัติดําเนินการคัดเลือก นางสุกัญญา มณีเจริญ เข้าสู่ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลาง
ผู้อํานวยการกองกลาง (จากระดับ ๗ เป็นระดับ ๘ เดิม)
ระดับ ๘ และแต่งตั้งกรรมการประเมิน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบการแจ้งหนังสือเวียน

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม
รับทราบ
๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๕
๒. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๕๕
๓. ตอบข้อหารือการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ หนังสือที่ ศธ
๐๕๐๙ (๕).๓/๘๖๙๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
๔. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสถาบันอุดมศึกษา หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕).๓/๘๖๗๓
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ

มีมติอนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งการจ้าง นายสรนาถ สินอุไรพันธ์ จากเดิมตําแหน่งอาจารย์
เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๙ ราย คือ
๑. นายวรชาติ วิศวพิพัฒน์ คณะเกษตร
๒. นายปราโมทย์ ชํานาญปีน คณะวิทยาศาสตร์
๓. น.ส.เยาวภา หล่อเจริญผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๔. นางอุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๕. น.ส.ศิริพร ดอนเหนือ คณะเกษตร กําแพงแสน
๖. น.ส.พรทิพย์ เรือนปานันท์ คณะเกษตร กําแพงแสน
๗. นายพงศ์ระวี นิ่มน้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๘. นายศรัณย์ พรหมสาย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๙. นายณัฐวีร์ ศรีสัตยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
กําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

๓

- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๙ ราย คือ
๑. น.ส.ขวัญฤทัย หัสไทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๒. นายจักรินทร์ สัทธาธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. นางดวงสมร นามกระโทก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๔. นายพินิจ เจนกิจณรงค์ บัณฑิตวิทยาลัย
๕. นายณัฐวุฒิ นวลกุล สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
๖. น.ส.วรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
๗. น.ส.ปนัดดา รูปงาม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
๘. นายชัยรัตน์ คําหา สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๙. น.ส.ทัศนีย์ ไตรยนาม สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้น จํานวน ๑๕ ราย คือ
๑. น.ส.ปาริชาติ ภูติรัตน์ ระดับปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์
๒. น.ส.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา ระดับปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์
๓. น.ส.มีนา ปทุมสูตร ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
๔. น.ส.รัชฎา ทับเทศ ระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์
๕. นางสิรยา ตรีสุวรรณ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
๖. นายศักดิ์มงคล ม่วงคราม ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
๗. น.ส.สุกัญญา อุทามนตรี ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
๘. นางชนิกานต์ ยิ้มประยูร ระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๙. น.ส.ภิรดา ชัยรัตน์ ระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์
๑๐. น.ส.ทัศนีย์ เจริญทรง ระดับปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๑. นายกัญจน์ แก้วมงคล ระดับปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๒. น.ส.สุนิศา สงวนทรัพย์ ระดับปริญญาเอก คณะเกษตร กําแพงแสน
๑๓. น.ส.พินดา วราสุนันท์ ระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๔. นายปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๕. นายไพรภ รัตนชูวงศ์ ระดับปริญญาเอก วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๔

- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก

๕

- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

๖

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองแผนงาน
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

การพิจารณาแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบการดําเนินการจัดทําประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติย้าย น.ส.ผจงจิต ม่วงพารา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริการ
การศึกษา (กําแพงแสน) มาดํารงตําแหน่งบุคลากร สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
โดยการคัดเลือก
มีมติอนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้าง น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน สังกัดสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไปตั้งจ่ายที่สํานักวิทยบริการ
มีมติเห็นชอบ
รับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
๒

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะวิทยาศาสตร์

๓

- สํานักงานกฎหมาย

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- บัณฑิตวิทยาลัย

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้
ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.เบญจพร สาภักดี ระดับปริญญาโท
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๓ ราย คือ
๑. นางสุมาลี ภู่รัตน์ จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
๒. น.ส.สุฑามาศ พิมพา จากตําแหน่งพนักงานทั่วไป มาดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
๓. น.ส.ลลิตา หอมตะโก จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
มีมติเห็นชอบให้ลงโทษปลดพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ ราย ตําแหน่งพนักงาน
ทั่วไป สังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
รับทราบ

