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ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ 
1 - กองการเจาหนาที่ รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2552   

เมื่อวันจันทรที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2552  เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2552 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1 - คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติกําหนดเงินเดือนขาราชการใหไดรับตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดเงินเดือน  นายวรวุฒิ หวังวัชรกุล  ตําแหนงเลขที่ 3726  ใหไดรับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น 
2 - สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ 

  นิเวศเกษตร 
ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนง เพื่อทําหนาที่หัวหนางาน อนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนง เพื่อทําหนาที่หัวหนางาน  จํานวน 3 ราย คือ 

1. นางทิพยวัลย  เหลาวงศโคตร   ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6   
   ตําแหนงเลขที่ 3845  ขึ้นทําหนาที่หัวหนางานนโยบายและแผน 
2. นางทิพยลยา  ดวงเงิน  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6  ตําแหนงเลขที่ 
   2453  ขึ้นทําหนาที่หัวหนางานการเงินและบัญชี 
3. น.ส.ศราวดี  ปานจับ  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 ระดับ 6  ตําแหนงเลขที่ 3357 
    ขึ้นทําหนาที่หัวหนางานพัสดุ 

3 - กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ขอยกเลิกการกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อทําหนาที่หัวหนางาน อนุมัติยกเลิกการกําหนดเลขที่ตําแหนง 1850  ตําแหนงหัวหนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่ง  นายชูเดช  อิสระวิสุทธิ์  ครองอยู 

4 - คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

ขออนุมัติโอนขาราชการในสังกัดไปรับราชการที่อื่น ไมอนุมัติการโอน  นายเกรียงศักดิ์  มั่นเสถียรสิน   ไปรับราชการ  ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร      

5 - คณะวิศวกรรมศาสตร            
 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบการจางลูกจางชั่วคราวเงิน 
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบการจางลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2553  ดังนี้ 
1. ตําแหนงอาจารย  จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจาง 12 เดือน คาจางเดือนละ  
   30,000 บาท  เปลี่ยนแปลงอัตราคาจางเปนเดือนละ 35,000 บาท  สังกัดภาควิชา 
   วิศวกรรมการบินและอวกาศ 
2. ตําแหนงอาจารย  จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจาง 12 เดือน คาจางเดือนละ 
   27,500 บาท  เปลี่ยนแปลงอัตราคาจางเปนเดือนละ  35,000 บาท  สังกัดภาควิชา 
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นยังคงอยูภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
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6 - กองแผนงาน 
 

การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ประจําปงบประมาณ 
2553 

อนุมัติกรอบการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ เปนอาจารยประจําปงบประมาณ 
2553  จาํนวน 45 อัตรา  ใหกบัหนวยงานตาง ๆ  ดังนี้ 
1.  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 33 อัตรา   
2.  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  จํานวน 2 อัตรา  
3.  คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  จํานวน 3 อัตรา     
4.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน 6 อัตรา 
5.  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  จํานวน 1 อัตรา 

7 - สํานักงานกฎหมาย พิจารณาเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

มีมติใหคณบดีคณะมนุษยศาสตร  คณบดีคณะประมง  และผูอํานวยการสถาบัน 
คนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร  เปนกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
1 - กองการเจาหนาที่ รับทราบความกาวหนาเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงาน

บุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
รับทราบ 

2 - กองการเจาหนาที่           รับทราบการกําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รับทราบ 

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1 - คณะเกษตร          
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะมนุษยศาสตร     
- คณะวิทยาศาสตร            
- วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 
- คณะศึกษาศาสตร 
- คณะเศรษฐศาสตร      
- คณะเกษตร กําแพงแสน            
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ)  โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตําแหนงอาจารย   
จํานวน 15 ราย คือ 
1.  นางศศิประภา  รัตนดิลก  คณะเกษตร  
2.  นายทรงพร  หาญสันติ  คณะบริหารธุรกิจ               
3.  น.ส.เพ็ญนภา  พวงประโคน  คณะมนุษยศาสตร                 
4.  น.ส.พรรณราย  ชาญหิรัญ   คณะมนุษยศาสตร             
5.  น.ส.ศิริกาญจนา  ทองมี  คณะวิทยาศาสตร      
6.  น.ส.สุจิณณา  กรรณสูต  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 
7.  น.ส.วยากร  อรุณรัตน  คณะศึกษาศาสตร               
8.  น.ส.รวิสสาข  สุชาโต  คณะเศรษฐศาสตร      
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   9.  นายสรวัฒน  วิศาลาภรณ  คณะเศรษฐศาสตร                    

10. น.ส.ราตรี  บุญเรืองรอด  คณะเกษตร กําแพงแสน 
11. น.ส.งายงาม  ประจวบวัน  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
12.  นายวรพจน  ศตเดชากุล   คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
13. นายเสกสรรค  มธุลาภรังสรรค   คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
14. นายกฤษณะ  จันทรโชติ  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
15. น.ส.อิงอร  กิมกง   โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

2 - สํานักงานอธิการบดี          
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะมนุษยศาสตร 
- คณะวิทยาศาสตร 
- สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ   
  นิเวศเกษตร 
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
- สํานักหอสมุด 
- คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต 
  ศรีราชา 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก   
จํานวน 19 ราย  คือ 
1. นายธานี  คําเมือง  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  สํานักงานอธิการบดี 
2. น.ส.โรจนา  ขุนบุญจันทร  ศูนยวิทยบริการ มก. จังหวัดกระบี่  สํานักงานอธิการบดี 
3. นายวรวุฒิ  กุลวงษ  สํานักการกีฬา  สํานักงานอธิการบดี 
4. น.ส.กาญจนา  สุทธิแพทย  กองกิจการนิสิต  สํานักงานอธิการบดี 
5. นายอิทธิพล  พวงแกว  กองกิจการนิสิต  สํานักงานอธิการบดี 
6. น.ส.ชุติมา  หลาจันทรา  กองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี 
7. นายจตุรวิทย  พิมพทอง  สถานพยาบาล  สํานักงานอธิการบดี 
8. น.ส.พิมลพร พงศทองคํา ศูนยประสานเพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศ  สํานักงานอธิการบดี 
9. น.ส.ปุณนมาส  ธรรมรัตน  สํานักงานบริการวิชาการ  สํานักงานอธิการบดี 
10. น.ส.กรรณิกา  มิตรปลอง   คณะบริหารธุรกิจ   
11. นายฉัตรชัย  พวงพลับ  คณะบริหารธุรกิจ 
12. น.ส.ฐิติรัตน  สุพลธวณิชย   คณะมนุษยศาสตร 
13. น.ส.พรทิพย  บุญมหามงคล  คณะวิทยาศาสตร 
14. น.ส.เกตุกานต  กอเกิดสกุล  สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
15. น.ส.วรดา  ชูสงา  สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
16. นายอภิยศ  เหรียญวิพัฒน   สํานักหอสมุด 
17. นางนัฐินี  อิทธิรัตนสุนทร   สํานักหอสมุด 
18. น.ส.รสุ  รุมจิตร  สํานักหอสมุด 
19. น.ส.รดา  อ่ําประเสริฐ   คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตศรีราชา 
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3 - สํานักหอสมุด ขอขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
อนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของ  นายวินัย  มะหะหมัด  ออกไปอีก 6 เดือน 
ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2552 – 15 เมษายน 2553 

4 - วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
  จังหวัดสกลนคร 

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน 9 ราย  ไปสังกัดตามหนวยงานที่ปฏิบัติงานจริง 

5 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะวิทยาศาสตรและ   
  วิศวกรรมศาสตร 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับ
ตามคุณวุฒิ 

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น 
จํานวน 2 ราย คือ 
1.  น.ส.อุลัยวรรณ  อุสันสา  ตําแหนงเลขที่ พ.1973   
2.  นางอัญชสา  ประมวลเจริญกิจ  ตําแหนงเลขที่ พ.0147 

6 - สํานักบริการคอมพิวเตอร 
- คณะสังคมศาสตร 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงาน พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
จํานวน 2 ราย  ดังนี้ 
1.  นายพรชัยยศ  ชํานาญศิลป   สํานักบริการคอมพิวเตอร 
2. น.ส.ปยะรัตน  คลายแยม  คณะสังคมศาสตร 

เรื่องอื่น ๆ  
1 - คณะวิทยาศาสตร                  

 
การตออายุราชการ มีมติใหแตงตั้งคณะทํางานประกอบดวย รองอธิการบดีฝายอํานวยการ เปนประธาน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร  คณบดีคณะเกษตร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร  ประธานสภา 
ขาราชการ  เปนกรรมการ  กองการเจาหนาที่ ทําหนาที่เลขานุการ   เพื่อทําหนาที่ 
ศึกษาขอมูล  และเสนอ ก.บ.ม.ตอไป 

 


