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มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
1 กองการเจาหนาที่
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่
2/2552 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552
-คณะบริหารธุรกิจ
พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรฐานภาระ
-คณะศึกษาศาสตร
งานทางวิชาการ
-คณะสัตวแพทยศาสตร
-คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร
-วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
-สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม
-คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
-คณะวิทยาการจัดการ
3 วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
ขออนุมัติรับโอนขาราชการ

มติ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552
มีมติใหเสนอรายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามที่
คณะ/หนวยงานตางๆ เสนอมาตอ ก.พ.อ. ตอไป และขอใหสํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน จัดสงรายงานเสนอ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งตอไป

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง ระดับตําแหนง ตัดโอนอัตราเงินเดือนและอนุมัติรับโอน
นายสุรัตน บัวเลิศ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มารับราชการเปนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 สังกัดวิทยาลัยสิ่งแวดลอม

2

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
4 กองการเจาหนาที่
5

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม

6

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

7

-คณะเกษตร
กําแพงแสน
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

8

-สังกัดสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กําแพงแสน
-คณะวนศาสตร
-สํานักหอสมุด

เรื่อง
การพิจารณาตอเวลาราชการชาราชการผู
เกษียณอายุราชการป 2552
ขออนุมัติบรรจุบุคคผูผา นการคัดเลือก โดย
วิธีการรับโอนขาราชการ

มติ
มีมติเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลับเกษตรศาสสตรพิจารณาอนุมตั ิขาราชการผู
เกษียณอายุราชการ ตอเวลาราชการ ป 2552 จํานวน 10 ราย
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง ระดับตําแหนง ตัดโอนอัตราเงินเดือนและรับโอนขาราชการ
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.นางคณิตา ตังคณารักษ ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 สังกัด สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง มารับราชการทีว่ ิทยาลัยสิ่งแวดลอม
2.นายวศิน อิงคพัฒนากุล ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 สังกัด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มารับราชการที่วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให น.ส.ดา กูลเหมือน ดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก
1 ระดับ เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
อีก 1 ระดับ
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการจํานวน 2 ราย ดังนี้
ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงขาราชการโดยการ
1.น.ส.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 เปนตําแหนง
คัดเลือก
อาจารย ระดับ 6 คณะเกษตรกําแพงแสน
2.น.ส.วิไล แจงบุญ ตําแหนงผูปฏิบตั ิงานบริหาร 5 เปนตําแหนงบุคลากร 5
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง ขาราชการใหดาํ รงตําแหนงระดับ 6 จํานวน 4 ราย
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงใน
ดังนี้
ระดับ 6
1.นายอิศรา เชาระกํา ใหดาํ รงตําแหนงวิศวกรการเกษตร 6 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะเกษตร
กําแพงแสน

9

สํานักงานทรัพยสิน

10

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย

11

คณะเกษตร

12

คณะเกษตร

มติ
2.นางบรรเจิด ศรีโปฎา ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 คณะวนศาสตร
3.นางสุดา จารุเสน ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักหอสมุด
4.นายแผด สตารัตน ใหดาํ รงตําแหนงนักวิชาการ 6 คณะเกษตร กําแพงแสน
อนุมัตดิ ําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารง
ขออนุมัติดาํ เนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารง
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7 หัวหนางาน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7 หัวหนางานสิทธิประโยชน สังกัดสํานักงานทรัพยสิน
สิทธิประโยชย สังกัดสํานักงานทรัพยสิน สํานักงาน และตัดโอนอัตราพนักงานคืนใหกบั หนวยงานเดิมของผูไดรับการคัดเลือก
อธิการบดี
ขออนุมัติเลื่อนขาราชการซึง่ ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ อนุมัติให เลื่อนระดับและแตงตั้งน.ส.จรรยา จัตตานนท ขึ้นดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7 (เลขานุการคณะเทคนิคการ บริหารงานทั่วไป 8 (เลขานุการคณะเทคนิคการสัตวแพทย)
สัตวแพทย) ขึ้นแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับ 8
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการให อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงผูชาํ นาญการ ระดับ 6
จํานวน 2 ราย ดังนี้
ดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
1.นางวนิดา เกื้อแกว ดํารงตําแหนงครู ระดับ 6 (ผูชํานาญการ ระดับ 6) คณะเกษตร
2.นางพัชราภรณ โควพานิช ดํารงตําแหนงครู ระดับ 6 (ผูชํานาญการ ระดับ 6)
คณะเกษตร
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการให อนุมัติให นางสมพร รอยแกว ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 (ชํานาญการ
ระดับ 7-8) โดยวิธีพิเศษ คณะเกษตร
ดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
เรื่อง
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
13 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
14

คณะวิศวกรรมศาสตร

15

กองการเจาหนาที่

16

กองการเจาหนาที่

มติ
อนุมัติให น.ส.จงรักษ แกวประสิทธิ์ ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาเคมี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
อนุมัติใหจา ง Dr. Archana Chidanandan เปนผูมีความรูความสามารถพิเศษ ประจําภาค
วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ระยะเวลากาจาง 4 เดือน
แทน Dr. Uwe Guhl
รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2552
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
รับทราบความคืบหนาเกี่ยวกับการยกเลิกระบบซี รับทราบและขอใหกองการเจาหนาที่หาขอมูลเพื่อเตรียมวางแผนการดําเนินการตอไป
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย
ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษประจําปงบประมาณ 2552
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การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
มติ
17 -คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติจา งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย โดยการคัดเลือก
-คณะวิศวกรรมศาสตร
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน 8 ราย ดังนี้
-คณะทรัพยากรและ
1.น.ส.อัจฉราพร ศรีบุญเลิศ คณะวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม ศรีราชา
2.นายวรพงศ ศรีโสฬส คณะวิศวกรรมศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร
3.นายธีรพงศ จันทรเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร
และพัฒนศาสตร
4.นายมหาลาภ ปอมสุข คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา
กําแพงแสน
5.นายทศพร สายยิ้ม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา
-คณะศิลปศาสตรและ
6.น.ส.พรพิมล หรรษาภิรมยโชค คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
วิทยาศาสตร
กําแพงแสน
7.นายสุทธิเดช ปรีชารัมย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
8.น.ส.ดวงพร มรกตกาล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
18 -คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน อนุมัติจา งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
-คณะศิลปศาสตรและ
จํานวน 11 ราย ดังนี้
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
วิทยาศาสตร
1.น.ส.อัญชลี จิตรักษา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.นายเฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
กําแพงแสน
3.นายขวัญชัย สุขสมบูรณ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
-สํานักงานวิทยาเขต
4.นายธนพัฒน ปลื้มพวก สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศรีราชา
5.น.ส.พัชรินทร รื่นเจริญ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
6.น.ส.ชีวมาศ ไทยจรรยา คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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ลําดับ

19

หนวยงานที่เสนอ
-คณะทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
-คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา
-วิทยาลัยพาณิชนาวี
นานาชาติ
กองการเจาหนาที่

เรื่อง

ขออนุมัติตดั โอนอัตราพนักงานที่วาง

20

-คณะมนุษยศาสตร
-คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
-คณะเศรษฐศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร

ขออนุมัติใหพนักงานไดรบั คาจางตามคุณวุฒิ

21

-คณะทรัพยกรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย

มติ
7.นางลัดดาวัลย ภูทอง คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
8.นางณัฏฐฏาพร สายคําวงษ คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
9.นางบุญจิรา ปนทอง วิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ
10.น.ส.พรวิไล ศรีวิชา วิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ
11.น.ส.สุภาวดี เลาเฮย วิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ
อนุมัตติ ัดโอนอัตราพนักงานที่วาง ตําแหนงเลขที่ พ.1598 จากโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ ไปตั้งจายที่ ศูนยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกระบี่
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานไดรับตามคุณวุฒิที่เพิ่มสูงขึ้น จํานวน 4 ราย
ดังนี้
1.น.ส.สวพร สรรประเสริฐ ผูไดรับวุฒิ Ph.D. (Intergrated) คณะมนุษยศาสตร
2.นายชิวาลรัตน มาสิงบุญ ผูไดรับวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ฟสิกส)
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
3.นายชยันต พิภพลาภอนันต ผูไดรับวุฒิ Ph.D. (Economics) คณะเศรษฐศาสตร
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