สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- กองคลัง
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
กําแพงแสน
๒
- กองคลัง
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
กําแพงแสน
๓

- กองการเจ้าหน้าที่

๔

- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นิเวศเกษตร

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ทบทวนการแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

มีมติให้ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นผู้แทน ก.บ.ม.

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ จํานวน ๓ รายคือ
๑. นางสรัญญา โชติพัฒน์ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๒. น.ส.ภูริกา เซี่ยงจ๊ง ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๓. นายชัยวุฒิ พรบัณฑิตย์ปัทมา ตําแหน่งช่างพิมพ์ ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งผู้ชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
จํานวน ๒ รายคือ
๑. นายวิศิษฎ์ โพธยาลังการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
๒. นางสุวินัย พรหมมะ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่ง และแต่งตั้ง นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๙ ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๙
มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง นายภูวดล โดยดี ตําแหน่งนักวิชาการประมงชํานาญการ สังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นตําแหน่งอาจารย์
และตัดโอนอัตราไปตั้งจ่ายที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับเชี่ยวชาญ ในสํานักงานอธิการบดี
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งและตัดโอนอัตราข้าราชการ
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๕

- คณะมนุษยศาสตร์

๖

- กองการเจ้าหน้าที่

๗

- กองการเจ้าหน้าที่

๘

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

๔

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์
พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
กําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง
และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรอบที่ ๓ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
ก.พ.อ. ได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมิน
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (เพิ่มเติม)
รับทราบผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รับทราบมติ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตําแหน่ง
ศาสตราจารย์
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม
มีมติเลือกคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติมอบให้คณะ/สํานัก/สถาบัน นําไปพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น เพื่อนําเสนอ ก.บ.ม.พิจารณา
ในคราวต่อไป
มีมติมอบให้คณะ/สํานัก/สถาบัน นําไปพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น เพื่อนําเสนอ ก.บ.ม.พิจารณา
ในคราวต่อไป
มีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรอบปีท่ี ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
รับทราบ หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๘๕๗๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
รับทราบ
รับทราบมติ ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน ๓ ราย คือ
๑. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ อรรถธรรม ในสาขาวิชาโรคพืช
๒. รองศาสตราจารย์งามผ่อง คงคาทิพย์ ในสาขาวิชาเคมี
๓. รองศาสตราจารย์นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ ในสาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
รับทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะบริหารธุรกิจ
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๒

- สํานักงานอธิการบดี
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๔ ราย คือ
๑. น.ส.เจนจิรา ชุมภูคํา คณะเกษตร
๒. นายพลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
๓. นายธํารงศักดิ์ เศวตเลข คณะบริหารธุรกิจ
๔. น.ส.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล คณะวิทยาศาสตร์
๕. นายเชาวลิต มิตรสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖. นายดวงกมล กมลยะบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
๗. นายพันศักดิ์ เทียนวิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๘. น.ส.พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ คณะสังคมศาสตร์
๙. น.ส.อมต จันทรังษี คณะสังคมศาสตร์
๑๐. น.ส.กนกกร สินมา คณะเกษตร กําแพงแสน
๑๑. นายจิรเกียรติ ทรายทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๑๒. นายนนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑๓. ว่าที่ ร.ท.สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑๔. น.ส.สุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๕ ราย คือ
๑. น.ส.อรผกา ลือกิตินันท์ สํานักงานกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี
๒. น.ส.ธิดา หลอยส่งศรี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๓. น.ส.สุดารัตน์ ด้วงเฟื่อง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๔. นายภัทรพล ยศวิชัย สํานักงานโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน
๕. ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ ทองยอดเกรื่อง กองกิจการนิสิต กําแพงแสน สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับ
เพิ่มขึ้น จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นายอุเทน สุปัตติ ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๒. นางปิยมาศ ผองแก้ว ระดับปริญญาเอก คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้น โดยการคัดเลือก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๑๔ ราย คือ
๑. นางณิชารัศม์ รังสีโชติพงศ์ ระดับปริญญาโท กองกลาง
๒. น.ส.อารีรัตน์ วงศ์สถิตย์ ระดับปริญญาโท กองกลาง
๓. นางคณิศร สัจจะธีระกุล ระดับปริญญาโท กองกิจการนิสิต
๔. น.ส.วราภรณ์ ภายศรี ระดับปริญญาโท สํานักงานบริการวิชาการ
๕. น.ส.อนงค์พรรณ ขอพรกลาง ระดับปริญญาโท สํานักการกีฬา
๖. น.ส.รุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา ระดับปริญญาโท คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๗. นางทฤษฎี อ่วมกุล ระดับปริญญาโท สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
๘. น.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียร ระดับปริญญาโท สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
๙. นางผ่องพรรณ มีพรหม ระดับปริญญาโท สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
๑๐. นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ ระดับปริญญาโท สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
๑๑. นางกัลยา ดวงกุลสา ระดับปริญญาโท สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
๑๒. นายประเสริฐษา ญาคํา ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๓. น.ส.สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์ ระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๑๔. นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ระดับปริญญาโท สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

๓

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

๔

- กองกลาง
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
- กองกิจการนิสิต
สายสนับสนุนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
- สํานักงานบริการวิชาการ
- สํานักการกีฬา
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- บัณฑิตวิทยาลัย

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง และกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

๒

- สํานักทะเบียนและประมวลผล

๓

- สํานักหอสมุด

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้

๔
๕

- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
- สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

๑

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของหน่วยงาน

อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งและกําหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.จิราภรณ์ ไพรินทร์ จากตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.ยุวดี รักวงษ์ฤทธิ์ จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
๒. นางเอื้อมเดือน ชวาลสันตติ จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จากหอจดหมายเหตุ
ไปสังกัดสํานักหอสมุด จํานวน ๓ ราย คือ
๑. นางพัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์
๒. น.ส.ทัณฑิมา เดชโชติ
๓. นางรุ่งรัชณี ฮาร์เลย์
อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง นายกิติศักดิ์ ศรีชมพร ให้ได้รับตามคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้างฟ่างแห่งชาติ
มีมติเห็นชอบให้ลงโทษปลดพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ ราย ตําแหน่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
รับทราบ

