สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบ
นิเวศเกษตร
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
๒
๓
๔

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ เพิ่มเติม

มีมติอนุมัติ

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวน ๗ ราย คือ
๑. นายธีระวัฒน์ ศรีเปารยะ ตําแหน่งช่างเทคนิค ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๒. นายอรรถพงศ์ คําอาจ ตําแหน่งช่างเทคนิค ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๓. นางบรรจง กลิ่นสงวน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๘
๔. นายอิศรา เชาวระกํา ตําแหน่งวิศวกรการเกษตร ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๗
๕. นางประนอม เปียธัญญา ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๖ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๖
๖. นางสร้อยทอง สายหยุดทอง ตําแหน่งนักวิจัย ระดับ ๘ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ ระดับ ๘
๗. นางอํานวยพร ประทุมโพธิ์ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๗ ตําแหน่งผู้ชํานาญการ
ระดับ ๗
- คณะเกษตร กําแพงแสน
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นายชัยสิทธิ์ ทองจู สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบนิเวศเกษตร ไปตั้งจ่ายที่ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม.เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน มีมติแต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
มีมติแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ลําดับ
๕

หน่วยงานที่เสนอ
- กองการเจ้าหน้าที่

๖
- สํานักงานกฎหมาย
เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
๓

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

พิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การลงโทษทางวินัยข้าราชการ

มีมติเห็นชอบ

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ
รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบระยะเวลาการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ

รับทราบ
รับทราบ

มีมติเห็นชอบให้ลงโทษทางวินัยไล่ออก

รับทราบ

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะเกษตร
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- คณะประมง
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๒๓ ราย สําหรับรายที่ ๑๒ – ๑๔ และรายที่ ๑๕ มีเงื่อนไขให้คณะต้องหาทุน
ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา ๑ ปี
๑. น.ส.ชามา อินซอน คณะเกษตร
๒. นายอัศเลข รัตนวรรณี คณะเกษตร
๓. น.ส.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ คณะเกษตร
๔. นายสุชาติ อิงธรรมจิตร์ คณะประมง
๕. นางสรียา โด อมาเรา คณะประมง
๖. น.ส.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม คณะมนุษยศาสตร์
๗. น.ส.ชมดาว สินธุวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์
๘. นายเฉลิมพล สุวรรณภักดี คณะวิทยาศาสตร์
๙. นางอุดมลักษณ์ กูลศรีโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์
๑๐. น.ส.มาลินี ประพิณวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
๑๑. นายพงศธร มหาวิจิตร คณะศึกษาศาสตร์
๑๒. น.ส.จุฑารัตน์ จิตโสภา คณะสังคมศาสตร์

ลําดับ

๒

หน่วยงานที่เสนอ

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะเกษตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- สํานักบริการคอมพิวเตอร์
- คณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
๑๓. นายสิทธารถ ศรีโคตร คณะสังคมศาสตร์
๑๔. นายพูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์
๑๕. น.ส.สิทธิณี กุลประเสริฐศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๖. น.ส.นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม คณะวิทยาการจัดการ
๑๗. น.ส.ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๘. นายอนันต์ อิฟติคาร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. น.ส.สุพัตรา บุญเจียม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๒๐. น.ส.สนธินี ไวยารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๒๑. น.ส.จิรพิชชา บุญพอ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๒๒. นายสมพร นากลาง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๒๓. นายรังสรรค์ ชัยเชษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๒ ราย คือ
๑. น.ส.กุสุมา สุขประเสริฐ กองการเจ้าหน้าที่
๒. นางนงนภัส ขันทอง กองวิเทศสัมพันธ์
๓. นายศรราม รักสกุล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
๔. นางปัณณรัตน์ อาจหาญ สํานักงานบริการวิชาการ
๕. นางพัชรี คําซื่อ กองแผนงาน
๖. น.ส.ภิญลดา หวังแก้ว สํานักงานตรวจสอบภายใน
๗. น.ส.พิชชานันท์ ภาโสภะ สํานักงานตรวจสอบภายใน
๘. นายสิทธินันต์ จองโพธิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
๙. นายปิยะวัชร ศิขรินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๐. น.ส.สิริพร มากรุ่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๑. น.ส.สุนิสา สมถวิล สํานักบริการคอมพิวเตอร์
๑๒. น.ส.มรกต รืนเจริญ คณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๓

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

๔

- กองคลัง
- คณะเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวนศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จํานวน ๓ ราย
คือ
๑. น.ส.สุมัลลิกา โมรากุล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒. น.ส.นิภาวรรณ เฉลียวฉลาด ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
๓. นางกานดา ล้อแก้วมณี ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น จํานวน ๖ ราย
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก คือ
๑. นายนราวุธ ศรีอนันต์ ระดับปริญญาโท สังกัดกองคลัง
๒. น.ส.นันท์นภัส เตชะวันโต ระดับปริญญาโท สังกัดคณะเกษตร
๓. นายฐิติศักดิ์ แซ่เตีย ระดับปริญญาโท สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
๔. น.ส.ขวัญพิชา สังข์นอ้ ย ระดับปริญญาโท สังกัดคณะวนศาสตร์
๕. นายปรเมศวร์ หยวกอิ่ม ระดับปริญญาโท สังกัดคณะวนศาสตร์
๖. น.ส.กาญจนา ทุยเวียง ระดับปริญญาโท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
พนักงานมหาวิทยาลัย
รับทราบข้อตกลงงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รับทราบและเห็นชอบ
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนิติกร

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

อนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.สาริศา ทางสวัสดิกุล ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท

