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มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 1 / 2552  เมื่อวันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2552 
ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

1 กองการเจาหนาที่ แจงเพื่อทราบเรื่องการประชุม ก.บ.ม. ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ( E- meeting ) 

รับทราบการประชุม ก.บ.ม. ครั้งตอไป จะแจงวาระการประชุมพรอมแนบไฟล
รายละเอียดทั้งหมดผาน https://ex-meeting.ku.ac.th  และ กรรมการสามารถเขา  
สูระบบโดยใช username และ password  

2 กองการเจาหนาที ่ รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 
12/2551  เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2551 ( สัญจร ) 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2551  เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2551 ( สัญจร ) 
โดยแกไขมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการตอเวลาราชการเพิ่มเติม
เปนดังนี ้ 
1. รองอธิการบดีฝายอาํนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
5. คณบดีคณะสังคมศาสตร กรรมการ 
6. หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี กรรมการ 
7. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่ กรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหนางานบริหารงานบคุคล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
9. บุคลากร 1 คน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3 กองการเจาหนาที่  รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
(ก.บ.ม.) 

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัย              
เกษตรศาสตร ที่ 1/2551 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เรื่อง แตงตัง้                   
คณะอนุกรรมการสามัญประจํามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (อ.ก.ม.) 
และมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลัย               
เกษตรศาสตร ( ก.บ.ม.) ตามคําสั่งสภามก.ที่ 13/2551 ลงวันที่ 4 ธนัวาคม 2551
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

4 กองการเจาหนาที่  รับทราบมต ิก.พ.อ. เรื่องหลักสูตรนักบรหิาร 
ที่ ก.พ.อ. รับรอง    

รับทราบมต ิก.พ.อ. รับรองขาราชการผูผานการฝกอบรมตามหลักสูตรของสถาบัน
พระปกเกลา ที่ถือวาผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง            
จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี ้  
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย     
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 10 และรุนที่ 11                                                            
2.หลักสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุนที ่6 
และรุนที่ 7 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหาร   
ระดับสูง รุนที ่5 และรุนที่ 6 

5 กองการเจาหนาที ่ รับทราบขอหารือเกี่ยวกับผลการสอนในการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ    

รับทราบมต ิก.พ.อ. ตอบขอหารือ ดังนี ้การเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือ 
เอกสารคําสอน จะเปนผลงานชิ้นเดียวกับตําราไมได  

6 กองการเจาหนาที ่ รับทราบกําหนดการนําสงเรื่องเขาวาระการ       
ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.  2522

 รับทราบมติก.บ.ม. ขอใหหนวยงานที่ประสงคจะนําเรื่องเขาที่ประชุมใหสงเรื่องและเอ
ประกอบการประชุม ภายในวันศุกรกอนวันประชุม 1 สัปดาหตามกาํหนดการประชุม 
ก.บ.ม. ประจาํป พ.ศ.2552  

7 - สํานักบริการคอมพิวเตอร 
- สถาบนัวิจัยและพัฒนา      
  แหง มก.                              

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนงสูง  
ขึ้นอีก 1 ระดบั 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงสูงขึ้นอกี 1ระดับ       
จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. นางสนิท สุภะคะ เปนตําแหนงผูปฏิบตังิานบริหาร 5 สํานักบริการคอมพิวเตอร    
2. นางพรสา พวงลา เปนตาํแหนงผูปฏิบตัิงานบริหาร 5 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
แหง มก.                                                                                                                        
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
8 - สํานักบริการคอมพิวเตอร 

- สํานักงานวิทยาเขต วิทยา   
  เขตศรีราชา                          

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนงใน 
ระดับ 6 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงในระดบั 6  จํานวน   
2 ราย ดังนี ้
1. นางพัทธมน จันทนมัฎฐะ เปนตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 6                
สํานักบริการคอมพิวเตอร                                                                                            
2. นางพัชรลักษณ เจวจินดา เปนตําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 6                
สํานักงานวิทยาเขต วิทยาเขตศรีราชา                                                                          

9 คณะศึกษาศาสตร 
 

ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงและตัดโอนอตัรา
ขาราชการเปนการแลกเปลี่ยนกัน 
 

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและตัดโอนอตัราขาราชการ นายพรเทพ ราชรุจิทอง            
ตําแหนงนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับ 8 (ชํานาญการ)จากกองกิจการนิสิต
สํานักงานอธิการบด ีเปนตําแหนงอาจารยระดับ 8 ไปตัง้จายที่ภาควิชาพลศึกษา      
คณะศึกษาศาสตร และเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยที่วางตาํแหนงอาจารย
จากภาควิชาลศึกษา   คณะศกึษาศาสตร  เปนตาํแหนงนกัแนะแนวการศึกษาและ     
อาชีพ  โดยตัดโอนไปตั้งจายที่ กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบด ีเปนการ
แลกเปลี่ยนกัน                                                                                              

10 -คณะประมง 
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
 

ขออนุมัติบรรจุบุคคลผูผานการคัดเลือกโดยวิธ ี
การรับโอนราชการ 
 

 อนุมัตบิรรจุบคุคลผูผานการคัดเลือกโดยวิธีการรับโอนขาราชการจํานวน 2 รายดังนี้
1. นางสาวเยาวภา ไหวพริบ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 รับโอนจาก        
ม.บูรพา มาสงักัด คณะประมง                                                                   
2. นางสุรางค ณรงคศักดิ์สกุล ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับ 6 รับโอนจาก มสธ. 
มาสังกัด  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                                                                
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
11 คณะศึกษาศาสตรและ   

พัฒนศาสตร 
ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตาํแหนงเพื่อทําหนาที่
หัวหนางาน 

อนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อทําหนาทีห่ัวหนางาน จาํนวน 2 ราย ดังนี ้
1. ตําแหนงเลขที่  2622 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6  นางรัชนี ชูทอง       
ครองอยูขึ้นทําหนาที่  หัวหนางานบริหารและธุรการ  คณะศึกษาศาสตรและ          
พัฒนศาสตร                                                                                                                  
2. ตําแหนงเลขที่ 1699  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี6  นางศิริมา เนียมมีศรี   
ครองอยูขึ้นทําหนาที่ หัวหนางานคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

12 บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติดาํเนินการคดัเลือกบุคคลขึ้นดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 หัวหนา
งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย 

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคดัเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7  (หัวหนางานบริหารและธุรการ ) สํานักงานเลขานุการ            
บัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้งอนุมัติหลักการตัดโอนอตัราพนักงาน คืนใหกับหนวยงาน 
เดิมของผูไดรับการคดัเลือก                                                                                         

13 หนวยงานตางๆ 
 
 
 

ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิพิจารณาผลงานใน 
การแตงตั้งผูชํานาญการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 77 

อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงานในการแตงตัง้ผูชํานาญการเพิ่มเติม        
ครั้งที่ 77  จํานวน 8 ราย ดังนี้  
1. ผูชวยศาสตราจารยวีณา มิ่งขวัญ                                                                             
2. ผูชวยศาสตราจารยผดุงศกัดิ์ ศิลากรณ                                                                   
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศกัดิ์ชัย เกียรตินาคนิทร                                                   
4. รองศาสตราจารยธานีรัตน สานติวตัร                                                                     
5. ผูชวยศาสตราจารยทวีวัฒน ทัศนวัฒน                                                                    
6. นางสาวพฒันา  สงวนกล่ําจิตต                                                                                
7. นางภานุมาศ วรินทรเวช                                                                                          
8. นางสาวปราณี เข็มวงศทอง                           
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
14 สถาบันสุวรรณาวาจกกสิกิจ

เพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ 
 
 
 
 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงผูชํานาญการ ระดับ   
7-8  จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. นายสิทธิชัย แกวสุวรรณ ดํารงตาํแหนงนักวิชาการเกษตร ระดับ 7                         
(ผูชํานาญการ ระดับ 7-8 )  สถาบันสุวรรณาวาจกกสิกิจฯ  
2. นางทวีพร เรืองพริ้ม ดํารงตําแหนงนักวชิาการสัตวบาล ระดับ 7                         
(ผูชํานาญการ ระดับ 7-8 )  สถาบนัสุวรรณาวาจกกสิกิจฯ    

15 คณะบริหารธรุกิจ ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
รองศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นายสาโรจน โอพิทกัษชีวิน ใหดํารงตําแหนง 
 รองศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ 

16 คณะเกษตร ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
รองศาสตราจารย โดยวธิีพิเศษ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นายสรุเชษฐ จามรมาน ใหดาํรงตําแหนง 
 รองศาสตราจารย  โดยวิธีพิเศษ  คณะเกษตร 

17 -คณะประมง 
-คณะมนษุยศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะเศรษฐศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
-คณะทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
 วิทยาเขตศรีราชา 

พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติามมาตราฐาน  
ภาระงานทางวิชาการ                

เห็นชอบใหเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามมาตราฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู
ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ ตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ตามที่คณะ/หนวยงานตางๆ เสนอมาตอ ก.พ.อ. ตอไป 
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
18 -คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

-คณะวศิวกรรมศาสตร 
-คณะวศิวกรรมศาสตร        
ศรีราชา 
 

การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ประจําป   
งบประมาณ 2522 (เพิ่มเติม) 

อนุมัติจางผูมคีวามรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย ประจําปงบประมาณ 2552 
(เพิ่มเติม) จํานวน 10 อัตรา  ดังนี้  
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 6 อัตรา 
2.  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 1 อัตรา 
3.  คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา  จํานวน 3 อัตรา 

19 กองการเจาหนาที ่ การพิจารณารางขอบังคับวาดวยการอุทธรณ
และรองทุกขของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เห็นชอบใหเสนอสภามก.พิจารณารางขอบังคับวาดวยการอุทธรณและรองทุกข 
รวม 4 ฉบับ  

20 กองการเจาหนาที ่ รับทราบแนวทางการดาํเนนิการรับโอน
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

รับทราบขอหารือกรณีการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษาได เฉพาะ 
กรณีตําแหนงที่วางโดยเหตอุื่น ( มิใชกรณีเกษียณอายรุาชการ)  

21 -คณะบริหารธรุกิจ 
-คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะเศรษฐศาสตร 
-คณะสัตวแพทยศาสตร 
-คณะศิลปศาสตรและ 
วิทยาศาสตร 
-คณะวิทยาการจัดการ         
วิทยาเขตศรีราชา 
 

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลอืก   

อนุมัติจาง และแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั ในตําแหนงอาจารย           
โดยการคดัเลอืก จํานวน 26 ราย ดังนี ้
1. นายคมกฤษณ สิงหใจ   คณะบริหารธรุกิจ                                           
2. นางสาวศุกันยา  หวยผดั   คณะบริหารธุรกิจ                                                           
3. นางสาวประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ   คณะบริหารธุรกิจ 
4. นายยุรพงศ โอวาทสาธติ   คณะบริหารธรุกิจ 
5. นางสาวจอมขวัญ มีรักษ   คณะเทคนิคการสัตวแพทย                                            
6. นายศุภกิจ อาชีวะวานิช    คณะวิทยาศาสตร                                                            
7. นายบุญเลศิ อุทยานิก    คณะศึกษาศาสตร                                                              
8. นายมนตชัย พินิจจิตรสมุทร  คณะเศรษฐศาสตร    
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

 -คณะวศิวกรรมศาสตร      
ศรีราชา   

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลอืก  (ตอ) 

9. น.ส.สิริกุล  สุนทรารักษ คณะสัตวแพทยศาสตร                                           
10. น.ส.วีนาวรรณ สมผล  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร                                     
11. นายดํารงค ถาวร  คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร                                              
12. นายกษดิิ์เดช  เอื้อเสถียร    คณะวิทยาการจัดการ วทิยาเขตศรีราชา 
13. นางสาวปยะดา อุกะโชค   คณะวิทยาการจัดการ วทิยาเขตศรีราชา 
14. น.ส.วราภรณ ตั้งจิตรเจริญ    คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา                  
15. นายรักสกุล ชีวะโกเศรษฐ    คณะวิทยาการจัดการ วทิยาเขตศรีราชา 
16. นายสุทธิพงษ ไชยจันทร       คณะวิทยาการจัดการ วทิยาเขตศรีราชา                  
17. น.ส. ถิตรตัน เกตุเอม   คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 
18. นางปยะดา โล   คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 
19. นายธติิศักดิ์ เดือดสันเทยีะ   คณะวิทยาการจัดการ วทิยาเขตศรีราชา 
20. นายสารัฐ ไตรปยะวงษ   คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 
21. นายอนภุาค เสารเสาวภาคย    คณะวทิยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 
22. นายธนัตถภัทร ถิรธนัชดลิก    คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 
23. นางสาวเพญ็สุดา ใจวงศ   คณะวิศวกรรมศาสตร   ศรีราชา                                   
24. นายสุภัทร พัฒนวิชัยโชติ    คณะวศิวกรรมศาสตร  ศรีราชา 
25. นายสมภพ จรุงธรรมโชติ    คณะวิศวกรรมศาสตร  ศรีราชา 
26. นายเชฎฐา ชํานาญหลอ    คณะวิศวกรรมศาสตร  ศรีราชา 
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22 -คณะมนุษยศาสตร 

-สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง 
 มก. 
-สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
-สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 กําแพงแสน 
-คณะวศิวกรรมศาสตร        
 ศรีราชา 
-วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา         
ศรีราชา 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  โดยการคัดเลอืก   

อนุมัติจาง และแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั โดยการคัดเลือก              
จํานวน 8 ราย ดังนี ้
1. น.ส.สุมณยา จิระวรกิจบญัชา    คณะมนุษยศาสตร                                           
2. นายธนภูมิ มณีบุญ   สถาบันวิจัยและพฒันาแหง  มก.                                            
3. น.ส.โสภาวรรณ ตันหยง   สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
4. น.ส.ยุพิน ออนศิริ   สถาบันวิจัยและพฒันา กําแพงแสน 
5. นายวัชรพล ชยประเสริฐ   สถาบนัวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
6. น.ส.จิรดาวลัย สุจิรานุธรรม   คณะวิศวกรรมศาสตร  ศรีราชา 
7. น.ส. จตุพร เหรียญเจริญ   คณะวศิวกรรมศาสตร  ศรีราชา 
8. น.ส.วิไลวรรณ หยงหนู  วิทยาลัยบัณฑติศึกษา  ศรีราชา 
 

23 -คณะเกษตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
 
 
 

ขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิ   

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ        
ที่ไดรับเพิ่มขึน้ จํานวน 3 ราย ดังนี ้  
1. นายธานี ศรีวงศชัย ตําแหนงอาจารย ผูไดรับวุฒ ิวท.ด. (พันธุวิศวกรรม)          
คณะเกษตร                                           
2. น.ส.ฐิติมา รุงรัตนาอุบล ตําแหนงอาจารย ผูไดรับวุฒ ิวท.ด. (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม)  คณะวิทยาศาสตร                                                                                   
3. น.ส.เบญจพร ปณฑพลังกูร ตําแหนงอาจารย ผูไดรับวุฒิ กศ.ม. สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร)  คณะศึกษาศาสตร 
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24 สํานักงานบริการวิชาการ ขออนุมัติกําหนดอตัราเงินเดือนตามคณุวุฒ ิ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัย นางนวกมล จีราคม ตําแหนง
นิติกร ผูไดรับวุฒิ น.ม. (สาขานิตศิาสตร)  สํานักงานบริการวิชาการ  ใหไดรับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น  
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