สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- คณะเกษตร
- คณะประมง
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- คณะสิ่งแวดล้อม
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์
- สํานักวิทยบริการศรีราชา
- สํานักประกันคุณภาพ
- สํานักการกีฬา
๒

- คณะเศรษฐศาสตร์

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ และ ก.บ.ม. รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ (วาระพิเศษ)
และครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (วาระพิเศษ)
การพิจารณาทบทวนมติการให้โอนข้าราชการที่มีสัญญาผูกพัน
กับมหาวิทยาลัย

มีมติอนุมัติ

ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร

มีมติอนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร รวม ๑๒ ตําแหน่ง ดังนี้
๑. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร
๓. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะประมง
๔. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
๕. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
๖. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
๗. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๘. ตําแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อม
๙. ตําแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
๑๐. ตําแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักวิทยบริการศรีราชา
๑๑. ตําแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักประกันคุณภาพ
๑๒. ตําแหน่งผู้บริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักการกีฬา
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบการอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรอบที่ ๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกําหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่าํ -ขั้นสูง พนักงานมหาวิทยาลัย

มีมติให้แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณา โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นประธานคณะทํางาน และมีคณะทํางานประกอบด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดี
คณะสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกองการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
และให้คณะทํางานมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสม เพื่อนําเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาในคราวต่อไป

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๕ ราย คือ
๑. นายพัฒนพงศ์ วงศ์เรณู คณะมนุษยศาสตร์
๒. นายรัตนพล ชื่นค้า คณะมนุษยศาสตร์
๓. น.ส.ปิยะดา จันทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
๔. นายสันติ แสงเลิศไสว คณะเศรษฐศาสตร์
๕. นายภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร คณะศึกษาศาสตร์
๖. น.ส.สกาวรัตน์ คงนคร คณะศึกษาศาสตร์
๗. นางดุสิตา ศิรศักดิ์พาณิชย์ คณะศึกษาศาสตร์
๘. น.ส.เปรมฤดี บุญตามช่วย คณะสังคมศาสตร์
๙. นายจุมพล วรสายัณห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๑๐. นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๑๑. น.ส.จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๑๒. น.ส.อังศุธร เถื่อนนาดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๑๓. นายโกศล จันทรเสนา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๔. น.ส.กันทิมา มีแหยม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๕. น.ส.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๒

- สํานักงานกฎหมาย
- คณะประมง
- คณะสังคมศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย

๓

- สํานักหอสมุด
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

๔

- สํานักงานบริการวิชาการ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๕

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

๖

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เรื่อง
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.อัจฉราภรณ์ ปิ่นทอง สํานักงานกฎหมาย
๒. น.ส.กมลชนก อุปริกธาติพงษ์ คณะประมง
๓. น.ส.เกวริน ยุทธโกศา คณะสังคมศาสตร์
๔. น.ส.กนกกร จีรวรางกูร บัณฑิตวิทยาลัย
ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก
อนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นางนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ มาดํารง
ตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดสํานักหอสมุด โดยการคัดเลือก
๒. น.ส.เฟื่องลัดดา เทพสถิตย์ศิลป์ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองธุรการ กําแพงแสน
มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองธุรการ กําแพงแสน โดยการคัดเลือก
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับตามคุณวุฒิ พร้อมแต่งตั้ง
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
คณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย คือ
๑. น.ส.ภูชิดา สกุลรัตน์ ระดับปริญญาโท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ
๒. น.ส.พนารัตน์ ทองหมั้น ระดับปริญญาโท สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
๓. นายโสภณ สระทองมา ระดับปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
มีมติอนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง นายสาคร จันทร์มา จากตําแหน่งช่างเทคนิค
เป็นตําแหน่งวิศวกร สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้าง ว่าที่ร้อยตรีอํานวย ตันพานิชย์ ตําแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ไปตั้งจ่ายที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
ตัดโอนตําแหน่งที่ว่าง ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปตั้งจ่ายที่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบความคืบหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุวุฒิ
ปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ
รับทราบข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ โดยให้
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิ ตามประสบการณ์
รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินชดเชยสําหรับผู้ท่มี ีอายุงาน
แตกต่างกันของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
๒

- สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.ปิยะฉัตร เลิศคชสีห์ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิ
มีมติเห็นชอบให้ลงโทษปลดพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๓ ราย

