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ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

 กองการเจาหนาที ่ รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 
12/2550 เมื่อวันที่ 3 ธนัวาคม 2550 

รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที 3 ธนัวาคม 
2550 

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการ
เปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดบัตาํแหนง  
และการตดัโอนตาํแหนงขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอดุมศึกษา 
 

รับทราบมาตรฐานการเปลี่ยนตาํแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการ 
ตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา 
ตามหนังสือที่ ศธ 0509 (2)/ว 16  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550   

 คณะวิทยาศาสตร รับทราบมต ิก.พ.อ.กําหนดตําแหนง 
ศาสตราจารย 

รับทราบ มติ ก.พ.อ. อนุมัตกิําหนดตาํแหนงใหนายวิเชียร  เลาหโกศล 
เปนตาํแหนงศาสตราจารย  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร โดยวิธีที่ 2 ไดไมกอนวันที่ 
29 กันยายน 2549 

 
 

กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่  

ขออนุมัติตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดอืน
ขาราชการ 

อนุมัตติัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายสมชาย จกะวัฒนกุล จากงาน 
กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต  มาตั้งจายในงานรักษาความปลอดภัย กองยาน 
พาหนะอาคารและสถานที ่

 คณะเกษตร กพส. ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นายนสุรณ  ปานนพภา  ใหสูงขึ้นอีก 1 ระดบั 
เปนตาํแหนงชางเครื่องยนต 5 ตั้งแตวนัที่ 29 มิถุนายน 2550 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. ขออนุมัติปรับวุฒิขาราชการ อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  เพื่อดําเนนิการคดัเลือก น.ส.ลักขณา   
เบ็ญจวรรณ ตาํแหนงนักวิจยั ระดับ 6 ขั้น 12,040 บาท ผูซึ่งไดรับวฒุิ Ph.D. 
เพิ่มสูงขึ้น ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิเปนตาํแหนงนกัวิจัย ระดับ 6 ขั้น  
12,730 บาท 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 
 
 
 

-คณะศึกษาศาสตร  
-คณะเศรษฐศาสตร 
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา 
ผลิตภณัฑอาหาร 
-กองบริการการศึกษา กพส. 
-คณะเกษตร กําแพงแสน 

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนง 
ขาราชการ 

อนุมัติปรับวฒุิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 8 ราย ดังนี ้
          1.  นางวรุฬลักษณ  เลียงมา  สํานักงานเลขานกุาร (ปฏิบัติงาน  
ร.ร.สาธิตฯ)  คณะศึกษาศาสตร   
          2.  น.ส.กชกร  ธรรมโอรส   สํานกังานเลขานุการ  คณะเศรษฐศาสตร   
          3.  นางขวัญเมือง  สุจริต  สํานักงานเลขานุการ  คณะเศรษฐศาสตร    
          4.  น.ส.สมบัติ  ปนทอง สํานักงานเลขานุการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
          5.  น.ส.บุศรา  สีบวั   สํานักงานเลขานุการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
          6.  น.ส.เตือนใจ  สงสุข ฝายการตลาด  สถาบันคนควาและพัฒนา 
ผลิตภณัฑอาหาร 
           7.  นางวิมล  จรญูพงศ  กองบริการการศึกษา  สํานักงานวิทยาเขต  
กําแพงแสน 
           8.  นางสุจิตต  มกุดา  สํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กําแพงแสน 
 
 

 สถาบันอนิทรียจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร 
 
 

ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงขาราชการ อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางพิทยาภรณ  สุภรพัฒน  จากตําแหนงนักวชิาการ 
เกษตร 6  เปนตาํแหนงนักวิจัย 6 สังกัดสถาบันอนิทรีย ฯ  
 
 
 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -คณะเกษตร  กําแพงแสน  

-สํานักหอสมดุ 
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
ในระดบั 6 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตาํแหนงในระดบั 6  
จํานวน 2 ราย คือ 
            1. นางสุปราณ ี สระทองฮวม เปนตาํแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  
6  คณะเกษตร กําแพงแสน   
             2. นายดุสิต  ถวิลนอก เปนตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 6 
สํานักหอสมุด 

 คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติรับโอนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศกึษา 

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง ระดบั อัตราเงินเดอืน และเงื่อนไขการบรรจุ เพื่อใชรับ 
โอนนายวินัย  โพธิ์สุวรรณ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จากสถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื มารับราชการในคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมอบกองการเจาหนาที่ ประสานกบักองแผนงาน 
เพื่อชี้แจงรายละเอียดดาํเนนิการคงอัตรา หรือชะลออัตรากําลัง เพื่อรับโอน 
ในการประชุมคราวตอไป 

 -คณะเศรษฐศาสตร 
-คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตาํแหนงเพื่อทําหนาที่
หัวหนางาน 

 

อนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตําแหนงหัวหนางาน  
จํานวน 4 ราย ดังนี ้
        1. ตาํแหนงเลขที่ 2058  ซึ่ง นางสชุาดา  หงษทอง  ครองอยูขึ้นทําหนาที ่
หัวหนางานพสัดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ  คณะเศรษฐศาสตร 
          2. ตําแหนงเลขที่ 2181 ซึ่ง น.ส.วนิดา  กมลจนิดา  ครองอยูขึ้นทําหนาที ่
หัวหนางานนโยบายและแผน คณะเศรษฐศาสตร 
        3. ตาํแหนงเลขที่ 2779 ซึ่ง น.ส.กันทิมา  จันทรอําไพ  ครองอยูขึ้นทํา
หนาที่หัวหนางานประกันคณุภาพการศึกษาและสารสนเทศ  คณะเศรษฐศาสตร 
        4.ตาํแหนงเลขที่ 2082 ซึ่ง นางพมิสิริ  คลายขํา ครองอยูขึ้นทําหนาที ่
หัวหนางานคลังและพัสด ุ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -คณะเศรษฐศาสตร 

-คณะอุตสาหกรรม 
การเกษตร 

ขออนุมัติกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้ง
บุคคลขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนางานระดบั 7 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงหัวหนางาน 
ระดับ 7  จํานวน 2 ราย  ดังนี้ 
       1.  น.ส.อัมพร  นอยแสง เปนหัวหนางานบริการการศึกษา ระดับ 7 
 คณะเศรษฐศาสตร 
       2.  นายภานพ  เพ็งแพ เปนหัวหนางานคลังและพัสดุ ระดบั 7 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 คณะศึกษาศาสตรและ 
พัฒนศาสตร 

ขออนุมัติเลื่อนขาราชการซึง่ดํารงตาํแหนง
เลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดบั 8 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ นายสมเกียรติ  ศรีอนนัตคม        
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ใหดํารงตาํแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงาน 
ทั่วไป 8 ระดับ 8 ตําแหนงเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  
 

 กองวิเทศสัมพันธ ขออนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตาํแหนง 
นักวิเทศสัมพันธ ระดับเชี่ยวชาญในสาํนักงาน
อธิการบด ี

อนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงนกัวิเทศสัมพันธ 
ระดับเชี่ยวชาญ ระดบั 9  กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี   

 กองการเจาหนาที ่ ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิพิจารณาผลงาน 
ในการแตงตั้งผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ  และ
ผูชํานาญการพิเศษ  เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 72 
 

อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงานในการแตงตัง้ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ
และผูชํานาญการพิเศษ  เพิ่มเติม  จาํนวน 30 ราย  คอื 
         1.  นายญาณิน  โอภาสพัฒนกจิ   
         2.  นายสัญชัย  จตุรสิทธา 
         3.  นายพงษชาญ  ณ ลําปาง 
         4.  นายเทวินทร  วงษพระลับ 
         5.  นางพันทิพา  พงษเพียจันทร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 กองการเจาหนาที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิพิจารณาผลงาน 
ในการแตงตั้งผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ  และ
ผูชํานาญการพิเศษ  เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 72 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         6.  นายวิโรจน  ภัทรจินดา 
         7.  นางบุญลอม  ชีวอิสระกุล 
         8.  นายกิตตศิักดิ ์ เมธาชวลิต 
         9.  นางศิริลักษณ  กาญจนโยธนิ 
         10.  นายกอบศักดิ ์ พุมสุวรรณ 
         11.  น.ส.ปริยา  อังสุวร  
         12.  น.ส.นวพร  วทิยานันท 
         13.  น.ส.วรรณา  สนั่นพานิชกุล 
         14.  นางสุณี  ภูสีมวง 
         15.  นางศภุณี  เรียบเลิศหิรัญ 
         16.  นางสุภาวด ี ธรีธรรมากร 
         17.  นายวิชัย  พยัคฆโส  
         18.  นางรัตนา  เพ็ชรอุไร 
         19.  นางปราณ ี ตนัประยูร 
         20.  นายทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ  
         21.  ดร.อุปวิทย  สุวคันธกุล 
         22.  นายโอภาส  สุขหวาน 
         23.  ดร.ไพรัช  วงศยุทธไกร 
         24.  นายสถาพร  ประดิษฐพงษ 
         25.  นายบัณฑิต  ศรีสุชาต ิ
 



ลําดบั ผลงานที่นาํเสนอ เรื่อง มต ิ
 กองการเจาหนาที ่ ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิพิจารณาผลงาน 

ในการแตงตั้งผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ  และ
ผูชํานาญการพิเศษ  เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 72 (ตอ) 

 

       26.  นายประเทือง  อุษาบริสุทธิ ์
       27.  นายประนอม  ศรัยสวัสดิ์ 
       28.  นายพิพัฒน  แกวปลั่ง 
       29.  นายพร  รุงแจง 
       30.  นายเลอชาติ  บญุเอก  

 -บัณฑิตวิทยาลัย 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตภณัฑอาหาร 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตาํแหนงผูชํานาญการ 

 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงชํานาญการ 
ระดับ 7-8 จํานวน 2 ราย  ดังนี ้

1. น.ส.ดารณ ี ลักษณเกียรติ ดํารงตาํแหนงนักวิชาการ 7-8 ชํานาญการ  
ระดับ 7-8 บณัฑิตวิทยาลัย 

2. นางนภิา  ตลับนาค ดาํรงตําแหนงพนกังานวิทยาศาสตร7-8  
ชํานาญการ ระดับ  7-8 สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แหง มก.   

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตาํแหนงผูเชี่ยวชาญ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง น.ส.สิริกุล  วะสี  ใหดํารงตาํแหนงนักวิจัย
ระดับ 9 ตาํแหนงผูเชี่ยวชาญ  ระดับ 9 สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก.   
 

 -คณะวนศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะเศรษฐศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
-คณะศึกษาศาสตร (กพส.) 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 13 ราย  ดังนี ้
         1.นายนิคม  แหลมสัก  คณะวนศาสตร 
         2.น.ส.มาริสา  อรัญชัยยะ  คณะวทิยาศาสตร 
         3.นางพัชรี  เลิศวิจิตรศิลป   คณะวิทยาศาสตร 
         4.นายวิกรม  รังสินธุ  คณะวิทยาศาสตร    



ลําดบั ผลงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง

ผูชวยศาสตราจารย (ตอ) 
         5.นายวรพจน  อุดมรัตน  คณะเศรษฐศาสตร 
         6.นางวิลาวัณย  เหลียววนวัฒน    คณะศึกษาศาสตร 
         7.นายอนันทศิลป  รุจิเรข   คณะศกึษาศาสตร 
         8.นางชนิดา  ชีพเปนสุข   คณะศกึษาศาสตร 
         9.น.ส.สุภาพร  สุขเจริญ   คณะศึกษาศาสตร  
        10.นายประมุข  ภระกูลสุขสถิตย   คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
        11.น.ส.ณัฐกานต  นติยพัธน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
        12.นางขนิษฐา  วัชราภรณ   คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
        13.นางกฤษณา  สุฉันทบุตร   คณะศึกษาศาสตร (กพส.) 
 

 -คณะวนศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะเศรษฐศาสตร 
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
-สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง
รองศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงรองศาสตราจารย
จํานวน 8 ราย ดังนี ้
         1.นายวิพักตร  จินตนา   คณะวนศาสตร 
         2.นายปสสี  ประสมสินธ  คณะวนศาสตร 
         3.น.ส.อรินทิพย  ธรรมชัยพเินต   คณะวิทยาศาสตร 
         4.นางพรรณี  พักคง   คณะวิทยาศาสตร 
         5.น.ส.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ   คณะศึกษาศาสตร 
         6.น.ส.สันติยา  เอกอัคร   คณะเศรษฐศาสตร 
         7.นายวิรัตน  วาณิชยศรีรัตนา   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
         8.นางสุวิสา  พัฒนเกียรติ   สํานักสงเสริมและฝกอบรม  
 



ลําดบั ผลงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 

-คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
-คณะเทคนคิการสัตวแพทย 

พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติามมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการ 

เห็นชอบใหเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการไปยัง 
ก.พ.อ. จํานวน 3 หนวยงาน  ดังนี ้
         1.วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 
         2.คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
         3.คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
 

 คณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
คณบดีคณะศกึษาศาสตร 

เห็นชอบใหเสนอรองศาสตราจารยอุดร  รัตนภักดิ ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร เปนผูแทน อ.ก.ม. ตามขอ 4 เขารวมเปนกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 บัณฑิตวิทยาลัย การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

เห็นชอบใหเสนอ รองศาสตราจารยเอกรินทร  อนุกูลยุทธธน คณบดคีณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  เปนผูแทน อ.ก.ม. ตามขอ 4 เขารวมเปนกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑติวิทยาลัย   
 

 กองการเจาหนาที ่ พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาพ.ศ.2551 

 

เห็นชอบดังนี ้
1).ใหคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ  ใชแนวทางการดาํเนนิการตามมต ิ 

อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2550  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 
 2550 (มติคณะทํางานวางแผนอตัรากําลังขาราชการผูเกษียณอาย)ุ ตามที ่      
ก.พ.อ. กําหนด ขอ 4 
            
 



ลําดบั ผลงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 กองการเจาหนาที ่ พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาพ.ศ.2551 (ตอ)
 

           2).เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการ 
ดําเนนิการตอเวลาราชการ ขาราชการผูเกษียณอายุ พ.ศ. 2551 ตามขอ 1 
           3).เสนอสภามหาวทิยาลัยฯ พิจารณามอบอํานาจให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยฯ 
เปนคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน  และตัวบุคคลของคณาจารยที่จะ      
เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2551  ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ขอ 6 (1)  เพื่อเสนอ   
สภามหาวิทาลยัฯพิจารณาอนุมัตติอไป 
           4).เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณามอบอาํนาจให อ.ก.ม. 
มหาวิทยาลัยฯ  ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการ 
ผูเกษียณอายุ พ.ศ. 2551 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯพิจารณาอนมุัติตัวบุคคล 
ตอไป 
 

 คณะวิทยาศาสตร การขออุทธรณผลการพิจารณากําหนดตาํแหนง
ทางวิชาการ 

เห็นชอบใหคณะวิทยาศาสตร  และผูเกี่ยวของปรับแกไขคําชี้แจงของ 
นางงามผอง  คงคาทิพย  ตาํแหนงรองศาสตราจารย  ทีข่ออุทธรณผลการ
พิจารณาขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย (ครั้งที่ 1)  ใหตรงประเด็นชัดเจน 
ในเชิงวิชาการ  เพื่อจะไดนําเสนอ ก.พ.อ.พิจารณาตอไป 
 
 

 
 
 
 
 



 
การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลําดบั หนวยงานที่เสนอผลงาน เรื่อง มต ิ
 คณะวนศาสตร ขออนุมัติเปลีย่นแปลงตาํแหนงการจาง 

พนักงานสายวิชาการ 
 

อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง  นางพัชนุช  วงศวรรธนะ  จากเดิมตาํแหนงอาจารย           
เปนตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                
คณะวนศาสตร  ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 
 

 กองแผนงาน รับทราบการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 
บริหารอัตรากาํลัง  พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินงบประมาณ) 
 

รับทราบ รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง พนักงานมหาวิทยาลยั
ครั้งที่ 5/2550  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550   

 -คณะประมง 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะวิศวกรรมศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะเศรษฐศาสตร 
-โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี 
-โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
ลพบุรี     
-วิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาต ิ

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน 
สายวิชาการ โดยการคดัเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน มหาวิทยาลัย  ในตําแหนงอาจารย   
โดยการคดัเลอืก  จํานวน 13 ราย  ดังนี ้
        1. น.ส.นันทิภา  พันธุสวัสดิ์   คณะประมง 
        2. น.ส.โชติกา  สมรรถจิตต   คณะวิทยาศาสตร 
        3.  น.ส.ชลทิชา  ตันติธาดาพิทักษ   คณะวิทยาศาสตร 
        4.  นายชัชพันธ  ขําญาติ   คณะวศิวกรรมศาสตร 
        5.  น.ส.สุวิชภรณ  วิชกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
        6.  น.ส.จันทรศิริ  สิงหเถื่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
        7.  นายธนวรรธก  มีศักดิ์   คณะวิศวกรรมศาสตร 
        8.  นางจุฑามาศ  บตัรเจริญ   คณะศึกษาศาสตร 
        9.  น.ส.อัจฉรา  เสาวเฉลิม   คณะศึกษาศาสตร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน 

สายวิชาการ โดยการคดัเลือก  (ตอ) 
       10.นางอิสริยา  บญุญะศิริ   คณะเศรษฐศาสตร 
       11.  นายประกิต  สุขใย   โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
       12.  น.ส.เบญญา  มะโนชัย   โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี     
       13.  นายนิติเวศ  ทองนุช   วิทยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาต ิ

 -กองคลัง 
-หอจดหมายเหตุ 
-คณะเกษตร    
-คณะวนศาสตร 
-สถาบนัวิจัยและพัฒนา
แหง มก.    
-สถาบนัอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร    

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยการคดัเลอืก 
 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคดัเลือก         
จํานวน 12 ราย  ดังนี ้
1.น.ส.ศิริขวัญ  สุริยันต  กองคลัง 
2.  น.ส.สินิทธ  สิทธิเสรีชน  หอจดหมายเหตุ   
3.  น.ส.วีณา  สิทธิรากัน   คณะเกษตร 
4.  นางเจษฎาภรณ  สิริพัชโรธรณ  คณะเกษตร 
5.  น.ส.อภิวนัท  กวีวัฒนา   คณะเกษตร 
6.  นายสิลา  พันธุบญุรัตน   คณะเกษตร 
7.  น.ส.ออ  พรานไชย   คณะวนศาสตร 
8.  นายเจษฎา  วงคพรหม  คณะวนศาสตร 
9.  น.ส.นะจา  โงวกาญจนนาค คณะวนศาสตร 
10.  น.ส.อโนมา  นามพิมูล   คณะวนศาสตร 
11.  น.ส.วิภา  เอื้องาน  สถาบันวจิัยฯ 
12.  น.ส.ปวณีา  ทองเหลอืง   สถาบันอนิทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ 
พัฒนาพืชศาสตร 
 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดอืน

พนักงานมหาวิทยาลัย 
อนุมัตติัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น.ส.รพีพร       
เทียมจันทร  ตําแหนงอาจารย  สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตาํแหนง
เลขที่ พ.1282 ไปตั้งจายทีภ่าควิชาพลศกึษา คณะศึกษาศาสตร 
 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร   

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย 

อนุมัติปรับวฒุิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย นายอนุชา แสนสุภา        
ตําแหนงนายชางเทคนิค ผูซึ่งไดรับคุณวฒุิ วท.บ.เพิ่มสูงขึ้น เปนตาํแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร   

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให
ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย น.ส.กรทิพย วัชรปญญาวงศ  
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
 

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานเงินรายได 
ลําดบั  หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

 คณะวิทยาการจัดการ  
 วิทยาเขตศรีราชา   

ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานเงินรายไดใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได  น.ส.นิตยา   
งามแดน  ใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  คณะวิทยาการจัดการ               
วิทยาเขตศรีราชา   
 

 


