
สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม.  ครั้งที่ 11/2552  วันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ 
1 - กองการเจาหนาที่ รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2552   

เมื่อวันจันทรที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2552  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2552 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1 - กองกลาง           

- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- คณะเกษตร กําแพงแสน 

ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนงและตัดโอนตําแหนง  
เพื่อทําหนาที่หัวหนางาน 

อนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนง  และตัดโอนตําแหนงเพื่อทําหนาที่หัวหนางาน   
จํานวน 5 ราย  คือ 
1. นางวัลลีย  นาคประสิทธิ์   ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6  ระดับ 6     
    ตําแหนงเลขที่ 1504  สังกัดกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขึ้นดํารงตําแหนง 
    หัวหนางานเลขานุการผูบริหาร   
2. น.ส.ปานทิพย  ชางทอง  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6   
    ตําแหนงเลขที่ 2942  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  ขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนา 
    งานคลังและพัสดุ   
3. นางสุกิจจา  พงษสุวรรณ  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6   
    ตําแหนงเลขที่ 2937  สังกัดหนวยสารบรรณ  งานบรหิารและธุรการ  ขึ้นดํารง 
    ตําแหนงหัวหนางานแผนและประกันคุณภาพ  โดยตัดโอนอัตราไปตั้งจายที่ 
    งานแผนและประกันคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
4. นางวัชรินทร  คุมเณร   ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6  ระดับ 6  ตําแหนงเลขที่ 
    939  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  ขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษา 
5. นางวาสนา  นอยปุก  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6  ตําแหนงเลขที่  
   1618  สังกัดหนวยธุรการกําแพงแสน  งานบริการและธุรการ  ขึ้นดํารงตําแหนง 
   หัวหนางานคลังและพัสดุ  โดยตัดโอนอัตราไปตั้งจายที่งานคลังและพัสดุ  สังกัด 
   คณะเกษตร กําแพงแสน 

 
 
 
 
 



 
 
 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
2 - กองแผนงาน          

- คณะเกษตร กําแพงแสน 
- สํานักทะเบียนและประมวลผล 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ 
  อาหาร 
 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ  
จํานวน 5 ราย  คือ 
1.  อนุมัติกําหนดตําแหนงเลขที่ 3131  เปนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 6   
    และแตงตั้ง  นางสุชีรา  จรรยามั่น  ดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 
    ผูชํานาญการ ระดับ 7  สังกัดกองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี     
2.  อนุมัติกําหนดตําแหนงเลขที่ 1829  เปนตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6  และแตงตั้ง   
    นางวรรณี  ชิวปรีชา  ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7  ผูชํานาญการ ระดับ 7     
    สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน 
3.  อนุมัติกําหนดตําแหนงเลขที่ 3367  เปนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 
    และแตงตั้ง  นางพิศมัย  โหตรภวานนท  ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7   
    ผูชํานาญการ ระดับ 7  สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล          

3 - คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

เปลี่ยนแปลงการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ประจําป
งบประมาณ 2553  และขออนุมัติกรอบการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2553  เพิ่มเติม 
 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ  จากเดิมเดือนละ 30,000 บาท 
เปนเดือนละ 35,000 บาท  ระยะเวลาการจาง 2 เดือน  และอนุมัติกรอบการจางผูมี 
ความรูความสามารถพิเศษ  ประจําปงบประมาณ 2553  เพิ่มเติม 1 อัตรา  ระยะเวลา 
การจาง 12 เดือน อัตราคาจางเดือนละ 35,000 บาท 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
1 - กองการเจาหนาที่ รับทราบการกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางการปรับ
ใชระบบบริหารงานบุคคลใหม 

รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1 - คณะเกษตร          
- คณะวิทยาศาสตร   
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- คณะสังคมศาสตร 
- คณะสัตวแพทยศาสตร 
- คณะศึกษาศาสตร 
- คณะเกษตร กําแพงแสน            
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
- คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ 
  อุตสาหกรรมเกษตร 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตําแหนงอาจารย   
จํานวน 14 ราย คือ 
1.  นางพีรานุช  เลิศวัฒนารักษ  คณะเกษตร  
2.  น.ส.สุธาสินี  กิตยาการ  คณะวิทยาศาสตร               
3.  นายอภิชาติ  โรจนโรวรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร              
4.  นายเกงกิจ  กิติเรียงลาภ   คณะสังคมศาสตร             
5.  น.ส.มณีนุช  เขียวอินทร  คณะสัตวแพทยศาสตร   
6.  นายนาทรพี  ผลใหญ  คณะศึกษาศาสตร   
7.  น.ส.สุกัญญา  ยุงระแหง  คณะเกษตร กําแพงแสน         
8.  นางสิริมา  ศิริฤกษ   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
9.  น.ส.ฉัตกฤษ  รื่นจิตต  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร            
10. นายกิตติพจน  เพิ่มพูล   โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
11. นายวัชรพัฐ  เมตตานันท  คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา     
12. นายศักรธร  บุญทวียุวัฒน   วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ    
13. นายพรรณศักดิ์  เอี่ยมรักษา   คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
14. น.ส.อัมพร  ศรีคราม   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

2 - สํานักงานอธิการบดี          
- คณะวิทยาศาสตร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- คณะศึกษาศาสตร 
- คณะสังคมศาสตร 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง 
  การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ 
  อาหาร 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก   
จํานวน 22 ราย  คือ 
1. น.ส.นิสิตา  คงแกว  สํานักงานกฎหมาย  สํานักงานอธิการบดี 
2. นายชนินทร  โสรถาวร   คณะวิทยาศาสตร                    
3. น.ส.ชมมนัส  เกียรติโพธา  คณะวิทยาศาสตร       
4. น.ส.จุฑาวดี  จันทรพักตร   คณะวิศวกรรมศาสตร           
5. น.ส.ทรายทอง  ทิพยโพธิ์   คณะศึกษาศาสตร           
6. น.ส.มยุลดา  ทาสุรินทร   คณะสังคมศาสตร   
7. น.ส.สิริรัตน  นกแกว   คณะอุตสาหกรรมเกษตร         
8. น.ส.นารี  พิมพสอน   คณะอุตสาหกรรมเกษตร          

 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
 - สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ 

  เกษตร 
- สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรม 
  ศึกษาราชนครินทร 
- คณะเกษตร กําแพงแสน 
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
- สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 

 9. น.ส.พรพรรณ  สิระมนต   สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ  
                                    อุตสาหกรรมเกษตร 
10. น.ส.ผองศรี  ลอมเขต  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
11. น.ส.กาญจนา  พันธศรีทุม   สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
12. นายนิธาน  ทองโคตร   สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
13. นางน้ําออย  ชินวงศ   สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร 
14. นายสมหวัง  หลีคา   คณะเกษตร กําแพงแสน                    
15. น.ส.ลัดดาวัลย  ปยะพันธ   คณะเกษตร กําแพงแสน 
16. น.ส.ทองวาท  ราชชารี   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
17. นายภานุวัฒน  ปญจเมธี  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
18. นงส.นันทกาญจน  ขันตยานุกูลกิจ  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
19. น.ส.นันทิยา  เตชะติ   สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน     
20. น.ส.กิตติยา  รุงโรจนธนกุล   สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
21. น.ส.ศิรินันท  ปนทองคํา   สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
22. น.ส.สุพิศ  บายคายคม  สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 

3 - สํานักประกันคุณภาพ     ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกการ
กําหนดอัตราคาจาง ตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกการกําหนดอัตราคาจาง ตามคุณวุฒิของ 
น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี  จากเดิมคณะกรรมการคัดเลือกประกอบดวย 
1. รองอธิการบดีฝายอํานวยการ          ประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ    กรรมการ 
3. เลขานุการสํานักประกันคุณภาพ       กรรมการ 
ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวย 
1. รองอธิการบดีฝายอํานวยการ          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ     กรรมการ 
3. ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ    กรรมการ 

 
 
 
 
 



 
 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1 - กองคลัง                        
 

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได 

อนุมัติตัดโอนตําแหนง และอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  สังกัด 
ฝายสารสนเทศ  สํานักบริการคอมพิวเตอร  ไปตั้งจาย ณ กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 2 ราย  คือ 
1. น.ส.ชูศรี  คงทองคํา  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  อัตราเลขที่ B52-030 
2. น.ส.จุไรวรรณ  เสือปาน  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  อัตราเลขที่ B52-031 

 


