
สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม.  ครั้งที่ 5/2553  วันจนัทรที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ 
1 - กองการเจาหนาที่ รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2553   

เมื่อวันจันทรที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2553 
 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1 - คณะเกษตร     

- คณะวิศวกรรมศาสตร 
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 8 ราย  เพื่อใหเปนไปตาม

โครงสรางสายงานที่ ก.พ.อ.กําหนด (กรณียุบเลิกตําแหนงครู) เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
1. นางวนิดา  เกื้อแกว  ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 6 (ชํานาญการ)  เปนตําแหนง 
    นักวิชาการศึกษา 6  สังกดัคณะเกษตร 
2. นางจุไรพร  รอดเชื้อ  ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา 5 
    สังกัดคณะเกษตร 
3. น.ส.บุปผา  รอตเสียงล้ํา  ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5  เปนตําแหนงนักวิชาการ  
   ศึกษา 5  สังกัดคณะเกษตร 
4. นางพัชราภรณ  โควพานิช  ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 6 (ชํานาญการ)  เปน 
   ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6  สังกัดคณะเกษตร 
5. นายพสุ  สังขมณี  ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 8 (ชํานาญการ)  เปนตําแหนง  
    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 
6. นายธีระพล  ออนละมูล  ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5  เปนตําแหนงนักวิชาการ   
    ศึกษา 5  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 
7.  นายชาญณรงค  ไวยพจน  ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 8 (ชํานาญการ)  เปน 
    ตําแหนงวิศวกร 8  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 
8. นายประมุข  จันสุริยวงศ  ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5  เปนตําแหนงวิศวกร 5 
   สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 

2 - คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติให  น.ส.วงศผกา  วงศรัตน  ตําแหนงอาจารย 5 ระดับ 5 ไดรับเงินเดือน 
ตามคุณวุฒิปริญญาเอกที่ไดรับเพิ่มขึ้น 

 
 
 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
3 - กองคลัง       

- กองบริการการศึกษา      
- กองแผนงาน 
- คณะวิทยาศาสตร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการ   
  คนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6 
 

อนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6  จํานวน 6 ราย  คือ 
1. นางรัตนา  โลหะ  ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดบั 6  สังกัดกองคลัง 
2. นางวนิดา  เสาะดน  ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6  สังกัดกองบริการ 
    การศึกษา 
3. นางอุบล  สุไลมาน  ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6  สังกัด 
    กองแผนงาน 
4. นางประจบ  สาตรประเสริฐ  ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6   
    สังกัดคณะวิทยาศาสตร 
5. นายนิสิต  พรหมมา  ดาํรงตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6  สังกัด 
    คณะวิศวกรรมศาสตร 
6. นายสุทัศน  แปลงกาย  ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 ระดับ 6  สังกัด 
    สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

4 - คณะมนุษยศาสตร     ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อทําหนาที่หัวหนางาน อนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อทําหนาที่หัวหนางาน  จํานวน 1 ราย คือ  น.ส.สลักจิตร 
ทวีวิโรตมกิตติ  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6  สังกัดหนวยการเงินและบัญชี  
งานคลังและพัสดุ  ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปตั้งจาย ณ หนวยทะเบียนและ 
ประเมินผลการศกึษา และเปลี่ยนเปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6  เพื่อทําหนาที่ 
หัวหนางานบริการการศึกษา 

5 - สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ 
  นิเวศเกษตร 

ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกขาราชการขึ้นดํารงตําแหนง
ระดับ 7 เพื่อทําหนาที่หัวหนางาน 

อนุมัติดําเนินการคัดเลือกขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 7 เพื่อทําหนาที่หัวหนางาน 
นโยบายและแผน  สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  พรอมทั้งแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก  อนุมัติหลักการตัดโอนอัตราที่ไดรับจัดสรรคืนทดแทน 

6 - คณะวนศาสตร     
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ 
  นิเวศเกษตร 

ขออนุมัติกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งบุคคลขึ้นดํารง
ตําแหนงหัวหนางาน ระดับ 7 

อนุมัติกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งบุคคลขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนางาน ระดับ 7 
จํานวน 3 ราย  คือ 
1. น.ส.เกื้อกูล  อุตรารัชตกิจ  คณะวนศาสตร 
2. นายชัชวาลย  คงัคายะ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. นางจารุวรรณ  สมบัติภิรมย  สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

7 - คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง  นางละอองดาว  ธนสมบัติศิริ  ดํารงตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 

 



 
 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
8 - สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ 

  อาหาร 
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง 
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย 
1. นางมาลัย  บุญรัตนกรกิจ  ดํารงตําแหนงนักวิจัย ระดับ 9 ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ  
    ระดับ 9 
2. นางเนตรนภิส  วัฒนสุชาต ิ ดํารงตําแหนงนักวิจัย ระดับ 9  ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ   
   ระดับ 9 

9 - กองวิเทศสัมพันธ 
 

ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการผูดํารง 
ตําแหนงผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ จากระดับ 7  
เปนระดับ 8 

อนุมัติดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อน  นายสมศักดิ์  ทับทิมทอง  ตําแหนง 
นักวิเทศสัมพันธ 7 (ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ)  พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประเมิน 

10 - กองกลาง ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน  นางนิยดา  เชียงเงิน  ตําแหนงผูปฏิบัติงาน
บริหาร 5  สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน  ไปตั้งจาย ณ งานสารบรรณ  กองกลาง 

11 - กองการเจาหนาที่ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 

เห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

12 - สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. พิจารณาผลการคัดเลือกขาราชการและอนุมัติแตงตั้งขึ้น
ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก. 

รับทราบผลการคัดเลือกขาราชการ จํานวน 2 ราย  และอนุมัติแตงตั้งขึ้นดํารงตําแหนง
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  คือ  นางเพชรา  เปสลาพันธ  ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 8   
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 8  หัวหนางานพสัดุ  พรอมทั้งเปลี่ยนตําแหนงและกําหนด 
ตําแหนงเปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  และ 
อนุมัติหลักการจัดสรรอัตราคืน ทดแทนใหงานพัสดุ 

เรื่องเสนอทราบ 
1 - กองการเจาหนาที่    

 
รับทราบ ก.พ.อ.กําหนดแนวทางปฏิบัติในการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ                 

รับทราบ 

2 - กองการเจาหนาที่ รับทราบการขอตําแหนงทางวิชาการและการประเมินผล
การสอน                        

รับทราบ 

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

รับทราบ 

 
 
 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
เรื่องสืบเนื่อง 

1 - คณะวิศวกรรมศาสตร 
    

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ)  โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจาง  น.ส.ชลิดา  เนียมนุย  ตําแหนงอาจารย  ซึ่งคณะฯ ยืนยันการบรรจุ 
เนื่องจากคุณวุฒิในการขอบรรจุในระดับปริญญาเอกไมตรงตามสาขาวิศวกรรมเคมี 
และขอใหหัวหนาภาควิชากํากับผลงานวิจัยใหตรงตามความตองการของภาควิชาดวย 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1 - คณะวิศวกรรมศาสตร 

- คณะศึกษาศาสตร 
- คณะสังคมศาสตร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
- คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
- วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา    

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ)  โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก 
จํานวน 14 ราย  คือ 
1. นางปวีนา  สุรียธนาภาส   คณะวิศวกรรมศาสตร 
2. นายธงไทย  วิฑูรย  คณะวิศวกรรมศาสตร 
3. น.ส.หัชทัย  ชาญเลขา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
4. น.ส.รติพร  มั่นพรหม  คณะวิศวกรรมศาสตร 
5. น.ส.พัชราพร  อิทธิสุขนันท  คณะวิศวกรรมศาสตร 
6.  นางมนัสนันท  หัตถศักดิ์  คณะศึกษาศาสตร 
7. นายมฤษฎ  แกวจินดา  คณะศึกษาศาสตร 
8. น.ส.ภาวิณี  เพ็งเพชร  คณะสังคมศาสตร 
9. นายกายรัฐ  เจริญราษฎร  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
10. นางนงพงา  จรัสโสภณ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
11. นายสุทธิพจน  สุทธนะ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
12. น.ส.ฐิติวรา  พูลสวัสดิ์  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
13. นายวิเชียร  ศิริพรม  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
14. นางระพีพร  ศรีจําปา  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 

2 - สํานักงานอธิการบดี 
- สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ 
  อาหาร 
- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
- คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 13 ราย 
1. น.ส.นุสรา  ปญจานนท  กองการเจาหนาที่ 
2. น.ส.อธินชุ  ทองศรีนุช  กองการเจาหนาที่ 
3. นายภมรฉัตร  ชื่นอารมณ  กองการเจาหนาที่ 
4. นายปรัชญา  ปณิธิกุล  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
5. น.ส.อนันตญา  ประทุมชาติ  กองกิจการนิสิต 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 
   6. น.ส.พิชชานันท  ภาโสภะ  กองคลัง 

7. น.ส.วาธินี  จันทรเพ็ญโรจน  กองการเจาหนาที่ 
8. นายสมภพ  แตมมาลา  กองแผนงาน 
9. นายสุรเมธ  อบแสงทอง  กองแผนงาน 
10. น.ส.ทิพยธิดา  แกวตาทิพย  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
11. น.ส.กนกวรรณ  แดงค้ําคุณ  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
12. น.ส.อนุชิดา  ขําพรมราช  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
13. น.ส.อรสา  เอี่ยมรัศมีโชติ  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 

3 - คณะศึกษาศาสตร    
- คณะเศรษฐศาสตร 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ใหไดรับตามคุณวุฒิ 

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย คือ 
1. น.ส.มลฤดี  ฐิติชัยมงคล  คณะศึกษาศาสตร 
2. น.ส.วลีรัตน  สุพรรณชาติ  คณะเศรษฐศาสตร 

4 - สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
 

ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นของ  น.ส.ศันสนีย   
สุทธิสังทร  พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

5 - สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง  น.ส.ศุมาพร  เกษมสําราญ  ใหดํารงตําแหนงนักวิจัย 
ชํานาญการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการ 
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
เรื่องเสนอทราบ 

1 - ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย  
  พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี 

รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของหนวยงาน 

รับทราบ 

 


