สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

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

๒

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- กองแผนงาน
- สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สานัก และอนุมัติ
หลักการจัดสรรอัตรากาลังทดแทน

๑. อนุมัตผิ ลการคัดเลือก ๒ ตาแหน่ง คือหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสานักงานเลขานุการสานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๒. รับทราบไม่มีผผู้ ่านการคัดเลือก ๔ ตาแหน่ง คือหัวหน้าสานักงานวิทยาเขตศรีราชา
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเกษตร หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
และหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓. รับทราบไม่มีผสู้ มัครรับคัดเลือก ๑ ตาแหน่ง คือผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๔. อนุมัติให้ดาเนินการคัดเลือกตาม ๒ และ ๓ โดยคณะกรรมการคัดเลือกชุดเดิม
๕. อนุมัติหลักการจัดสรรอัตราพนักงานให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ผา่ นการคัดเลือก
การพิจารณาการกาหนดตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ อนุมัติตามเสนอ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ จานวน ๔ ราย คือ
๑. น.ส.พรลักษณ์ ฤกษ์สมโภชน์ ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ตาแหน่ง
ผู้ชานาญการ ระดับ ๗
๒. น.ส.พัชราภรณ์ ลันศรี ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ตาแหน่ง
ผู้ชานาญการ ระดับ ๗
๓. นางสุนันท์ คาเลิศ ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๗ ตาแหน่ง
ผู้ชานาญการ ระดับ ๗
๔. นายสุพจน์ อาวสกุลสุทธิ ตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ๗ ตาแหน่งผู้ชานาญการ ระดับ ๗

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ขออนุมัติรับโอนข้าราชการสายวิชาการ

๓

- วิทยาเขตศรีราชา

๔

- กองบริการการศึกษา กาแพงแสน

๕

- ศูนย์กีฬา กาแพงแสน

๖

- คณะวนศาสตร์

๗

- สานักหอสมุด

๘

- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของรองอธิการบดี
วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมัติดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
กาแพงแสน
ขออนุมัติดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์กีฬา กาแพงแสน
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวนศาสตร์
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สานักหอสมุด
พิจารณารายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการและมาตรฐาน
ภาระงานขั้นต่าฯ ปี ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕)

๙

- กองการเจ้าหน้าที่

๑๐

- สานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ขออนุมัติดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลให้ดารงตาแหน่งสานักงานเลขานุการสานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม

มติที่ประชุม
อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่งและอัตราเงินเดือน จากเดิมตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เป็นตาแหน่ง
อาจารย์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ไปตั้งจ่ายที่
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และรับโอน นายธนรัตน์ แต้วัฒนา ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
อนุมัติตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
อนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน เป็นกรรมการลาดับที่ ๓
อนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการลาดับที่ ๓
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
มีมติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
ประธานขอให้กองการเจ้าหน้าที่สง่ ข้อมูลให้คณะนาไปตรวจสอบอีกครั้ง และขอให้มีการ
กาหนดมาตรการสาหรับผูไ้ ม่ผ่านเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าฯ และภาระงานทางวิชาการ
โดยมอบให้คณะทางานพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกาหนดแนวทาง
มาตรการดังกล่าว นาเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.วาระพิเศษ พิจารณาในวันจันทร์ที่ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๖ ต่อไป
มีมติให้ที่ประชุมนากลับไปพิจารณาในรายละเอียด และนาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
ในการประชุมวาระพิเศษวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ต่อไป
มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการลาดับที่ ๓ และมีมติอนุมัตติ ามเสนอ

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง
รับทราบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบผลการดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- คณะสังคมศาสตร์
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะประมง
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิแรกบรรจุ และอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

อนุมัติเปลีย่ นแปลงคุณวุฒิที่ใช้บรรจุ และอัตราเงินเดือนของ นายพูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
จากเดิมวุฒิปริญญาโท เป็นวุฒิปริญญาเอก

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จานวน ๑๒ ราย ดังนี้
๑. นายธนพล ไชยแสน คณะเกษตร
๒. นายธีระศักดิ์ พงษาอนุทิน คณะเกษตร
๓. น.ส.พรพรรณ ดารงค์สุขนิวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ
๔. น.ส.นภาขวัญ แหวนเพชร คณะประมง
๕. น.ส.ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์
๖. น.ส.กฤตยา งามประดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์
๗. น.ส.ศุภพัชรี รอดเดชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
๘. น.ส.เยาวนุช พรมนวล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๙. นายณัฐพล จันทร์พาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๑๐. นายอนันต์ บรรหารสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๑๑. นายฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
๑๒. นายสาธิต พงษ์ดวง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ลาดับ
๒

หน่วยงานที่เสนอ
- สานักงานอธิการบดี
- คณะเกษตร
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- สานักหอสมุด
- สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
กาแพงแสน
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์
- คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต
ศรีราชา

เรื่อง
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จานวน ๑๖ ราย ดังนี้
๑. นายอนันตพงษ์ งามขา สานักงานบริการวิชาการ
๒. น.ส.เปมิกา เปรมปรีดิ์ สถานพยาบาล
๓. นางอชิรญา นูนึช กาแลนด์ กองวิเทศสัมพันธ์
๔. นางมัณฑนา บุญปู่ วัดจินดากุล กองวิเทศสัมพันธ์
๕. นางณิชารีย์ แสงแจ่ม กองแผนงาน
๖. น.ส.ปาณิศา จอมดง สานักงานกฎหมาย
๗. นายประภากร ขจรฤทธิ์ คณะเกษตร
๘. นายธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๙. น.ส.สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง สานักหอสมุด
๑๐. นางสมใจ เพาพาน สานักหอสมุด
๑๑. นางศรัญญา วิมุกตะลพ กองกิจการนิสิต กาแพงแสน
๑๒. นายโชคชัย บ่วงรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๓. น.ส.นิสา ภูมิรักษ์ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน
๑๔. นายวิสูตร ไมตรีจติ ต์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์
๑๕. น.ส.สุธิษา มาเจริญ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์
๑๖. นายวันเฉลิม พรมแจ้ง คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม
อนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิทไี่ ด้รับเพิ่มขึ้น
จานวน ๑๐ ราย คือ
๑. น.ส.ศิริสดุ า จานงทรง ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะประมง
๒. นายชัยณรงค์ สกุลแถว ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๓. นายชัยกร ฐิตญ
ิ าณพร ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
๔. นางกรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
๕. น.ส.จาเนียร ชมภู ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตร กาแพงแสน
๖. นางจิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๗. นายอานนท์ พึ่งสาย ระดับปริญญาโท สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๘. นายบุญธรรม วงศ์ไขย ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
๙. น.ส.อุมารินทร์ แสงพานิช ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
๑๐. นายธีระยุทธ จันทะนาม ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิม่ ขึ้น
โดยการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก จานวน ๓ ราย คือ
๑. นางทัศวรรณ์ ทองอรุณ จากตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป สังกัดสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๒. นายทรงวุฒิ แพนบุตร จากตาแหน่งช่างเทคนิค เป็นตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สังกัดสานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๓. นายพรศักดิ์ แสนศรี จากตาแหน่งช่างเทคนิค เป็นตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดสานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่ง นายภัทร ภิญชวนิชย์ จากตาแหน่งวิศวกร เป็นตาแหน่งวิศวกรโยธา
สังกัดกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี

๓

- คณะประมง
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะเกษตร กาแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

๔

- สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
- สานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

๕

- กองแผนงาน

ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

ลาดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๖

- กองการเจ้าหน้าที่

๗

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองแผนงาน

เรื่อง

มติที่ประชุม

พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ และมาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
ขออนุมัติกาหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุ
บุคคลในตาแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ

ประธานขอให้ที่ประชุมนากลับไปพิจารณาในรายละเอียด และนามาพิจารณาอีกครั้งในการ
ประชุมวาระพิเศษในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

รับทราบสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรา
กาลังพนักงานมหาวิทยาลัย

รับทราบ

อนุมัติกาหนดเงื่อนไขการบรรจุคณ
ุ วุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุบุคคลในตาแหน่งอาจารย์
เป็นกรณีพเิ ศษ จานวน ๓ ราย คือ
๑. น.ส.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. น.ส.สถิตภัค นันทสันติ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. น.ส.ปิยภรณ์ เอี่ยมเจริญ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

๒

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์

พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ และมาตรฐานภาระงานขั้นต่าในฐานะอาจารย์
ผู้สอนในมหาวิทยาลัย สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
พ.ศ.๒๕๕๖
ขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

พิจารณาแล้วมีมติให้ที่ประชุมนาไปพิจารณาในรายละเอียด และนาเสนอที่ประชุมพิจารณา
อีกครั้งในการประชุมวาระพิเศษวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

อนุมัติเปลีย่ นตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๒ ราย คือ
๑. นายณภัทร ไม้แก่น จากตาแหน่งช่างเทคนิค เป็นตาแหน่งวิศวกร สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. น.ส.จารุมล รุ่งเรืองศรีรัตน์ จากตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นตาแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

