สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันจันทรที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจาหนาที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒
๓

- กองการเจาหนาที่
- กองการเจาหนาที่

๔

- กองการเจาหนาที่

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองการเจาหนาที่
๒

- กองการเจาหนาที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การแตงตั้งผูแทน ก.บ.ม. เปนกรรมการสรรหาคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
พิจารณารางมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําสําหรับบุคลากรการวิจัย
รางหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕
รางหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕

มีมติเลือกคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูแทน ก.บ.ม.

รับทราบการแจงหนังสือเวียน

รับทราบ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หนังสือที่ ศธ
๐๕๐๙ (๒)/ว ๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
รับทราบ

รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๓ ราย คือ
๑. นางอุษารัตน สิทธิรัตนะรังษี คณะบริหารธุรกิจ
๒. น.ส.สุภาวิณี จีวะสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ
๓. น.ส.กัลพฤกษ พลศร คณะศึกษาศาสตร
๔. น.ส.วัลยา สุธามหาปกรณ คณะศึกษาศาสตร
๕. น.ส.พิธาลัย ผูพัฒน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- คณะเกษตร กําแพงแสน

ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก

๓

- คณะเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม
- คณะเกษตร กําแพงแสน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนโดยการคัดเลือก

มติที่ประชุม
๖. น.ส.ณัชชา ลิ้มธนาคม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๗. นายขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๘. น.ส.ณัฏฐนันท อภิรัตนโยธิน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๙. น.ส.เขมจิรา หนองเปด คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๑๐. น.ส.ชมพูนุท ภาณุภาส คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๑๑. นายกรภัทร กิตติภานิชกุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๑๒. น.ส.พิมพร ศรีรุงเรือง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
๑๓. น.ส.นพเกา เรืองสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติยาย น.ส.รุงทิพย มาศเมธาทิพย อัตราเลขที่ พ.๑๒๒๕ สังกัด
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มาดํารงอัตราเลขที่ พ.๑๕๒๖
สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน โดยการคัดเลือก
อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๑ ราย คือ
๑. น.ส.วัชราภรณ ไตรเสนีย คณะเกษตร
๒. นายอภิชัย มากมี คณะวิศวกรรมศาสตร
๓. น.ส.นภา มารมย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
๔. น.ส.วิภาดา ศิริอนุสรณศักดิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
๕. น.ส.พรรณวิกา พรรณโณภาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
๖. นายเฉลิมสิทธิ์ ดีสวัสดิ์ สํานักสงเสริมและฝกอบรม
๗. นายทศพล ศรีศรทอง คณะเกษตร กําแพงแสน
๘. น.ส.สุภาวดี แกวสด สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
๙. นายปยะชาติ ประเสริฐสุข สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
๑๐. น.ส.วชิราภรณ ทะคะทิน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๑๑. น.ส.ปยนาถ ราโชติ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

๔

- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศึกษาศาสตร
- วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

๕

- บัณฑิตวิทยาลัย
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

๖

- สํานักงานกฎหมาย

เรื่องเสนอทราบ
๑
- กองแผนงาน
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สํานักงานอธิการบดี

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ใหไดรับตามคุณวุฒิ

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ ราย ใหไดรับอัตราคาจาง
ตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น คือ
๑. น.ส.สิริจินต วงศจารุพรรณ ระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ
๒. นายรัชกฤช คงพินิจบวร ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร
๓. นายนฤชิต ดําปน ระดับปริญญาเอก วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
๔. นางนภัสกร อุดมศรี ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๕. นายยศพนธ นิตยแสวง ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๖. นายอานนท ธรรมสิทธิรงค ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหไดรับตามคุณวุฒิที่ไดรับ
ใหไดรับตามคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้น โดยการคัดเลือก พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.วริศรา รมโพธิ์ทอง ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
๒. น.ส.ณัฐภรณ สุทธิวิจิตรภักดี ระดับปริญญาเอก สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบใหลงโทษปลดพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการ จํานวน ๑ ราย
ตามเสนอ สังกัดคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง

รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นางปทมาภรณ วันแวน จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร เปนตําแหนงนักวิชาการ
เงินและบัญชี สังกัดกองคลัง
๒. นางกนกพร สินทพ จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร เปนตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี สังกัดรานพันธุไม สํานักงานทรัพยสิน

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

๒

- คณะเศรษฐศาสตร

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง และกําหนดอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได ใหไดรับตามคุณวุฒิ

๓

- สํานักงานกฎหมาย

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

มติที่ประชุม
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง และกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ใหไดรับ
ตามคุณวุฒิ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. น.ส.วิดา แสนเศษ จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร เปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร
๒. น.ส.ธนภร จันทรอําไพ จากตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร เปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเศรษฐศาสตร
มีมติเห็นชอบใหลงโทษปลดพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดออกจากราชการ คือ
๑. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ ราย
๒. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา จํานวน ๑ ราย

