สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม.
๑
- กองการเจ้าหน้าที่
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิทยาศาสตร์

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

รับทราบ

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการ

อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่ง นางศรินยา ม่วงเพ็ง ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง นางปุณณภา สายขุนทด ดํารงตําแหน่งบุคลากร
ชํานาญการพิเศษ สังกัดคณะวนศาสตร์
มีมติอนุมัติผลการประเมินค่างานตําแหน่งบริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา และ
นักตรวจสอบภายใน เป็นตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
มีมติอนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการในสังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี
และสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ไปสังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กําแพงแสน
จํานวน ๔ ราย
มีมติอนุมัติให้โอน นายธีระพงศ์ โทนุสิน ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร ชํานาญการ
สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน ไปรับราชการทางกรมวิชาการเกษตร โอนเฉพาะตัวบุคคล
มีมติอนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์สุวัฒนา ธาดานิติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์

๒

- คณะวนศาสตร์

๓

- กองการเจ้าหน้าที่

ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุน
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาผลการประเมินค่างาน

๔

- คณะเกษตร

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ

๕

- คณะเกษตร กําแพงแสน

ขออนุมัติให้ข้าราชการโอนไปรับราชการที่อื่น

๖

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑
- กองการจ้าหน้าที่
๒
- กองการเจ้าหน้าที่
๓

- กองการเจ้าหน้าที่

รับทราบหนังสือเวียน
รับทราบการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
๑
- กองการจ้าหน้าที่

๒

- กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์

๒

- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

พิจารณาร่างประกาศฯ เรื่องการกําหนดการจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่งผู้บริหารสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารในหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาโดยใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน
พิจารณาร่างประกาศฯ เรื่องการกําหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทน
รายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฏีกา

มีมติอนุมัติร่างประกาศฯ

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ โดยการคัดเลือก

มีมติอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นายนพรัตน์ สระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
๒. น.ส.ธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์
๓. นายยุรนันท์ หาญลํายวง คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. น.ส.รพีพรรณ ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์
๕. น.ส.วรินท์มาศ เกษทองมา คณะสาธารณสุขศาสตร์
อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการคัดเลือก
จํานวน ๙ ราย ดังนี้
๑. น.ส.วรวรรณี ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์
๒. น.ส.วริศษา นรินทร คณะวิทยาศาสตร์
๓. น.ส.คุณภัทร เกตุสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
๔. น.ส.ธัญญลักษณ์ ธนูทอง คณะวิทยาศาสตร์
๕. นายตะวัน เศษตะราช คณะวิทยาศาสตร์
๖. นายปรีชา หนูน้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๗. น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
๘. น.ส.กมลชนก แดนประโคม คณะสาธารณสุขศาสตร์
๙. นายธนากร พรมโนภาส คณะสาธารณสุขศาสตร์

ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน โดยการคัดเลือก

มีมติอนุมัติร่างประกาศฯ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ

๔

- คณะเกษตร

๕

- สํานักงานบริการวิชาการ

๖

- สํานักงานอธิการบดี
- คณะเกษตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ

๗

- คณะเกษตร กําแพงแสน

ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

๘

- สํานักงานกฎหมาย

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย

ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับ
เพิ่มขึ้น จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นายก้องรัฐ นกแก้ว ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๒. น.ส.ยุวดี แซ่ตั้ง ระดับปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของ น.ส.ปัฐวิภา สงกุมาร ออกไปอีก ๖ เดือน
มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง น.ส.ลาภมณี รักแจ้ง ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ
มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๗ รายดังนี้
๑. น.ส.เสาวลักษณ์ รักการไพศาลวงศ์ ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
สังกัดกองกลาง
๒. นายภัฏฏ์ วงษ์จินดา ดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สังกัด
สถานพยาบาล
๓. นางกฤษณา จริยโกศล ดํารงตําแหน่งเภสัชกรชํานาญการ สังกัดสถานพยาบาล
๔. น.ส.ขนิษฐา พิมลสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
สังกัดคณะเกษตร
๕. น.ส.ธิติมา ชนะรบ ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ สังกัดคณะเกษตร
๖. น.ส.สุพัตรา ศรีจิ๋ว ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๗. นายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตรชํานาญการ สังกัดสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม
มีมติอนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงาน ในสังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี และ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ไปสังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กําแพงแสน
จํานวน ๓ ราย
มีมติลงโทษปลดออก

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑
- คณะศึกษาศาสตร์
๒

- คณะเกษตร กําแพงแสน

๓

- สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มีมติอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้าง น.ส.พิมพ์ณภัส เชี่ยวสมุทร ให้ได้รับตามคุณวุฒิท่ไี ด้รับ
เพิ่มขึ้น ระดับปริญญาโท
อนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ในสังกัดสถานีวิจัย
กาญจนบุรี และสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ไปสังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร
กําแพงแสน จํานวน ๓๖ ราย
มีมติลงโทษปลดออก

