มติ อ.ก.ม. ครังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
กองการเจาหนาที่
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่
2/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551
กองการเจาหนาที่

รับทราบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551

กองการเจาหนาที่

รับทราบหนังสือรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

คณะสังคมศาสตร

รับทราบมติ ก.พ.อ.กําหนดตําแหนง
ศาสตราจารย

-กองบริการการศึกษา
รับทราบรายงานผลการคัดเลือก และขอ
-กองยานพาหนะอาคารและ อนุมัตติ ัดโอนตําแหนงพรอมอัตราเงินเดือน
สถานที่
ขาราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 หัวหนางาน
สงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ สังกัดกอง
บริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และ

มติ
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ
2551
รับทราบ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา
เลม 126 ตอนที่ 28ก. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 ตามหนังสือที่
ศธ 0509.6 (1.3)/ว 229 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551
รับทราบ แบบหนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อใชใน
การยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และศาสตราจารย ท.11 ตอไป
รับมติ ก.พ.อ. อนุมัติให นางนวลจันทร ทัศนชัยกุล เปนตําแหนงศาสตราจารย
ในสาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (สาขาวิชาบริหารงานยุตธิ รรม)
ไดไมกอนวันที่ 19 กันยายน 2549
รับทราบรายงานผลการคัดเลือก และอนุมัติตดั โอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนตามตัวไปตัง้ จาย ณ หนวยงานที่ขาราชการผูไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน ระดับ 7 จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 คือ น.ส.อุทัยวรรณ กิจวิเชียร
เพื่อทําหนาทีห่ ัวหนาสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ สังกัดกองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

คณะเกษตร กําแพงแสน

- คณะศึกษาศาสตร
- สํานักงานวิทยาเขต
วิทยาเขตศรีราชา
- คณะประมง
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรื่อง
มติ
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 หัวหนา
2. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 คือ นายสุทธิชัย
งานซอมบํารุง สังกัดกองยานพาหนะอาคาร สุพิพัฒนมงคล เพื่อทําหนาที่หัวหนางานซอมบํารุง สังกัดกองยานพาหนะ
และสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งอนุมัติหลักการใหตดั โอน
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนใหหนวยงานตนสังกัดเดิมเปนการทดแทนตอไป
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง
อนุมัติใหปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ นางวันทนีย พึ่งแสง
ขาราชการ
ตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 8 (ชํานาญการ ระดับ 8) ผูไดรับวุฒปิ ริญญา
สงเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิตเพิม่ ขึ้น เปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร 8
สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา กําแพงแสน
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ในระดับ 6

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดํารงตําแหนงในระดับ 6
จํานวน 5 ราย ดังนี้
1.นางนวลเพ็ญ สิงหไพศาล เปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6
คณะศึกษาศาสตร
2.นางปาริชาติ ชูเมือง เปนตําแหนงบุคลากร 6 คณะศึกษาศาสตร
3.น.ส.ชัชณี กลั่นสอน เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
สํานักงานวิทยาเขต วิทยาเขตศรีราชา
4.น.ส.สุดารัตน ผลบุญ เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
คณะประมง
5.นางรําพวน มวงสีตอง เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
คณะบริหารธุรกิจ

เรื่อง
ขออนุมัติดาํ เนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารง
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 7
ตําแหนงหัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

มติ
อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารงตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 (หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน)
สํานักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ และอนุมัติหลักการใหตดั โอนอัตรา
พนักงานคืนใหกับหนวยงานเดิม

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย

ขออนุมัติดาํ เนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ขาราชการผูดาํ รงตําแหนงเลขานุการสถาบัน
อินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร จากระดับ 7 เปนระดับ 8

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการผูดํารง
ตําแหนงเลขานุการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย เพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร จากระดับ 7 เปนระดับ 8

-สํานักงานอธิการบดี
-สํานักหอสมุด

ขออนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตาํ แหนง
นักตรวจสอบภายในระดับเชี่ยวชาญ ใน
สํานักงานอธิการบดี และตําแหนงนักเอก
สารสนเทศ ระดับชํานาญการ ในฝาย
สารสนเทศ สํานักหอสมุด

อนุมัติกรอบความจําเปนใหมีตําแหนงนักตรวจสอบภายในระดับเชี่ยวชาญ
ระดับ 9 ในสํานักงานอธิการบดี และตําแหนงนักเอกสารสนเทศ
ระดับชํานาญการ ระดับ 7-8 ในฝายสารสนเทศ สํานักหอสมุด

-คณะเกษตร กําแพงแสน
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ

อนุมัติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงระดับชํานาญการ
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายนารถพล สงสุรพันธ เปนตําแหนงนายชางเทคนิค 7-8 ตําแหนง
ผูชํานาญการระดับ 7-8 คณะเกษตร กําแพงแสน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง
มติ
2.นายสุทธิพร เนียมหอม เปนตําแหนงวิศวกรการเกษตร 7-8 ตําแหนง
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ (ตอ) ผูชํานาญการระดับ 7-8 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

-คณะวิทยาศาสตร
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร
(กําแพงแสน)

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

-คณะเกษตร
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย

-คณะสัตวแพทยศาสตร
-คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการ

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายชวลิต ศรีสถาพรพัฒน คณะวิทยาศาสตร
2.น.ส.มาลี ศรีสดสุข คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
3. นางอัจฉราภรณ สุขุมะ คณะศึกษาศาสตร (กําแพงแสน)
4.นางอินทิรา นุชเขียว คณะศึกษาศาสตร (กําแพงแสน)
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนง
รองศาสตราจารย จํานวน 4 ราย ดังนี้
1.นายพูนพิภพ เกษมทรัพย คณะเกษตร
2.น.ส.กัญจนา ธีระกุล คณะวิทยาศาสตร
3.นางปทมาวดี เลหมงคล คณะศึกษาศาสตร
4.นางบริบูรณสุข บัญชรเทวกุล คณะศึกษาศาสตร
เห็นชอบใหเสนอรายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ไปยัง ก.พ.อ. จํานวน 2 หนวยงาน ดังนี้
1. คณะสัตวแพทยศาสตร
2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะเกษตร
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะวิศวกรรมศาสตร
-คณะวนศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร
-คณะสังคมศาสตร

เรื่อง
การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการผู
เกษียณอายุราชการ ป 2551

มติ
มีมติใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัตติ อเวลาราชการ
ผูเกษียณอายุ ป 2551 จํานวน 12 ราย ดังนี้
1.นายศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา คณะเกษตร
2.นายประดิษฐ พงศทองคํา คณะวิทยาศาสตร
3.นายตอกุล กาญจนาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร
4.น.ส.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร
5.นายสันต เกตุปราณีต คณะวนศาสตร
6.นางอรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ คณะวิทยาศาสตร
7.น.ส.พัชรี สุนทรนันท คณะวิทยาศาสตร
8.น.ส.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง คณะวิทยาศาสตร
9.นายสุรพล พฤกษพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร
10.น.ส.กรรวี บุญชัย คณะศึกษาศาสตร
11.นายโกวิท วงศสรุ วัฒน คณะสังคมศาสตร
12.นายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล คณะสังคมศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เห็นชอบใหเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะ
ประมง เปนผูแ ทน อ.ก.ม. ตามขอ 4 เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตร
ตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารย ประจําปงบประมาณ 2551
(เพิ่มเติม)

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

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
กองการเจาหนาที่

เรื่อง
มติ
การพิจารณาเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน เห็นชอบหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) (เงินงบประมาณ) สายวิชาการ ทั้ง 2 หลักเกณฑ ดังนี้
1. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
(เงินงบประมาณ) สายวิชาการ
2. หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่าํ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินงบประมาณ) ในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ
การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
งบประมาณ) สําหรับผูด ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย
-คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานสายวิชาการ อนุมัติจา งและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงอาจารย
-คณะเทคนิคการสัตวแพทย โดยการคัดเลือก
จํานวน 15 ราย ดังนี้
-คณะสังคมศาสตร
1. นายกฤษฎา ทวีศักดิศ์ รี คณะมนุษยศาสตร
-คณะวิทยาศาสตร
2.นายเอกชาติ พรหมดิเรก คณะเทคนิคการสัตวแพทย
-คณะวิศวกรรมศาสตร
3.นายศาสตรินทร ตันสุน คณะสังคมศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
-คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตศรีราชา
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
-คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร

เรื่อง

-คณะเกษตร
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
-คณะประมง
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
-สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน
-สํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
-สํานักหอสมุด กําแพงแสน

มติ
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.นันทวัน เทียนแกว คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
10.นายคมกฤษณ สิงหใจ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
11.นายรัชพล พะวงศรัตน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
12.นายอานนท พึ่งสาย คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
13.นายสุพรรณ บุดดี คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
14.ร.ต.ท.นภเกตุ สุขสม คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
15. น.ส.จันทิมา ภัทรรังษี คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
อนุมัติจา งและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ราย
โดยการคัดเลือก ดังนี้
1. น.ส.ธิติมา ชนะรบ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป คณะเกษตร
2.นายสหภพ ดอกแกว ตําแหนงนักวิชาการประมง คณะประมง
3.น.ส.สุพัตรา พันธไมสี ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะประมง
4.นายวุฒิชัย ออนเอี่ยม ตําแหนงนักวิชาการประมง คณะประมง
5.น.ส.อุทัยวรรณ มูลพันธุ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก (ตอ)

-คณะเกษตร
ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
-สถาบันคนควาและพัฒนา พนักงาน
ผลิตภัณฑอาหาร
-กองแผนงาน
-สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.

มติ
6.น.ส.สุลักษณ แจมจํารัส ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน
7.นายภราดร ดอกจันทร ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน
8.น.ส.ชญานุช ตระกูลยิ่งเจริญ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
9.น.ส.นพแสน พรหมอินทร ตําแหนงนักวิชาการเกษตร
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
10.นายจักริน มนูเลิศ ตําแหนงนักเอกสารสนเทศ สํานักหอสมุด
กําแพงแสน
อนุมัตติ ัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน จํานวน 4 ราย (ยกเวน
รายที่ 2 น.ส.จุฑามณี แสงสวาง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ขอถอนวาระ) ดังนี้
1. นายเชฎฐ สาทรกิจ ตําแหนงนักวิจัย สังกัดศูนยประสานเพื่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขัน และแกปญ
 หาความยากจนของประเทศ
สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดคณะเกษตร
2.น.ส.จุฑามณี แสงสวาง ตําแหนงนักวิจัย สังกัดศูนยประสานเพื่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและแกปญหาความยากจนของประเทศ
สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

-คณะวนศาสตร
-คณะสังคมศาสตร
-คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

เรื่อง
ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
พนักงาน (ตอ)

มติ
3.นายคุณากร หมั่นเพ็งยัง ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
สังกัดศูนยประสานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและแกปญ
 หา
ความยากจนของประเทศ สํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดกองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี
4.น.ส.เนตรดาว มุสิกมาศ ตําแหนงนักวิจัย สังกัดศูนยนานาชาติ
สิรินธรฯ ไปสังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
5.น.ส.สุดารัตน รอดบุญสง ตําแหนงนักวิจัย สังกัดศูนยนานาชาติ
สิรินธรฯ ไปสังกัดสถาบันวิจยั และพัฒนาแหง มก.

ขออนุมัติใหพนักงานไดรบั เงินเดือนตาม
คุณวุฒิ

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ใหได
รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.นายไตรรัตน เนียมสุวรรณ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ M.S.
คณะวนศาสตร
2.น.ส.ศยามล เอกะกุลานันต ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ Ph.D.
คณะสังคมศาสตร
3.นายวัจนวงค กรีพละ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ Ph.D.
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ลําดับ

ผลงานที่เสนอ
กองธุรการ กําแพงแสน

เรื่อง
ขออนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร

ขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการประเมินผล เห็นชอบหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน (เงินงบประมาณ) สายวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร
งบประมาณ) สายวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร

มติ
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อดําเนินการ
คัดเลือก นายสมชาย บุญมี ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ผูซึ่งไดรับวุฒปิ ริญญาโท กอนการบรรจุใหไดอตั ราคาจางตามคุณวุฒิ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

