สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สํานักหอสมุด กําแพงแสน

๒

- กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
- คณะประมง

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ และ ก.บ.ม. รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ (วาระพิเศษต่อท้ายการประชุมคณบดี)
และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (วาระพิเศษต่อท้ายการประชุม
คณบดี)
พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและ
การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร

มีมติเห็นชอบ

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ จํานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. นางกัญญาภัค จันทร์มีชัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
๒. นางอนุสรณ์ ไกรสูงเนิน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
๓. นางอาริยา ยอดหล้า ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
๔. น.ส.ณัฐชุดา ธนายุดิษกุล ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ๖ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๖
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นายปรีชา เกื้อแก้ว ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗ โดยวิธีพิเศษ
๒. นายอลงกต อินทรชาติ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการประมง ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
โดยวิธีพิเศษ
๓. นายสุทิน สมบูรณ์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการประมง ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
โดยวิธีพิเศษ

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๓

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

๔

- กองกลาง

๕

- กองแผนงาน

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
๓

- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญ
ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลาง
ระดับ ๗ เดิม ขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลาง
ระดับ ๘ เดิม
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๖

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นางศิริวรรณ บุรีคํา ดํารงตําแหน่งนักวิจัย ระดับ ๙
ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙
มีมติอนุมัติเลื่อน นางสุกัญญา มณีเจริญ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองกลาง ระดับ ๘ เดิม

รับทราบการแจ้งหนังสือเวียน
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ
ส่วนราชการโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ปีงบประมาณ
๒๕๕๖

มีมติอนุมัติกรอบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รับทราบเรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงานจิตวิทยาคลินิก ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๑๐๔๙
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับอัตราค่าจ้างและ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

รับทราบ
รับทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะวนศาสตร์
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

๒

- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๗ ราย คือ
๑. นายเชาว์วิทย์ ระฆังทอง คณะเกษตร
๒. นายชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง คณะวนศาสตร์
๓. นางพัชรี โตแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. น.ส.ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง คณะเศรษฐศาสตร์
๕. นายนนทร์ วรพาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
๖. นางกนกอร สีมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์
๗. น.ส.ธิดารัตน์ คุ้มกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
๘. น.ส.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๙. น.ส.มณฑาทิพย์ คงมี คณะเกษตร กําแพงแสน
๑๐. นายนิรอมลี มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๑. น.ส.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๑๒. น.ส.สุกัญญา ทิพย์รักษ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๓. นายอังคาร ตั้งฤทัยวานิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๔. น.ส.กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๕. นายฐิติกร พัฒนพิบูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๑๖. น.ส.พันทิพา อินทรพาณิชย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๑๗. น.ส.ระรินธร เหมพิจิตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติจ้างและแต่งตั้ง นายฐปนนท์ โชคสกุล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งช่างเทคนิค
สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โดยการคัดเลือก

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๓

- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

๕

- คณะมนุษยศาสตร์

๖

- คณะเกษตร

๗

- กองการเจ้าหน้าที่

๘

- กองการเจ้าหน้าที่

๙

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

มติที่ประชุม

อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับ
เพิ่มขึ้น จํานวน ๔ ราย คือ
๑. นางธันวพร เสรีชัยกุล ระดับปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์
๒. นายมานะ ทรงไตรย์ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
๓. นายปุรินทร์ นาคสิงห์ ระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์
๔. น.ส.อาภัสสร ศิริจริยวัตร ระดับปริญญาเอก คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง นายชัชรัตน์ สีน้ําเงิน ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นระดับ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ปริญญาโท พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
มีมติอนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง น.ส.สุพัตรา สุขแสวง จากตําแหน่งนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ว่าง
มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่ พ.๑๕๖๑ ที่ว่าง จากตําแหน่งครู เป็นตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ๑. ปรับอัตราค่าจ้างสายวิชาการ ๑.๗ และสายสนับสนุน ๑.๕ เท่าของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ เม.ย. ๕๔ และ ๒. กําหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
มีมติอนุมัติ
สายวิชาการเป็น ๑.๗ เท่า และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เป็น ๑.๕ เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๕
ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกําหนด
มีมติให้หน่วยงานนําไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แล้วนําเสนอ ก.บ.ม.
อัตราค่าจ้างขั้นต่าํ -ขั้นสูง พนักงานมหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้งในคราวต่อไป

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์

๒

- สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๓ ราย คือ
๑. นางธนพร ยอดชมยาน จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๒. น.ส.ทิพยรัตน์ แซ่หลี จากตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มาดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๓. น.ส.ปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น จากตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มาดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
มีมติเห็นชอบให้ลงโทษปลดพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๒ ราย สังกัด
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

