
สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม.  ครั้งที่ 1/2553  วันจนัทรที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ 
1 - กองการเจาหนาที่ รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2552   

เมื่อวันจันทรที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2552  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2552 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1 - คณะวิทยาศาสตร           

 
ขออนุมัติบรรจุบุคคลผูผานการคัดเลือกโดยวิธีการรับโอน 
ขาราชการ 

อนุมัติรับโอน  นายสิทธิพงศ  รักตะเมธากูล  อาจาย ระดับ 7  สังกัดคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร 

2 - กองการเจาหนาที่                
 

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ก.ช.ช.) 

มีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ (ก.ช.ช.)  โดยแตงตั้ง  น.ส.สิริกุล  วะสี  เปนกรรมการเพิ่มอีก 1 ราย  
โดยอนุมัติหลักการใหปรับแกไขหลักเกณฑและวิธีการ  จากเดิมที่กําหนดใหมีกรรมการ
จํานวน 3-7 คน  เปนใหมีกรรมการ จํานวน 3-8 คน  มอบกองการเจาหนาที่ปรับแกไข
หลักเกณฑใหเหมาะสมที่จะบังคับใช  และเสนอมหาวิทยาลัยประกาศใชตอไป 

3 - กองคลัง                     
- คณะเกษตร              
- คณะเกษตร กําแพงแสน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร                
- คณะสังคมศาสตร 
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ 
  การคนควาและพัฒนาปศุสัตว 
  และผลิตภัณฑสัตว 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ 
 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ  
จํานวน 8 ราย  คือ 
1.  นางภูมิอุษา  ชาลีพรหม  กําหนดเลขที่ตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 7-8   
     ผูชํานาญการ ระดับ 7-8   สังกัดกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี     
2.  น.ส.ปรียา  พินิจประสพสุข  กําหนดเลขที่ตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 7-8 
     แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7  ผูชํานาญการ  ระดับ 7  สังกัด    
     กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  
3.  น.ส.พิมพใจ  คีรีเมฆ  กําหนดเลขที่ตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 7-8    
     แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7  ผูชํานาญการ  ระดับ 7  สังกัด 
     กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี                                      
4.  นางสุมาลี  ศรีแสง  กําหนดเลขที่ตําแหนงเปนผูปฏิบัติงานบริหาร 6  แตงใหดํารง 
     ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 6  ผูชํานาญการ ระดับ 6  สังกัดคณะเกษตร       
5.  วาที่รอยตรีทองหลอ  หมื่นราษฎร  กําหนดเลขที่ตําแหนงเปนผูปฏิบัติงาน 
     การเกษตร 7-8  แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 7  ผูชํานาญการ  
     ระดับ 7  สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
   6.  น.ส.ชุติมา  เทพเฉลิม  กําหนดเลขที่ตําแหนงเปนนักวิชาการศึกษา 8  แตงตั้งให 

    ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 8 ผูชํานาญการ ระดับ 8  (หัวหนางานบริการ 
    วิชาการและวิจัย)  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 
7.  น.ส.อําไพพงษ ทวีธัญลักษณ  กําหนดเลขที่ตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและบัญชี 8   
    แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 8 ผูชํานาญการ ระดับ 8 (หัวหนา 
    งานคลังและพัสดุ)  สังกัดคณะสังคมศาสตร 
8.  นายเกรียงศักดิ์  สอาดรักษ  กําหนดเลขที่ตําแหนงเปนนักวิชาการเกษตร 7-8   
     แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ผูชํานาญการ ระดับ 7  สังกัดสถาบัน 
     สุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

4 - สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการ
คนควา 
  และพัฒนาพืชศาสตร 
 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ 
โดยกําหนดเลขที่ตําแหนงของ  นางประนอม  คงสกุล  เปนตําแหนงนักวิชาการเงิน 
และบัญชี 7-8  แตงตั้ง  นางประนอมฯ  ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7   
ผูชํานาญการ ระดับ 7  สังกัดสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนา 
พืชศาสตร 

5 - สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร 
- กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

ขออนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงระดับ 
ชํานาญการ 

อนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ  ดังนี้ 
1.  ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญการ ระดับ 6 , 7-8  ในสถาบันคนควาและพัฒนา 
    ระบบนิเวศเกษตร   
2.  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ระดับ 7-8  ในกองยานพาหนะอาคารและ 
    สถานที่ 

6 - คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ  คือ 
นายสุชาติ  สงวนพันธุ  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 9  ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9  สังกัด  
คณะเกษตร กําแพงแสน 

7 - กองการเจาหนาที่ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ภาระงานทางวิชาการ 

เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ มี 7 หนวยงาน คือ 
คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร  คณะวนศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะสังคมศาสตร 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการ 

8 - คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติบรรจุบุคคลผูผานการคัดเลือกโดยวิธีการ 
รับโอนขาราชการ 

อนุมัติรับโอน  นายพงศศักดิ์  หนูพันธ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8  และ 
ตัดโอนอัตราเลขที่ 4308  จากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไปตั้งจายที่คณะ 
วิศวกรรมศาสตร 

 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
9 - กองการเจาหนาที่ การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา 
อนุมัติการตอเวลาราชการ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการตอเวลาราชการ 
2. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติการตอเวลาราชการ 
3. เห็นชอบรางประกาศสภาฯ เรื่องการตอเวลาราชการ 
และอนุมัติหลักการใหคณะเลือก ก.บ.ม.คนใดคนหนึ่งเปนกรรมการกลั่นกรองตาม 
ประกาศสภาฯ ขอ 3.2 

10 - สํานักงานกฎหมาย การพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วาดวยอํานาจการสั่งลงโทษ  วิธีการออกคําสั่ง  และ 
การแกไขคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ 

เห็นชอบรางขอบังคับฯ  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
1 - กองการเจาหนาที่ รับทราบกําหนดการนําสงเรื่องเขาวาระการประชุม 

ก.บ.ม. ประจําป พ.ศ. 2553 
รับทราบ 

2 - กองการเจาหนาที่ รับทราบการรับรองคุณวุฒิ รับทราบ 
3 - กองการเจาหนาที่ รับทราบแนวทางปฏิบัติในระหวางการเตรียมดําเนินการ

ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม 
รับทราบ 

4 - บัณฑิตวิทยาลัย 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะมนุษยศาสตร 
- กองคลัง 

รับทราบผลการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 7  เพื่อทําหนาที่หัวหนางาน 

รับทราบผลการคัดเลือก  และแตงตั้ง  นางกฤษณา  ชมภูแดง  ทําหนาที่หัวหนางาน 
บัญชี กองคลัง  และอนุมัติหลักการจัดสรรอัตราพนักงานทดแทน 

5 - กองกลาง 
- สํานักงานทรัพยสิน 
- คณะมนุษยศาสตร 
- สํานักทะเบียนและประมวลผล 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

รับทราบผลการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งขึ้นดํารง 
ตําแหนงในการบริหาร 

รับทราบผลการคัดเลือก 
1. นางสุกัญญา มณีเจริญ  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางปยฉัตร  ชางเหล็ก  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน 
3. นางวรรณา ศิลามาตร  ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร 
4. นางทิพยวัลย เหลาวงศโคตร  ดํารงตําแหนงเลขานุการ สํานักทะเบียนและประมวลผล 
    และอนุมัติหลักการจัดสรรอัตราพนักงานใหหนวยงานตนสังกัดของผูผานการคัดเลือก 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  ไมมีผูผานการคัดเลือก 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1 - คณะมนุษยศาสตร    
- คณะวิทยาศาสตร                 
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร      
- คณะเกษตร กําแพงแสน   
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
- คณะเกษตร 
- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตําแหนงอาจารย   
จํานวน 35 ราย คือ 
1.  น.ส.รุจิรา  เสงเนตร   คณะมนุษยศาสตร 
2.  นายธีระชาติ  ลี้ประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร               
3.  นางสมฤดี  สาธิตคุณ  คณะวิทยาศาสตร                   
4.  นายสัญชัย  เดชานุภาพฤทธา  คณะวิศวกรรมศาสตร      
5.  นายคมสันต  หงษสมบัติ  คณะวิศวกรรมศาสตร      
6.  นางนพมาศ  พันธุภักดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร        
7.  น.ส.เพกา  เสนาะเมือง  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
8.  นายจตุพล  อังศุเวช  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
9.  น.ส.พัชรวิภา  ใจจักรคํา  คณะเกษตร กําแพงแสน 
10. นายพิเชษฐ  อนุรักษอุดม  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
11. นายปรวัฒน  วิสูตรศักดิ์  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
12. นายเอกชัย  วิลามาศ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
13. น.ส.พรไพรินทร  รุงเจริญทอง  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
14. น.ส.สุชีวัน  กรอบทอง  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
15. นายคเณศ  พลอยดนัย  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
16. นายชูวิทย  รัตนพลแสนย  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
17. นางสุวีณา  เตือนแจง  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
18. น.ส.ปยนันต  คลายจันทร  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
19. น.ส.วิภาวรรณ  ตินนงัวัฒนะ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
20. นายนิตติกร  สุวรรณศิลป  คณะวิทยาการจัดการ 
21. นายจุมพฎ  บริราช  คณะวิทยาการจัดการ 
22. นายสมบูรณ  สาระพัด   คณะวิทยาการจัดการ 
23. น.ส.ศิริวรรณ  ไชยสูรยกานต   คณะวิทยาการจัดการ 
24. น.ส.พรพิมล  เอี่ยมสําอางค  คณะวิทยาการจัดการ 
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   25. น.ส.ขวัญดาว  พันธหมด  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

26. นายบุญมา สุนทราวิรัตน   คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
27. นายปยะพงษ  ศรีวงษราช  คณะเกษตร 
28. น.ส.สุมิดา  อังศวานนท  คณะมนุษยศาสตร 
29. นายอรรถพร  วิเศษสินธุ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
30. น.ส.พัชรา  จตุรโกมล  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
31. นายศุภเดช  สุจินพรัหม  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
32. นายสันติ  รักษาวงศ   คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
33. นางอัมภิกา  บุญมี  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
34. น.ส.ไพลิน  ศรีสุรัตสิริ  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
35. น.ส.พีรียา  ทักษานันท  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

2 - วิทยาลัยสิ่งแวดลอม               
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง 
  การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะเกษตร กําแพงแสน            
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
- สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา     
- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา 
- คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา        
- คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา   
- วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา 
- วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
  จังหวัดสกลนคร 
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 
  สกลนคร 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก   
จํานวน 23 ราย  คือ 
1. นางสตรีไทย  พุมไม  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม          
2. น.ส.กอบกาญจน  เผือกชอุม  วิทยาลัยสิ่งแวดลอม              
3. น.ส.วรรณสิริ  วรรณรัตน  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ 
                                    อุตสาหกรรมเกษตร 
4. น.ส.วันวิสา  ชุมเงิน  คณะเกษตร กําแพงแสน            
5. นายธนันชัย  ยั่งยืน  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
6. น.ส.สิริจิตร  ไรสุขสิริ  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
7. น.ส.อัจฉรา  เฮงสุวรรณ  สํานักหอสมุด กําแพงแสน     
8. นายณัฏฐพัชร  มณีโรจน  สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา   
9. นางนิภาภัส  สาครดี  สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
10. นางนุจิยาพร  โพธิดอกไม  สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
11. นายธนัญชัย  เวชชเศรษฐนนท  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา 
12. น.ส.วิลาวรรณ  ชูแกว  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา 
13. น.ส.พรชนก  สีสาย  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา  
14. นางฐิติรัตน  ชูไกรพินิจ  คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 
15. น.ส.ณิชาภัทร  คุมสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา              
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   16. น.ส.เบญจวรรณ  ออนเกตุพล  คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 

17. นางปยะวรรณ  ปลอดเถาว  คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
18. น.ส.วนิดา  เผือกจิตร  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา 
19. นายวิญู  ฤกษอภิบาลวงศ  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา 
20. นายบงกช  พุมแกว  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา     
21. นายอภิศักดิ์  อุมจันสา  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
22. นายจิรวัฒน  อรรถเศรษฐ  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขต 
                                       เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                    
23. นายวีรชาติ  อักษรศักดิ์   คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขต 
                                     เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                    

3 - คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 
 

ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการ
คัดเลือก 

อนุมัติยาย  น.ส.ฐิตา  ตาปนานนท   ผูผานการคัดเลือก มาดํารงตําแหนงนักวิชาการ
พัสดุ  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 

4 - คณะเกษตร กําแพงแสน          
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 
  เกษตร 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ใหไดรับตามคุณวุฒิ 

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิ  จํานวน 2 ราย คือ 
1. นายโสภณ  วิลัยศร   สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน  คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
2. นายสุริยัณห  สุภาพวานิช  สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร     
   คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

5 - สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการ 
  เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ  
โดยวิธีพิเศษ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง  น.ส.ปฐมา  จาตกานนท  ใหดํารงตําแหนงนักวิจัย 
ชํานาญการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการ 
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

6 - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจาง  นางปยภาคย  ภูมิภมร  ไปตั้งจาย ณ โครงการ 
จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  สํานักงานอธิการบดี 

7 - สํานักงานกฎหมาย การพิจารณารางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วาดวยวินัย การรักษา
วินัย แลการดําเนินการทางวินัย  ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เห็นชอบรางขอบังคับฯ   
 

8 - สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัยที่กระทําความผิด
วินัยอยางรายแรง 

อนุมัติตามเสนอ 
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การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1 - กองการเจาหนาที่         
 

พิจารณารางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

อนุมัติรางประกาศฯ 

 


