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มติ  ก.บ.ม.  ครั้งที่  2/2552  เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552 
ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

1 กองการเจาหนาที ่ รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่  
1/2552 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552  ตามเสนอ 
 

2 -คณะเกษตร 
-คณะวนศาสตร 
-คณะวิศวกรรมศาสตร 
-คณะสังคมศาสตร 
-คณะอุตสาหกรรม
ศาสตร 
-คณะเกษตร 
กําแพงแสน 

พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติามมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการ 

มีมติใหเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามที่คณะตางๆ  
เสนอมาตอ ก.พ.อ. ตอไป และขอใหคณะและหนวยงานที่ยังไมไดเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ จัดสงรายงานเสนอ ก.บ.ม.  
ในการประชุมครั้งตอไป 

3 กองการเจาหนาที ่
 

การพิจารณาแนวทางการตอเวลาราชการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552 

มีมติเห็นชอบ ดังนี ้
1.ใหดําเนนิการตอเวลาราชการ โดยใหแกไขขอความ ขอ 2.2 “แนวทางเยียวยา” เปน 
“แนวทางอืน่ๆ” และ แกไข (ราง) ประกาศสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องการ 
ตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา ดังนี ้
  1.1 เปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการประเมิน” เปน “คณะกรรมการกลั่นกรอง” 
  1.2 แกไข 3.2 จากเดิม เปน “3.2 คณาจารยในภาควิชาที่ผูเกษียณสังกัดจํานวน 1 คน 
เปนกรรมการ โดยใหหัวหนาภาควิชาเปนผูเสนอ” 
  1.3 เพิ่มองคประกอบคณะกรรมการกลั่นกรอง ดังนี้ “3.4 ก.บ.ม. จํานวน 1 คน  
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
     เปนกรรมการ” 

2.ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี ้
  2.1 แนวทางการพิจารณาตอเวลาราชการ ป 2552 
  2.2 กรอบอตัรากําลัง 4 ป (ป 2552 – ป 2555) ในการพิจารณาตอเวลาราชการตาม 
ที่ ก.พ.อ. กําหนดขอ 4 
2.3 ให ก.บ.ม. เปนคณะกรรมการพิจารณากําหนดจาํนวน และตัวบคุคลของคณาจารย
ที่จะเกษียณอายุราชการ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนดในขอ 6 (1) เพื่อรายงานสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตัิตอไป 
  2.4 มอบอํานาจให ก.บ.ม. ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการประจําป 
2552 เพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมตัิตอไป 
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กองวิเทศสัมพันธ ขออนุมัติดาํเนินการคดัเลือกบุคคลขึ้นดํารง
ตําแหนงนักวิเทศสมพันธ 7 หัวหนางานความ
รวมมือระหวางประเทศ สังกัดกองวิเทศสมัพันธ 
สํานักงานอธิการบด ี

อนุมัตดิําเนนิการคัดเลือก แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลขึ้นดาํรงตําแหนงนกั
วิเทศสัมพันธ ระดับ 7 หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ
และตดัโอนอตัราพนักงานคืนใหกับหนวยงานเดิมของผูไดรับการคดัเลือก  

5 -สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน 
-กองแผนงาน  
-กองการเจาหนาที ่

ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิพิจารณาผลงานใน 
การแตงตั้งผูชํานาญการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 78 

อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงานในการแตงตัง้เปนผูชํานาญการ จํานวน 9 ราย
เพิ่มเติม ดังนี ้
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
1. รองศาสตราจารยวรภัทร  ลัคนทินวงศ 
2. รองศาสตราจารยดนัย  บณุยเกียรติ 
3. รองศาสตราจารยศิริชัย  กัลยาณรัตน 
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
   กองแผนงาน และกองการเจาหนาที่ 

4. นางสมพร  ใหมแกว 
5. นายสมพงษ  สุขีเกต ุ
6. นายสรร  กลิ่นวิชิต 
7. นางอรทัย  บุญม ี
8. น.ส.มุกดา  จิตพรมมา 
9. นายธีระ  ภักดีวานิช 

6 คณะมนษุยศาสตร ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ    ใ
ดํารงตาํแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นายเกษม  ทบัทิมศรี ใหดํารงตาํแหนงนักวิชาการ 
โสตทัศนศึกษา ระดบั 7 (ผูชํานาญการ ระดับ 7-8)  คณะมนุษยศาสตร 

7 สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบ
คุณสมบัติเพื่อใชเปนคุณสมบัตใินการขอกําหนด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดบั 9 ในสถาบันคนควา 
และพัฒนาผลติภัณฑอาหาร 

มีมติใหถอนวาระ 
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คณะวิทยาศาสตร 
 
 

การขออุทธรณผลการพิจารณากําหนดตาํแหนงทาง
วิชาการ 

เห็นชอบใหเสนอ ก.พ.อ. ตอไป โดยมอบคณบดี คณะวทิยาศาสตร ประสานกับ  
นางงามผอง คงคาทิพย ปรับแกคาํอุทธรณ โดยใหชี้แจงในเชิงวิชาการ ตรงตามประเด็น  
ปญหา เพื่อนําเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาตอไป 

9 สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

อนุมัติแตงตั้ง นางสิรี ชัยเสรี  ตาํแหนงรองศาสตราจารย และคณบดีคณะอุตสาหกรรม 
เกษตร เปนผูแทน อ.ก.ม. (ก.บ.ม.) ตามขอ 4 เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ  
สรรหาผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
10 คณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน 
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ประจําป
งบประมาณ 2552 เพิ่มเติม 

อนุมัติจางผูมคีวามรูความสามารถพิเศษ Dr. Tamao Kasahara เปนอาจารยประจําปงบ 
ประมาณ 2552 ระยะเวลาการจาง 9 เดือน อัตราคาจางเดือนละ 35,000 บาท  
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
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การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
11 -คณะเกษตร 

-คณะมนษุยศาสตร 
-คณะวิศวกรรมศาสตร  
-คณะวิศวกรรมศาสตร  
ศรีราชา 
-คณะทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ศรีราชา 
-คณะวิศวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน 
-คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร 
กําแพงแสน 
-โครงการจัดตั้งวิทยาเขต 
สุพรรณบุรี 

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลอืก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย จํานวน 12 ราย ดังนี ้
1.นายชาญวิทย  แกวตาป  คณะเกษตร 
2.นายขจร  ฝายเทศ  คณะมนุษยศาสตร 
3.น.ส.อารยา  ศักดิบ์ูรณาเพชร   คณะวศิวกรรมศาสตร 
4.นายศิริชัย  วัฒนาโสภณ   คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
5.น.ส.สาริณี  อุยตระกูล     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
6.น.ส.พิมพพร  แสงวิเชียร  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา 
7.นายกฤษกร  เขาทอง   คณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน 
8.นายเจริญศกัดิ์  ชูวงษ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน 
9.นายสุชิน  ดอนวัดไพร  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน 
10น.ส.วิมลมาศ  ประชากุล   โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสพุรรณบุรี 
11.น.ส.ปานิสรา  ทิตาทร      โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสพุรรณบุรี 
12.น.ส.ปรางฉาย  ปรตัคจริยา  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรบุรี 

12 
 
 
 

 

-สถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
-คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  โดยการคัดเลอืก 

 
 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั โดยการคัดเลือก 
จํานวน 10 ราย ดังนี ้
1.น.ส.ณัฐภรณ  สุทธิวิจติรภักด ี สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -คณะศึกษาศาสตร 

และพัฒนศาสตร 
-สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 
-สํานักวิทยบริการ ศรีราชา 

 2.น.ส.สุธีรา  วิทยากาญจน  สถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
3.นายสิทธิเดช  ฐานบัญชา  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
4.น.ส.ณัฐกฤตา  ภูกลีบ     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
5.นายศภุชัย  ทองดอนเหมอืน    คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
6.นายสุชาต ิ แซแต  คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
7.น.ส.นพพร  เลิศประเสริฐ   สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
8.น.ส.ปยมาลย  บตุรแขก   สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
9.นายพนมพร  สาคร   สํานักวิทยบริการ ศรีราชา 
10.นายกิตตศิกัดิ์  อิ่มสดุ   สํานักวิทยบรกิาร ศรีราชา 

13 คณะบริหารธรุกิจ ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานดาํรงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติแตงตั้ง น.ส.สิริจินต  วงศจารุพรรณ  ใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 
คณะบริหารธรุกิจ 

14 กองการเจาหนาที ่ การพิจารณาแกไขแบบสัญญาผอนผนัใหนับ 
เวลาการปฏิบตัิงานในฐานะพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ เปนระยะเวลา
ปฏิบัติงานชดใชตามสญัญาอนุญาตใหพนกังาน 
ไปศึกษา ฝกอบรมวิจัย และดูงาน 

อนุมัติใหใชแบบสัญญาผอนผันใหนบัเวลาการปฏิบตัิงานในฐานะพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ เปนระยะเวลาปฏิบตัิงานชดใชตามสัญญาอนญุาตให
พนักงานไปศกึษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน (ฉบบัแกไข) 
 

15 กองการเจาหนาที ่ รางแบบประเมินการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมพิจารณาและอภปิรายแลว เห็นวามีรายละเอียดมากที่ควรพจิารณาให 
ถี่ถวนและเสนอใหมีการตั้งคณะทํางานพิจารณา โดยขอใหรองอธิการบด ี
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
   ฝายประกันคณุภาพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณบดคีณะอุตสาหกรรมเกษตร  

คณบดีคณะสงัคมศาสตร และผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ รวมในคณะทํางาน 
ดวย และมอบใหกองการเจาหนาที่รับผดิชอบการดาํเนนิงาน 

16 กองแผนงาน รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารอัตรากาํลังพนักงานมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 4/2551 

รับทราบรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
ตามเสนอ 

 
 


