
มติ อ.ก.ม. ครังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 
ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 กองการเจาหนาที ่ รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 

2/2551  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2551 
 

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา(ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2551 

รับทราบ พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา        
เลม 126 ตอนที่ 28ก. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 ตามหนังสือที่  
ศธ 0509.6 (1.3)/ว 229 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบหนังสือรับรองจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

รับทราบ แบบหนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อใชใน
การยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย              
รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย  และศาสตราจารย ท.11  ตอไป 

 คณะสังคมศาสตร รับทราบมต ิก.พ.อ.กําหนดตําแหนง 
ศาสตราจารย 

รับมติ ก.พ.อ. อนุมัติให นางนวลจันทร  ทศันชัยกุล เปนตําแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (สาขาวิชาบริหารงานยุตธิรรม)
ไดไมกอนวันที่ 19 กันยายน 2549   

 -กองบริการการศึกษา 
-กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที ่

รับทราบรายงานผลการคัดเลือก  และขอ 
อนุมัตติัดโอนตําแหนงพรอมอัตราเงินเดอืน
ขาราชการ  เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงนักวชิาการศึกษา 7 หัวหนางาน 
สงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  สังกัดกอง 
บริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  และ 

รับทราบรายงานผลการคัดเลือก  และอนมุัติตดัโอนตาํแหนงและ 
อัตราเงินเดือนตามตัวไปตัง้จาย ณ หนวยงานที่ขาราชการผูไดรับการแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน ระดับ 7  จาํนวน 2 ราย ดงันี้ 
           1.  ตําแหนงนักวชิาการศึกษา 7  คือ   น.ส.อุทัยวรรณ  กิจวิเชียร 
เพื่อทําหนาทีห่ัวหนาสงเสริมและพฒันาทางวิชาการ สังกัดกองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบด ี     
  



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  หัวหนา

งานซอมบาํรุง  สังกัดกองยานพาหนะอาคาร 
และสถานที ่ สํานักงานอธิการบด ี

           2.  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  คอื นายสุทธิชัย            
สุพิพัฒนมงคล เพื่อทําหนาที่หัวหนางานซอมบํารุง  สังกัดกองยานพาหนะ  
อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบด ีพรอมทั้งอนุมัติหลักการใหตดัโอน  
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคนืใหหนวยงานตนสังกัดเดิมเปนการทดแทนตอไป

 คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนง 
ขาราชการ 

อนุมัติใหปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนงขาราชการ  นางวนัทนีย  พึ่งแสง   
ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 8 (ชํานาญการ ระดบั 8) ผูไดรับวุฒปิริญญา
สงเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิตเพิม่ขึ้น  เปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร 8
สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา กําแพงแสน   
 

 - คณะศึกษาศาสตร 
- สํานักงานวทิยาเขต 
วิทยาเขตศรีราชา 
- คณะประมง 
- คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
ในระดบั 6 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดํารงตาํแหนงในระดบั 6 
จํานวน 5 ราย ดังนี ้
         1.นางนวลเพ็ญ  สิงหไพศาล  เปนตาํแหนงนักวิชาการพัสดุ 6          
คณะศึกษาศาสตร  
         2.นางปาริชาต ิ ชูเมอืง  เปนตําแหนงบุคลากร 6  คณะศึกษาศาสตร 
         3.น.ส.ชัชณี  กลั่นสอน  เปนตาํแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6  
สํานักงานวิทยาเขต วิทยาเขตศรีราชา 
         4.น.ส.สุดารัตน  ผลบุญ เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6  
คณะประมง 
         5.นางรําพวน  มวงสตีอง เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 คณะบริหารธรุกิจ ขออนุมัติดาํเนินการคดัเลือกบุคคลขึ้นดํารง

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 7  
ตําแหนงหัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน 
สังกัดสํานักงานเลขานุการ  คณะบริหารธรุกิจ 

 

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคดัเลือกบุคคลขึ้นดํารงตาํแหนง     
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 (หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน)     
สํานักงานเลขานุการ  คณะบริหารธุรกิจ  และอนุมัติหลักการใหตดัโอนอัตรา 
พนักงานคนืใหกับหนวยงานเดิม   

 สถาบันอนิทรีจันทรสถิตย ขออนุมัติดาํเนินการคดัเลือกเพื่อเลื่อน 
ขาราชการผูดาํรงตําแหนงเลขานุการสถาบัน 
อินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนา 
พืชศาสตร จากระดับ 7  เปนระดบั 8 
 

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคดัเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการผูดํารง
ตําแหนงเลขานุการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย เพื่อการคนควาและพัฒนา      
พืชศาสตร จากระดับ 7 เปนระดบั 8   

 -สํานักงานอธกิารบด ี
-สํานักหอสมดุ 

ขออนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตาํแหนง 
นักตรวจสอบภายในระดบัเชี่ยวชาญ  ใน 
สํานักงานอธิการบด ี และตาํแหนงนักเอก
สารสนเทศ  ระดับชาํนาญการ  ในฝาย 
สารสนเทศ  สํานักหอสมุด 
 

อนุมัติกรอบความจําเปนใหมีตําแหนงนักตรวจสอบภายในระดบัเชี่ยวชาญ 
ระดับ 9  ในสาํนักงานอธิการบดี  และตําแหนงนักเอกสารสนเทศ              
ระดับชํานาญการ  ระดบั 7-8  ในฝายสารสนเทศ  สํานกัหอสมุด   

 -คณะเกษตร  กําแพงแสน 
-สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตาํแหนงผูชํานาญการ 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงระดบัชํานาญการ
จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1.  นายนารถพล  สงสุรพันธ   เปนตําแหนงนายชางเทคนิค 7-8  ตาํแหนง
ผูชํานาญการระดับ 7-8  คณะเกษตร  กําแพงแสน 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง

ขาราชการใหดํารงตาํแหนงผูชํานาญการ (ตอ) 
 

2.นายสุทธิพร  เนียมหอม   เปนตําแหนงวิศวกรการเกษตร 7-8  ตําแหนง
ผูชํานาญการระดับ 7-8  สถาบันวจิัยและพัฒนา กําแพงแสน 
 

 -คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร  
(กําแพงแสน)   
 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนง           
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย  ดังนี ้
1. นายชวลิต  ศรีสถาพรพฒัน  คณะวิทยาศาสตร 
2.น.ส.มาลี  ศรีสดสุข  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
3. นางอัจฉราภรณ  สุขุมะ  คณะศึกษาศาสตร  (กําแพงแสน)    
4.นางอินทิรา  นุชเขียว  คณะศึกษาศาสตร  (กําแพงแสน)   

 -คณะเกษตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
รองศาสตราจารย 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนง 
รองศาสตราจารย จํานวน 4 ราย ดังนี ้
1.นายพูนพิภพ  เกษมทรัพย   คณะเกษตร 
2.น.ส.กัญจนา  ธีระกุล   คณะวิทยาศาสตร 
3.นางปทมาวดี  เลหมงคล   คณะศึกษาศาสตร 
4.นางบริบูรณสุข  บัญชรเทวกุล   คณะศกึษาศาสตร 

 -คณะสัตวแพทยศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติามมาตรฐาน 
ภาระงานทางวิชาการ 

เห็นชอบใหเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ    
ไปยัง ก.พ.อ. จํานวน 2 หนวยงาน ดังนี ้
            1. คณะสัตวแพทยศาสตร 
            2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -คณะเกษตร 

-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะวิศวกรรมศาสตร 
-คณะวนศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะสังคมศาสตร 
 

การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการผู
เกษียณอายุราชการ ป 2551 

มีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัตติอเวลาราชการ 
ผูเกษียณอายุ ป 2551 จํานวน 12 ราย ดงันี้ 
          1.นายศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา   คณะเกษตร 
          2.นายประดิษฐ  พงศทองคํา   คณะวิทยาศาสตร 
          3.นายตอกุล  กาญจนาลัย   คณะวิศวกรรมศาสตร 
          4.น.ส.อัญชลี  สุทธิประการ   คณะเกษตร 
          5.นายสันต  เกตุปราณีต   คณะวนศาสตร 
          6.นางอรุณวรรณ  หวังกอบเกียรต ิ  คณะวิทยาศาสตร 
          7.น.ส.พัชรี  สุนทรนันท   คณะวิทยาศาสตร 
          8.น.ส.มิ่งขวัญ  มิ่งเมือง   คณะวทิยาศาสตร 
          9.นายสุรพล  พฤกษพานิช   คณะวิศวกรรมศาสตร 
         10.น.ส.กรรวี  บุญชยั   คณะศึกษาศาสตร 
         11.นายโกวิท  วงศสุรวัฒน   คณะสังคมศาสตร 
         12.นายเชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกูล   คณะสังคมศาสตร 
 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบด ี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เห็นชอบใหเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยสุริยัน  ธัญกจิจานุกิจ คณบดคีณะ
ประมง เปนผูแทน อ.ก.ม. ตามขอ 4 เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ
สรรหาคณบด ีคณะอตุสาหกรรมเกษตร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตร
ตอไป 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 คณะวิศวกรรมศาสตร การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน 

อาจารย  ประจําปงบประมาณ 2551  
(เพิ่มเติม) 

อนุมัติกรอบการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย  ประจําป
งบประมาณ 2551  เพิ่มเติม  จํานวน 1 ราย คือ  ร.อ.พิศาล  ฉายากุล   

 
การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

 กองการเจาหนาที ่ การพจิารณาเกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)  
สายวิชาการ 

 

เห็นชอบหลักเกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานของพนกังานมหาวิทยาลัย     
(เงินงบประมาณ) สายวิชาการ  ทั้ง 2 หลักเกณฑ  ดังนี้ 
1. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั  
(เงินงบประมาณ) สายวิชาการ   
2. หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่าํของพนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินงบประมาณ) ในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลยั และหลักเกณฑ     
การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
งบประมาณ)  สําหรับผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 

 -คณะมนษุยศาสตร 
-คณะเทคนคิการสัตวแพทย  
-คณะสังคมศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานสายวิชาการ  
โดยการคดัเลอืก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงอาจารย  
จํานวน 15 ราย ดังนี ้
1. นายกฤษฎา  ทวศีักดิศ์รี  คณะมนษุยศาสตร  
2.นายเอกชาติ  พรหมดิเรก  คณะเทคนคิการสัตวแพทย   
3.นายศาสตรนิทร  ตนัสุน  คณะสังคมศาสตร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -คณะวิทยาศาสตรการกีฬา    

-คณะวิทยาการจัดการ   
  วิทยาเขตศรรีาชา     
-คณะศิลปศาสตรและ 
  วิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตรและ  
  พัฒนศาสตร 

 4.น.ส.ณัฐนันท  ปจจวรญาณ  คณะวิทยาศาสตร 
5.นายกฤษณ  วันอินทร   คณะวิทยาศาสตร 
6.นายพิชัย  กฤชไมตรี   คณะวิศวกรรมศาสตร 
7.น.ส.สมภิยา  สมถวิล   คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
8.นายธเนศ  ยุคันตวนิชชัย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา   
9.น.ส.นันทวนั  เทียนแกว   คณะวิทยาศาสตรการกีฬา   
10.นายคมกฤษณ  สิงหใจ   คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตศรีราชา   
11.นายรัชพล  พะวงศรัตน   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
12.นายอานนท  พึ่งสาย   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
13.นายสุพรรณ  บดุดี   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
14.ร.ต.ท.นภเกตุ  สุขสม   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
15. น.ส.จันทมิา  ภัทรรังษี   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
 

-คณะเกษตร 
-คณะประมง 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา 
  ระบบนิเวศเกษตร 
-สถาบนัวิจัยและพัฒนา  
  กําแพงแสน   
-สํานักสงเสริมและฝกอบรม  
  กําแพงแสน    
-สํานักหอสมดุ  กําแพงแสน  

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  โดยการคัดเลอืก 

 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จาํนวน 10 ราย  
โดยการคดัเลอืก ดังนี ้
1. น.ส.ธิติมา  ชนะรบ   ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป  คณะเกษตร 
2.นายสหภพ  ดอกแกว  ตาํแหนงนักวิชาการประมง  คณะประมง 
3.น.ส.สุพัตรา  พันธไมสี  ตาํแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  คณะประมง 
4.นายวุฒิชัย  ออนเอี่ยม   ตําแหนงนักวชิาการประมง  คณะประมง 
5.น.ส.อุทัยวรรณ  มูลพันธุ   ตาํแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
   



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย  โดยการคัดเลอืก  (ตอ) 
 

6.น.ส.สุลักษณ  แจมจาํรัส  ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย  สถาบันวจิัยและพัฒนา  
กําแพงแสน 
7.นายภราดร  ดอกจนัทร   ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย  สถาบันวิจัยและพฒันา 
กําแพงแสน   
8.น.ส.ชญานชุ  ตระกูลยิ่งเจริญ   ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
9.น.ส.นพแสน  พรหมอินทร  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร  
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
10.นายจักริน  มนูเลิศ   ตาํแหนงนักเอกสารสนเทศ  สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน 
 

 -คณะเกษตร 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา  
  ผลติภัณฑอาหาร 
-กองแผนงาน 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา 
  ผลติผลทางการเกษตรและ 
  อุตสาหกรรมเกษตร 
-สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
  แหง มก. 
 

ขออนุมัติตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดอืน
พนักงาน 

อนุมัตติัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน  จาํนวน 4 ราย (ยกเวน  
รายที่ 2 น.ส.จุฑามณี  แสงสวาง  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
ขอถอนวาระ) ดังนี ้
1.  นายเชฎฐ  สาทรกิจ  ตําแหนงนักวิจัย  สังกัดศนูยประสานเพื่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขัน  และแกปญหาความยากจนของประเทศ  
สํานักงานอธิการบด ี ไปสังกัดคณะเกษตร 
2.น.ส.จุฑามณี  แสงสวาง  ตําแหนงนักวจิัย  สังกัดศูนยประสานเพื่อการ 
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและแกปญหาความยากจนของประเทศ 
สํานักงานอธิการบด ี ไปสังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดอืน

พนักงาน (ตอ) 
3.นายคุณากร  หมั่นเพ็งยัง  ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
สังกัดศูนยประสานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและแกปญหา
ความยากจนของประเทศ  สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดกองแผนงาน  
สํานักงานอธิการบด ี
4.น.ส.เนตรดาว  มุสิกมาศ ตําแหนงนักวจิัย  สังกัดศูนยนานาชาต ิ
สิรินธรฯ  ไปสงักัดสถาบนัคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
5.น.ส.สุดารัตน  รอดบุญสง ตําแหนงนักวจิัย  สังกัดศูนยนานาชาต ิ
สิรินธรฯ  ไปสงักัดสถาบนัวิจยัและพัฒนาแหง มก. 
 

 -คณะวนศาสตร 
-คณะสังคมศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร    

ขออนุมัติใหพนักงานไดรับเงินเดือนตาม
คุณวุฒ ิ

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหนงอาจารย ใหได 
รับเงินเดือนตามคุณวุฒ ิจํานวน 3 ราย ดังนี้ 
1.นายไตรรัตน  เนียมสุวรรณ ใหไดรับเงินเดือนตามคณุวุฒิ M.S. 
คณะวนศาสตร  
2.น.ส.ศยามล  เอกะกุลานันต  ใหไดรับเงินเดือนตามคณุวุฒิ Ph.D. 
คณะสังคมศาสตร 
3.นายวัจนวงค  กรีพละ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒ ิPh.D. 
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร    
 



ลําดบั ผลงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 กองธุรการ กําแพงแสน   ขออนุมัติกําหนดอตัราเงินเดือนตามคณุวุฒิ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อดําเนินการ
คัดเลือก นายสมชาย  บญุม ีตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน     
ผูซึ่งไดรับวุฒปิริญญาโท กอนการบรรจุใหไดอัตราคาจางตามคุณวุฒ ิ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
  

 คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการประเมินผล     
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
งบประมาณ) สายวิชาการ  ของคณะวิทยาศาสตร
 

เห็นชอบหลักเกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณ) สายวิชาการ  ของคณะวิทยาศาสตร   

 


