
สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม.  ครั้งที่ 2/2553  วันจนัทรที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ 
1 - กองการเจาหนาที่ รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2553   

เมื่อวันจันทรที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553 
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2553 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1 - คณะวิศวกรรมศาสตร        

 
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ อนุมัติแตงตั้ง  นางมาลัยวัลย  พุมเหมือน  ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ  เปน 

ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5  ระดับ 5 
2 - กองคลัง         

- กองกิจการนิสิต กําแพงแสน 
 

ขอยกเลิกการกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อทําหนาที่หัวหนางาน อนุมัติยกเลิกการกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อทําหนาที่หัวหนางาน จํานวน 2 ตําแหนง คือ 
1. นางฐิติรัตน  ปทุมมาศ  ยกเลิกการกําหนดตําแหนงเลขที่จากการทําหนาที่หัวหนา 
    งานการเงิน สังกัดกองคลัง 
2. นางวาสนา  หิรัญบุญญานุกูล  ยกเลิกการกําหนดตําแหนงเลขที่จากการทําหนาที่ 
    หัวหนางานกิจกรรมและพัฒนานิสิต  สังกัดกองกิจการนิสิต กําแพงแสน 

3 - กองการเจาหนาที่              
 

ขออนุมัติเทียบคุณสมบัติของขาราชการเพื่อใชเปนคุณสมบัติ 
ในการขอกําหนดตําแหนงเชี่ยวชาญ ระดับ 9 
 

อนุมัติเทียบคุณสมบัติของขาราชการเพื่อใชเปนคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนง
เชี่ยวชาญ ระดับ 9  จํานวน 5 ราย คือ 
1. นายวิโรจน  ทองสุพรรณ  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 8 
2. น.ส.นีรนุช  ภาชนะทิพย  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 8 
3. นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 
4. น.ส.ยุพิน  ภวพงศสุภัทร  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 
5. นางกาญจนา  วสุสิริกุล  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 

4 - คณะบริหารธุรกิจ                
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- คณะเศรษฐศาสตร 
- คณะสัตวแพทยศาสตร 
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม          
- คณะเกษตร กําแพงแสน 

พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการ 

เห็นชอบ 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
 - คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม    
  กําแพงแสน 
- คณะเกษตร 
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ   
  อุตสาหกรรมเกษตร 

  

5 - สํานักหอสมุด 
- สํานักบริการคอมพิวเตอร 

ขออนุมัติใหขาราชการในสังกัดโอนไปรับราชการที่อื่น อนุมัติใหขาราชการในสังกัดโอนไปรับราชการที่อื่น จํานวน 2 ราย คือ 
1. น.ส.สุภาภรณ  บุตรดีวงษ  สังกัดสํานักหอสมุด 
2. น.ส.สุทธินี  มหามิตร  สังกัดสํานักบริการคอมพิวเตอร 

6 - กองแผนงาน          พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาการวางแผนอัตรากําลัง 
สายวิชาการ  และสายสนับสนุน 

เห็นชอบ 

7 - สํานักงานกฎหมาย การลงโทษขาราชการที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง เห็นชอบ 
การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1 - คณะเกษตร        

- คณะประมง                     
- คณะมนุษยศาสตร     
- คณะวิทยาศาสตร            
- คณะสัตวแพทยศาสตร    
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร       
- คณะเกษตร กําแพงแสน     
- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา      
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม    
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก 
จํานวน 20 ราย  คือ 
1. น.ส.สุจินต  เจนวีรวัฒน   คณะเกษตร 
2. นายเจตษฎา  อุตรพันธ  คณะเกษตร 
3. น.ส.อรพร  หมื่นพล  คณะประมง 
4. นายธีรัตม  แสงแกว  คณะมนุษยศาสตร 
5. น.ส.อัญชลี  ศิริขจรกิจ  คณะวิทยาศาสตร 
6. นายจิรศักดิ์  วงศเอกบุตร  คณะวิทยาศาสตร 
7. นายณัฐพงศ  อัคริมาจิรโชติ  คณะสัตวแพทยศาสตร 
8. น.ส.พัชรา  เผือกเทศ  คณะสัตวแพทยศาสตร 
9. น.ส.สุนทรี  เพ็ชรดี  คณะสัตวแพทยศาสตร 
10. นายธนัท  อวนออน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11. นายอนุรักษ  อรัญญนาค  คณะเกษตร กําแพงแสน 
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   12. นายอิษฎี  กุฏอินทร  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

13. นายคณิต  มานะธุระ  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
14. นางสุพาพร  เรืองแจม  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
15. น.ส.รุจิรัตน  หาตรงจิตต  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
16. น.ส.ศิริลักษณ  พานโคกสูง  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
17. นายอาทิตย  แสงงาม  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
18. นายธวัชชัย  เกียรติกมลมาลย  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
19. น.ส.นัฐนันท  ศักดิ์สัมฤทธิ์  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
20. น.ส.พชรภรณ  พิศุทธิสุวรรณ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

2 - คณะเกษตร                     
- คณะศึกษาศาสตร                 
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ 
  อาหาร 
- สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา     
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   
  จังหวัดสกลนคร                   

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 11 ราย 
1. น.ส.ชุลีพร  นาคพวง  คณะเกษตร 
2. น.ส.ธนวัลย  ตั้งเสถียรวงศา  คณะศึกษาศาสตร 
3. น.ส.พัทธนันท  แมนเมฆ  คณะศึกษาศาสตร 
4. น.ส.พัทธินันท  ภูมิพันธ  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
5. นายวิชชา  ตรีสุวรรณ  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
6. น.ส.นันทนัช  อนนัทาวุฒิ  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
7. น.ส.สุวารี  กอเกษตรวิศร  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
8. น.ส.ศิริกาญจน  เหลารัดเดชา  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
9. น.ส.จินตนา  อินตรา  สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
10. นายอาทิตย  สัมพันธปราชญ  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
11. น.ส.อาทิติยา  วงศอาษา  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

3 - คณะประมง              
- คณะวนศาสตร 
- คณะวิทยาศาสตร 
- คณะเศรษฐศาสตร 
- คณะสังคมศาสตร 
- คณะสัตวแพทยศาสตร 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยให
ไดรับตามคุณวุฒิ 

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน 7 ราย คือ 
1. น.ส.อุไรรัตน  เนตรหาญ  คณะประมง คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
2. นายจรวย  สุขแสงจนัทร  คณะประมง  คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
3. นายประทีป  ดวงแค  คณะวนศาสตร  คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
4. นายจิรโรจน  ต.เทียนประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร  คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
5. น.ส.กุลภา  กุลดิลก  คณะเศรษฐศาสตร  คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
6. น.ส.สุจิตรา  เจริญหิรัญยิ่งยศ  คณะสังคมศาสตร  คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
7. นายอรรถพล  กําลังดี  คณะสัตวแพทยศาสตร  คุณวุฒิปริญญาโทเพิ่มขึ้น  
   ตอจากปริญญาตรีสัตวแพทย 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
4 - กองกลาง                   

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
  จังหวัดสกลนคร 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิปริญญาโทที่ไดรับเพิ่มขึ้นของพนักงาน 
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก  พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการ  จํานวน 5 ราย  คือ 
1. น.ส.สุปราณี  เทียนเล็ก   กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
2. น.ส.นิศานาถ  พิภพลาภอนันต  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
3. น.ส.วรรณวิมล  ราชอุปนันท  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
4. นายฤกษชัย  แยมวงษ  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
5. น.ส.วนันยา  ฤทธิสิทธิ์  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 


