
สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม.  ครั้งที่ 4/2553  วันจนัทรที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ 
1 - กองการเจาหนาที่ รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2553   

เมื่อวันจันทรที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2553 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1 - คณะวิทยาศาสตร         ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง  น.ส.รัชดาทิพย  ปูรณโชติ  ตําแหนงผูปฏิบัติงาน

บริหาร 3  เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 
2 - กองธุรการ กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและตัดโอนอัตราขาราชการ อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและตัดโอน  นายชูเดช  อิสระวิสุทธิ์  จากเดิมตําแหนงนักวิชาการ

ศึกษา 8 (ชํานาญการ)  สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา  กองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน) เปนตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 8 และตัดโอนอัตรามาตั้งจาย ณ งานวิเทศ 
และประชาสัมพันธ  กองธุรการ (กําแพงแสน) 

3 - คณะบริหารธุรกิจ 
- สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
- กองคลัง 

ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกขาราชการขึ้นดํารงตําแหนง
ระดับ 7  เพื่อทําหนาที่หัวหนางาน 
 

อนุมัติดําเนินการคัดเลือกขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 7 เพื่อทําหนาที่หัวหนางาน 
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  ดังนี้ 
1. หัวหนางานการเงินและบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  
2. หัวหนางานคลงัและพัสดุ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา  
3. หัวหนางานการเงิน  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี 

4 - คณะเกษตร กําแพงแสน 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
- สํานักบริการคอมพิวเตอร 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ  
จํานวน 3 ราย  คือ 
1. นายวันชาติ  นิติพันธ  ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ  
    ระดับ 7 
2. น.ส.รัชดา  คะดาษ  ดํารงตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 
3. น.ส.อําไพ  แจงบุญ  ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  ตําแหนง 
    ผูชํานาญการ ระดับ 7 

5 - สถาบันวิจัยและพัฒนา  วิทยาเขต 
  เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน  นายภูวดล  โดยดี  ตําแหนงนักวิชาการ 
ประมง 5 ระดับ 5  สังกัดคณะประมง  ไปตั้งจายที่สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
6 - กองการเจาหนาที่  

 
การพิจารณาแผนอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ.2552-2555)   
สายวิชาการ และสายสนับสนุน      

เห็นชอบ 

7 - คณะวิศวกรรมศาสตร การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร 

มีมติใหคณบดีคณะมนุษยศาสตร  เปนผูแทน ก.บ.ม. 

เรื่องเสนอทราบ 
1 - กองการเจาหนาที่    

 
รับทราบแนวทางปฏิบัติในระหวางการเตรียมดําเนินการ
ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม         

รับทราบ 

2 - กองการเจาหนาที่ รับทราบ ก.พ. แจงเรื่องการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป 
พนักงานราชการ เปนกรณีพิเศษ 

รับทราบ 

3 - กองการเจาหนาที่ รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ  
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

รับทราบ 

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1 - คณะมนุษยศาสตร    
- คณะวิทยาศาสตร              
- คณะวิศวกรรมศาสตร    
- คณะสังคมศาสตร           
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
- คณะวิทยาการจัดการ           

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ)  โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  โดยการคัดเลือก 
จํานวน 9 ราย 
1. นางขนิษฐา  ใจมโน  คณะมนุษยศาสตร 
2. น.ส.ธันวาวรรณ  ดวงทองอยู  คณะวิทยาศาสตร 
3. นายภารุจ  รัตนวรพันธุ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
4. น.ส.กิ่งกนก  ชวลิตธํารง  คณะสังคมศาสตร 
5. น.ส.เกวลิน  ศีลพิพัฒน  คณะสังคมศาสตร 
6. น.ส.สรียา  กาฬสินธุ  คณะสังคมศาสตร 
7. นายประพันธ  เกียรติเผา  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
8. น.ส.กัณฐิกา  กลอมสุวรรณ  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ชดใชทุนที่ 
    คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
9. นายจารุเจต  ตั้งสุข  คณะวิทยาการจัดการ 

2 - คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเพื่อ 
บรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย  
เปนกรณีพิเศษ 

อนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  เพื่อบรรจุ  น.ส.รติพร  
มั่นพรหม  ตําแหนงอาจารย  เปนกรณีพิเศษ 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
3 - สํานักงานอธิการบดี        

- คณะวนศาสตร 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
- สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
  จังหวัดสกลนคร 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 8 ราย 
1. น.ส.จรีภา  หาญณรงค  สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี 
2. น.ส.ชนิดา  พุมชื่น  คณะวนศาสตร 
3. นายอนุชา  ทะรา  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
4. น.ส.ศุภิสรา  เกียรติสันติสุข  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
5. น.ส.ปยนันท  จันทรสี  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
6. น.ส.สุปรียา  เมียนเพชร  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
7. น.ส.จารุณี  ฤทธิดี  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
8. น.ส.อนิสา  วรรณรี  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

4 - คณะมนุษยศาสตร      
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- คณะเศรษฐศาสตร 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ใหไดรับตามคุณวุฒิ 

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิ  จํานวน 3 ราย 
1. กําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิระดับปริญญาโทของ  นายจตุวิทย  แกวสุวรรณ   
   คณะมนุษยศาสตร 
2. กําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของ  นายทวีศักดิ์  จิรธนถาวร   
   คณะวิศวกรรมศาสตร 
3. กําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของ  นายกัมปนาท  วิจิตรศรีกมล   
   คณะเศรษฐศาสตร 

5 - สํานักหอสมุด ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิในระดับปริญญาโทของ  นายสิงหทอง  ครองพงษ  
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก   

6 - คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง  นายธีรชัย  แสงกนึก  ตําแหนงชางเทคนิค  เปน
ตําแหนงวิศวกรไฟฟา 

7 - คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง  น.ส.ปทุมวดี  ศรีประทุมวงศ  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป  เปนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

8 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะเกษตร 

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยที่วาง อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยที่วาง จํานวน 2 อัตรา คือ 
1. ตําแหนงนักวิจัย   เปนตําแหนงอาจารย  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  เปนตําแหนงนักวิชาการเกษตร  คณะเกษตร 

9 - วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด  
   สกลนคร 

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและตัดโอนอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่วาง 

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่วาง  จากเดิมตําแหนง
อาจารย  เปนตําแหนงนักวิชาการประมง  และตัดโอนไปตั้งจายที่คณะประมง 

10 - คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่วาง อนุมัติตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่วาง  ตําแหนงอาจารย  จากภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  ไปตั้งจายที่คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
เรื่องเสนอทราบ 

1 - คณะเทคนิคการสัตวแพทย  
 

รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของหนวยงาน 

รับทราบ 

2 - กองการเจาหนาที่ ขอความเห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

เห็นชอบ 

 


