สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
๒

- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- วิทยาเขตกําแพงแสน
- คณะบริหารธุรกิจ
- สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการเจ้าหน้าที่

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

รับทราบ

มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
มีมติอนุมัติตามเสนอ
ประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานักงานเลขานุการสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม
ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร

มีมติแต่งตั้ง
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นกรรมการคัดเลือกลําดับที่ ๓
ในการคัดเลือกตําแหน่งผู้อํานวยการกองธุรการ กําแพงแสน
๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการคัดเลือกลําดับที่ ๓ ในการคัดเลือกตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
๓. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการคัดเลือกลําดับที่ ๓ ในการคัดเลือก
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ

รับทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๒

- โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ

๒

- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการฯ
สายวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา
พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มีมติอนุมัติร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการฯ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

มีมติอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๖ ราย ดังนี้
๑. นายพงศ์พล เรือนคง คณะวิทยาศาสตร์
๒. น.ส.วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์
๓. น.ส.ชนาภา คงมาก คณะวิทยาศาสตร์
๔. นางพิมสิรี สุวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์
๕. นายไชยา ประสิทธิชัย คณะวิทยาศาสตร์
๖. น.ส.วาสนา ผสมญาติ คณะวิทยาการจัดการ
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. น.ส.ทัดชาวดี สิทธิสาร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๒. นายกฤษฎา ยาศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๓. นายสุวัฒน์ พริ้งพงษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับ
เพิ่มขึ้น จํานวน ๔ ราย คือ
๑. นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวนศาสตร์
๒. น.ส.อัจฉรา เกษสุวรรณ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓. นายรัฐพล สาครสินธุ์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๔. น.ส.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๘ รายดังนี้
๑. นางสุภาพร หรุ่นสกุล ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
สังกัดคณะสังคมศาสตร์
๒. น.ส.ปิยะรัตน์ คล้ายแย้ม ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
สังกัดคณะสังคมศาสตร์
๓. น.ส.พนารัตน์ ทองหมั้น ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
๔. น.ส.กชกร ว่องไววุฒิ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สังกัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก. วิทยาเขตกําแพงแสน
๕. น.ส.สิริวรรณ ชมพูแก้ว ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สังกัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก. วิทยาเขตกําแพงแสน
๖. นายทศพร วัฒนะพันธ์ศักดิ์ ดํารงตําแหน่งวิศวกรชํานาญการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มก. วิทยาเขตกําแพงแสน
๗. นายจักรกฤษณ์ วันดี ดํารงตําแหน่งวิศวกรชํานาญการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มก. วิทยาเขตกําแพงแสน
๘. นายรฐนนท์ เจริญชาศรี ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ สังกัดคณะเกษตร

๓

- คณะวนศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

๔

- คณะสังคมศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.
วิทยาเขตกําแพงแสน
- คณะเกษตร

ขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองแผนงาน

รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย

รับทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- สํานักงานกฎหมาย

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มีมติลงโทษปลดออก

