
สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม.  ครั้งที่ 7/2552  วันจนัทรที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ 
1 - กองการเจาหนาที่ รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2552   

เมื่อวันจันทรที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2552  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
2 - สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ 

  นิเวศเกษตร 
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6 อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6  จํานวน 1 ราย 

คือ  น.ส.นิตยา  พุมสุข  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6  สังกัดสถาบันคนควา
และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร   

3 - สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ 
  นิเวศเกษตร 

ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนง เพื่อทําหนาที่หัวหนางาน อนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อทําหนาที่หัวหนางาน   คือตําแหนงเลขที่ 2121   
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6  นางจารุวรรณ  สมบัติภิรมย  ครองอยู  
ขึ้นทําหนาที่หัวหนางานบริหารและธุรการทั่วไป 

4 - สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการผูดํารง 
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 (เลขานุการสถาบันวิจัย 
และพัฒนา กําแพงแสน) จากระดับ 7 เปนระดับ 8 

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ นางกชพรรณ ชมพูนิตย 
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 (เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน) 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 8 

5 - กองการเจาหนาที่ ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการแตงตั้ง
ผูชํานาญการ  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 79 

อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการแตงตั้งผูชํานาญการ เพิ่มเติม   
จํานวน 16 ราย  คือ 
1.  น.ส.ณิชาภัทร  ปาปะข ี
2.  นางสารภี  รัตนพงศ 
3.  นางชุติมา  มุตตาหารัช 
4.  นางเริงศักดิ์  ธรานุเวชน 
5.  นางนวพร  หอมจันทร 
6.  นางคันธรส  รตะนานุกูล 
7.  นางอัจฉรา  ทองสงโสม 
8.  น.ส.นงเยาว  ถนอมพงษ 
9.  น.ส.อัปสร  กิจเจริญคา 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

   10.  นางวิภาภรณ  วุฒิภักดี 
11.  นางสุกัญญา  ตอทรัพยสิน 
12.  นางทิพวรรณ  ธรรมาธิกุล 
13.  นางจุฬา  มีพจนา 
14.  นายสมยงค  แสงพิมล 
15.  นางวราภรณ  อชานนท 
16.  น.ส.เตือนใจ  สุตตาชัย 

6 - คณะประมง   
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
- สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการ 
  คนควาและพัฒนาพืชศาสตร 
 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ  ระดับ 7-8
จํานวน 6 ราย  คือ 
1.  น.ส.สุวันนา  ดวงสโมสร  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7-8  สังกัด 
     คณะประมง 
2.  นางศิริมา  เนียมมีศรี  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7-8  สังกัด 
    คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
3.  นางนวรัตน  สุวรรณเลิศ  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7-8  สังกัดสถาบัน 
     วิจัยและพัฒนาแหง มก. 
4.  นายนพศูล  สมุทรทอง  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7-8  สังกัดสถาบันอินทรี 
     จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 
5.  นายโกศล  เกิดโภคทรัพย  ตําแหนงผูปฏิบัติงานการเกษตร 7-8  สังกัดสถาบัน 
     อินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 
6.  นายประพนธ  บุญรําพรรณ  ตําแหนงนักวิจัย ระดับ 8  สังกัดสถาบันอินทรี   
     จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

7 - สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการ 
  คนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง  นางพูนทรัพย  บุญรําพรรณ  ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 8 (เลขานุการสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนา 
พืชศาสตร)  ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 8  โดยวิธีพิเศษ

8 - คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติแตงตั้ง  นายนิรันดร  ทัพไชย  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

9 - กองการเจาหนาที่ การพิจารณากําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของนักวิจัย / 
เจาหนาที่วิจัย 

มีมติใหคณะ / สํานัก / สถาบัน ที่มีตําแหนงนักวิจัย / เจาหนาที่วิจัย  พิจารณาให
ความเห็นและนําเสนอรางมาตรฐานกําหนดตําแหนง  เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะ / สํานัก / สถาบัน พิจารณาใหความเห็นชอบ  แลวสรุปขอคิดเห็นจากหนวยงาน 
และนําเสนอ ก.บ.ม. อีกครั้ง  รวมทั้งใหเพิ่มดําเนินการจัดทํามาตรฐานกําหนดภาระงาน 
ขั้นต่ําของนักวิชาการเกษตร และนักวิชาการศึกษา เปนลําดับตอไปดวย 

10 - กองการเจาหนาที่ พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เห็นชอบใหสงรางขอบังคับฯ  กลับไปใหหนวยงานตาง ๆ  แจงใหบุคลากรรับทราบ 
และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ / สํานัก / สถาบัน ใหขอคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะ  กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

11 - คณะวิศวกรรมศาสตร 
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ)  โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงอาจารย  จํานวน 4 ราย คือ 
1.  นายกีรติ  แสงแจม   คณะวิศวกรรมศาสตร 
2.  น.ส.บุศยรินทร  กองแกว  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
3.  น.ส.อารีย  อินทรนวล  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
4.  นายสุพัฒน  สุวรรณการ  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
 

12 - สํานักงานทรัพยสิน 
- คณะวนศาสตร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ 
  คนควาและพัฒนาปศุสัตวและ 
  ผลิตภัณฑสัตว 

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 4 ราย  คือ 
1.  น.ส.บัวเรียน  ศรีนาม  สํานักงานทรัพยสิน 
2.  น.ส.นรินธร  จําวงษ   คณะวนศาสตร 
3.  นางลักษณา  อุณหรัตน   คณะวิศวกรรมศาสตร 
4.  น.ส.ทัสนันทน  หงสะพัก   สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนา 
    ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

13 - สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง  นายคณิต  โลหากาศ  เปนตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
14 - สถาบันคนควาและพัฒนาระบบ 

  นิเวศเกษตร 
ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจาง  นายเวช  เตจะ  ตําแหนงนักวิจัย  สังกัดสถานี
วิจัยเพชรบูรณ  ไปสังกัดสถานีวิจัยดอยปุย  และตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
คืนใหกับสถานีวิจัยเพชรบูรณ  เปนการทดแทน 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุม 

15 - คณะประมง 
- คณะมนุษยศาสตร 
- คณะวิทยาศาสตร 
- คณะวิทยาศาสตรและ 
  วิศวกรรมศาสตร 

ขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาจางตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาจางตามคุณวุฒิที่ไดรับ
เพิ่มขึ้น  จํานวน 5 ราย  ดังนี้ 
1.  น.ส.จีรวรรณ  มณีโรจน  คณะประมง 
2.  นางยุพกา  ฟุกุชิมา  คณะมนุษยศาสตร 
3.  น.ส.จุฑาภรณ  แซคู   คณะวิทยาศาสตร 
4.  นางประครอง  วรกา  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
5.  น.ส.ศมณพร  สุทธิบาก   คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

16 - กองกิจการนิสิต ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  นายอภินันท 
จุลดิษฐ   ตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น 

17 - สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล    
  ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม   
  เกษตร 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง  น.ส.รังสิมา  ชลคุป  ตําแหนงนักวิจัย ชํานาญการ 
โดยวิธีพิเศษ 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
18 - กองแผนงาน รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง

พนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2552 
รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2552 

เรื่องอื่น ๆ 
19 - คณะวิทยาศาสตร การพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย  

โดยใชเงินรายไดของหนวยงานจายสมทบ 
เห็นชอบในหลักการ และมอบกองการเจาหนาที่  กองแผนงาน  และสํานักงานกฎหมาย 
วิเคราะหและสรุปผล  เสนอ ก.บ.ม.ตอไป 

 


