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มติ  ก.บ.ม.  ครั้งที่  5/ 2552  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552 
ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

1 กองการเจาหนาที ่ รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 
4/2552 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2552 

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2552 

2 สํานักหอสมุด กําแพงแสน ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนง และตัดโอนตําแหนง
พรอมอัตราเงินเดือนขาราชการ 

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง และตัดโอนตําแหนงพรอมอัตราเงินเดือนนางสาวสุมลฑา สังใจสม
ตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 5 ระดับ 5 ฝายบริการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน          
ตําแหนงเลขที่ 2029 เปนตาํแหนงบคุลากร 5  ไปตั้งจายที่ฝายบริหารและธุรการ          
สํานักหอสมุด กําแพงแสน  
 

3 กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ สํานักงานอธิการบด ี

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนงสูง  
ขึ้นอีก 1 ระดบั 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นายวชิัย มินสุวรรณ ใหดาํรงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 
ระดับ เปนตําแหนงชางไฟฟา 5 กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่สํานักงานอธกิารบด ี
 

4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตาํแหนง เพื่อทําหนาที่
หัวหนางาน 

อนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนง 2206 เพื่อทําหนาที่หัวหนางานบริหารและธุรการ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

5 คณะสังคมศาสตร ขออนุมัติกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้ง
บุคคลขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนางาน ระดบั 7 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นางบรรจง กลิ่นสงวน ขึ้นดาํรงตาํแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหนางานบริหารและธุรการ)  คณะสังคมศาสตร 

6 -สถาบนัคนควาและพัฒนา   
  ผลติภัณฑอาหาร 
-บัณฑิตวิทยาลัย  

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตาํแหนงผูชํานาญการ จํานวน 2 ราย
ดังนี ้
1.น.ส. อภิญญา จฑุางกูร ดํารงตาํแหนงนักวิจัย ระดบั 8 (ผูชํานาญการ ระดบั 8 ) 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร   
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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

   
 

2. นางสมสุข นูหาร ดํารงตาํแหนงนักวิชาการศึกษา 8  (ผูชํานาญการ ระดับ 8 ) 
   บัณฑิตวิทยาลัย  

7 บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งนายมะนิด วงษคลาย ใหดาํรงตําแหนง                   
นักวิชาการศึกษา 8 ระดบั 8 (ผูชํานาญการ ระดับ 8) (หัวหนางานประสานงาน           
วิทยาเขต ) บณัฑิตวิทยาลัย 
 

8 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นายปรีชา อินนุรักษ  ใหดํารงตาํแหนงนักวิชา 
การเกษตร 9 ระดับ 9  (ผูเชี่ยวชาญ ระดบั 9)   
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลติภัณฑสัตว 

9 กองการเจาหนาที ่ ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบ   
คุณสมบัติเพื่อใชเปนคุณสมบัตใินการขอ         
กําหนดตาํแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9              
สํานักงานอธิการบด ี
 

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณสมบตัิเพื่อใชเปนคุณสมบัติในการขอ       
กําหนดตาํแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9 สํานกังานอธิการบดี ดังนี ้
1. เทียบคุณสมบัตติําแหนงนักวิชการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 8 
2. เทียบคุณสมบัตติําแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ระดับ 8 
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10 -คณะเกษตร   

-คณะมนษุยศาสตร  
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร   
  และพัฒนศาสตร 
-วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา        
  ศรีราชา 
-คณะวิศวกรรมศาสตร        
  ศรีราชา 
-คณะวิทยาศาสตรและ  
  วิศวกรรมศาสตร            
-คณะศิลปศาสตรและ  
  วิทยาการจดัการ            
 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลอืก 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตาํแหนงอาจารย                 
โดยการคดัเลอืก จํานวน 13 ราย ดังนี ้
1. นายณัฐ  สมณคุปต  คณะเกษตร 
2. น.ส. เพียงเดือน พรรณรุกข  คณะมนษุยศาสตร 
3. น.ส. นงลักษณ มโนวลัยเลา  คณะศึกษาศาสตร 
4. นายยศพนธ นติยแสวง  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
5.น.ส. ศิริภัทรา สุขศรี  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
6.น.ส. วริพัสย เจียมปญญารัช  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 
7. นายทวีชัย อวยพรกชกร  คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
8. นายรุงทวี ผดากาล  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร            
9. นายศรีศักดิ์  จางจติต  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
10. น.ส. พิมพอมร นิยมคา  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ            
11. น.ส. ปทมาฆะ อินธิแสง  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ 
12. น.ส. จิราภรณ  เปรมศรี  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
13. น.ส. สุภาภรณ  สงคประชา  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
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11 -คณะมนษุยศาสตร  

-สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจ   
  เพื่อการคนควาและพัฒนา  
  ปศุสัตวและผลิตภณัฑสัตว 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  โดยการคัดเลอืก 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคดัเลือก 
จํานวน 8 ราย ดังนี ้
1. นายภูริทตั  ศุภคุณ  กองการเจาหนาที ่
2. นายวทัญ ูจิตรภาษา  สํานักงานกฎหมาย 
3. น.ส. ลดาวัลย วชิรเมฆากุล  กองกิจการนิสิต 
4. น.ส.วัชรีพร จุดาสิงห  กองกิจการนิสิต 
5.น.ส. วรารัตน หาคํา  ศนูยประสานเพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศ 
6.น.ส. รยากร นกแกว  ศนูยประสานเพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศ 
7. น.ส. สุพัตรา สุขแสวง คณะมนุษยศาสตร 
8. นายวันชัย เย็นเพชร  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ฯ   

12 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ขออนุมัติตดัโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย     
ที่วาง 

ขออนุมัติตดัโอนตาํแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยที่วาง ตําแหนงเจาหนา   
ที่บริหารงานทัว่ไป ทดแทนใหกับกองกิจการนิสิต ( กําแพงแสน )  

 
13 คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาจาง  

ตามคณุวุฒ ิ
ขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย น.ส. อัมพิกา บนัสทิธิ์  ผูไดรับวฒุิ Ph.D. เพิ่มขึ้น    
คณะวิศวกรรมศาสตร 
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14 คณะมนษุยศาสตร 

 
ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย               
โดยการคดัเลอืก 

อนุมัติยาย นายฐานุศักดิ์  บณัฑิตสมิทธ  ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
คณะมนษุยศาสตร 

15 สถาบันวิจยัและพัฒนาแหง
มก. 

ขอขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

อนุมัติใหขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตัิงานของ นายอภิสิทธิ์ เสนาวงศ ออกไปอีก          
6 เดือน  สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก. 

16 สถาบันคนควาและพัฒนา   
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

ขอลดหยอนระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

อนุมัติใหลดหยอนระยะเวลาทดลองปฏิบตัิงานของ นางสาวณัฐภรณ สุทธิวิจิตรภักดี       
ไดเปนกรณีพิเศษ เปนการเฉพาะราย สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
 
 
 


