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 กองการเจาหนาที ่ รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 
3/2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 

รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  
กําแพงแสน   

รับทราบมต ิก.พ.อ.กําหนดตําแหนง
ศาสตราจารย 

รับทราบมต ิก.พ.อ. อนุมัติกําหนดตาํแหนงและแตงตั้ง ใหนายบัณฑติ  จริโมภาส   
ดํารงตาํแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร    
วิทยาเขตกําแพงแสน ไดไมกอนวันที่ 29 กันยายน 2549   

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร   

ขออนุมัติตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดอืน
ขาราชการ 

อนุมัตติัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายอนุกูล  วัฒนสุข ภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มาตั้งจาย  ในคณะทรัพยากร 
ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

 คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงขาราชการ อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางยุพิน  หืออิน ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับ 6 
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กําแพงแสน (ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกเขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย) เปนตาํแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 

 -คณะวิศวกรรมศาสตร 
-บัณฑิตวิทยาลัย 

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนง
ขาราชการ 

อนุมัติปรับวฒุิ เปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 2 ราย  ดังนี ้
1.นายมนตรี  ฝายอุประ  ตาํแหนงชางเทคนิค 6 (ชํานาญการ) ผูซึ่งไดรับคุณวฒุิ  
ค.อ.ม.(โยธา) เพิ่มขึ้น เปนตําแหนงวิศวกรโยธา 6  คณะวิศวกรรมศาสตร 
2.นายเอกสิทธิ์  วังภูสิต ตําแหนง  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 งานบริหารและธุรการ 
สํานักเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย ผูซึ่งไดรับคุณวุฒ ิค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
เพิ่มขึ้น เปนตาํแหนงนักวิชาการศึกษา 5 และตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดือน      
มาตั้งจายในงานบริการการศึกษา  สํานักงานเลขานุการ บัณฑติวิทยาลัย 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 กองการเจาหนาที ่ ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิพิจารณาผลงาน 

ในการแตงตั้งผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ  และ
ผูชํานาญการพิเศษ  เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 73 
 

อุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการแตงตั้งผูชํานาญการ  ผูเชี่ยวชาญ       
จํานวน 27 ราย  เพิ่มเติม  ดังนี ้
1.  นางวนดิา  ปอนอย   15. นางภาวนา  สุพัฒนกลุ 
2.  นางปราณ ี คงสาคร   16. นางนลนิ ี สุตเศวต 
3.  น.ส.วัลลภา  วราทร   17. นางอารี  พันธมณ ี
4.  น.ส.วิไลพร  ธรรมตา  18. นายสุรชัย  จารุเดชา 
5.  นางสดุาพร  บุญสูง   19. นางภษูณิศา  นวลสกลุ 
6.  นางมกุดา  เชื้อวัฒนา  20. นายวีระศักดิ์  ศรีปูณะ 
7.  นางรวมพร  อินทรประสงค  21. นางพัชรี  คูวิจติรจาร ุ
8.  นายจรัส  ปนธ ิ   22. นายจักรี  สุจริตธรรม 
9.  นางศิริพร  จงประเสริฐ         23. รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา  ทวมสุข 
10.  น.ส.พิมพลออ  กรพิพัฒน  24.รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรไชย  รัตนไชย 
11.  วาที่ ร.ต.สนธยา  ครุฑธา     25.รองศาสตราจารย ดร.ธนนั  อนมุานราชธน 
12.  นายสมเจตน  ไตรวุฒวิัฒนา  26. รองศาสตราจารย ดร.พาณี  สีตกะลนิ 
13.  นางศิณีนาฎ  ยมวรรณ        27. รองศาสตราจารย ดร.ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา 
14.  นายคาํรณ  โชธณะโชต ิ
 
 
 
 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -คณะสัตวแพทยศาสตร 

-สถาบนัสุวรรณวาจกกสิ   
  กิจเพื่อการคนควาและ 
  พัฒนาปศุสัตวและ 
  ผลติภัณฑสัตว 
-สํานักหอสมุด 
 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตาํแหนงผูชํานาญการ 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงผูชํานาญการ   
จํานวน 3 ราย  ดังนี ้
1. นางนงนชุ  ภิญโญภานุวฒัน  ตาํแหนงนักวิทยาศาสตร 6 เปนตําแหนง
นักวิทยาศาสตร 7-8  ตําแหนงผูชํานาญการ ระดบั 7-8 คณะสัตวแพทยศาสตร 
2. นางกัลยาณีย  พูลลาภวิวัฒน   ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี6 เปนตาํแหนง
นักวิชาการเงินและบญัชี 7-8  ตาํแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8  สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลติภณัฑสัตว 
3. นางบุญเรือน  แยมคลาย  ตําแหนงพนักงานพัสดุ 5 เปนตําแหนงพนักงานพัสดุ 6  
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดบั 7-8  สํานกัหอสมุด 

 สํานักหอสมุด ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ
ใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ นางวนัทนี  โกวิทางกูร ใหดาํรงตําแหนง
บรรณารักษ ระดับ 9 ตาํแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9  (ผูอํานวยการสํานักหอสมุด)  

 -คณะเกษตร 
-คณะบริหารธุรกิจ 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะศิลปศาสตรและ 
  วิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร  กพส. 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย     
จํานวน 15 ราย  ดังนี ้
1.นายวิเชียร  กีรตินิจกาล   คณะเกษตร 
2.น.ส.ทิพยรัตน  เลาหวิเชียร  คณะบริหารธุรกิจ 
3.นางวิภา  หงษตระกูล  คณะวิทยาศาสตร 
4.นายนพฤทธิ์  จนิันทุยา   คณะวิทยาศาสตร 
5.นายเชิดศักดิ์  คุณสมบตัิ   คณะวิทยาศาสตร 
6.น.ส.ทัศนี  กิตตไิชย   คณะศึกษาศาสตร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย (ตอ) 
7.นางทิพยวรรณ  วงศทองศรี คณะศึกษาศาสตร 
8.นางกรรณิการ  ลิมพะสุต   คณะศึกษาศาสตร 
9.น.ส.สุมาลี  กาญจนชาตรี  คณะศึกษาศาสตร 
10. น.ส.เบญจมาศ  แกวนชุ   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
11.นายนพพร  รัตนชวง  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
12.นายวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
13.นางอรวรรณ  ทองเพิ่ม  คณะศึกษาศาสตร  กพส. 
14.นางชุติมา  รัศมี  คณะศกึษาศาสตร  กพส. 
15.น.ส.ปยรัตน  บุณยรัตนกลิน  คณะศึกษาศาสตร กพส. 
  

 -คณะบริหารธุรกิจ 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
-คณะเกษตร  กพส. 
-คณะศิลปศาสตรและ 
  วิทยาศาสตร  

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
รองศาสตราจารย 

ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมตัิกําหนดตาํแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรง
ตําแหนงรองศาสตราจารย จาํนวน 13 ราย ดังนี ้
1.นายบดินทร  รัศมีเทศ  คณะบริหารธุรกิจ 
2.นางฆรณี  ตุยเต็มวงศ คณะวิทยาศาสตร 
3.น.ส.สุมน  มาสุธน  คณะวิทยาศาสตร 
4.น.ส.เลิศลักษณ  เงินศิริ  คณะวิทยาศาสตร 
5.นางศิวาพร  สหวัฒน  คณะวิทยาศาสตร 
6.นายนพปฎล  สุทธิศิริ   คณะวิทยาศาสตร 
7.นางกอบศิริ  วรศรี   คณะวิทยาศาสตร 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 

รองศาสตราจารย (ตอ) 
8.น.ส.จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ  คณะวิทยาศาสตร 
9.นายจงกล  แกนเพิ่ม  คณะศึกษาศาสตร 
10.นางสิริสิน  ชุมรุม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11.นายจุลภาค  คุนวงศ  คณะเกษตร  กพส. 
12.น.ส.สกาวรัตน  จงพัฒนากร  คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร  
13.น.ส.ชุติมณฑน บุญมาก  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
 

 คณะศึกษาศาสตร พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติามมาตรฐาน 
ภาระงานทางวิชาการ 

เห็นชอบใหเสนอรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ไปยัง  
ก.พ.อ. จํานวน 1 หนวยงาน คือ คณะศกึษาศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

 -คณะเกษตร 
-คณะมนษุยศาสตร   
-คณะวิศวกรรมศาสตร  
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
-คณะเกษตร กพส. 
-คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร   
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร      

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานสายวิชาการ  
โดยการคดัเลอืก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงอาจารย  โดยการ
คัดเลือก จาํนวน 10 ราย ดงันี้ 
1.นายธีรวิทย  เปยคําภา   คณะเกษตร   
2.น.ส.ดลฤดี  ใจสุทธิ ์  คณะเกษตร   
3.นายประพนธ  โอสถสัมพันธสุข   คณะมนุษยศาสตร   
4.นายสมาน  แกวเรือง   คณะมนุษยศาสตร   
5.นายสุวิวัฒน  สืบสานกุล   คณะวิศวกรรมศาสตร 
6.นายวีรเชษฐ  จิตตาณิชย   คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
7.น.ส.สิรินภา  ชวงโอภาส   คณะเกษตร กพส. 
8.น.ส.นภาพร  วงษโพธิ์ขอม   คณะเกษตร กพส. 
9.น.ส.อมรศรี  ขุนอินทร   คณะเกษตร กพส. 
10.น.ส.อริสรา  โพธิ์สนาม   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร      

 -กองแผนงาน สํานักงาน  
  อธิการบด ี
-คณะวนศาสตร 
-สถาบนัคนควาและ 
  พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
-สถาบนัวิจัยและพัฒนา  
  แหง มก.    

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยการคดัเลือก 
 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จาํนวน 13 ราย  โดยการ
คัดเลือก ดังนี ้
1.น.ส.เสาวลักษณ  ศรีสังวาลย ตาํแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป สังกัดกองแผนงาน 
2.น.ส.วรรณพิชา  สระแสงทรวง  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดสาํนกังาน 
เลขานุการ คณะวนศาสตร 
3.นายพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ ตําแหนงนักวจิัย  สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนา 
ผลิตภณัฑอาหาร   



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -สถาบนัอินทรี 

  จันทรสถิตยเพื่อการ 
  คนควาและพัฒนาพืช 
  ศาสตร 
-สถาบนัวิจัยและพัฒนา  
  กําแพงแสน    
-สถาบนัสุวรรณวาจกกส ิ
  กิจเพื่อการคนควาและ  
  พัฒนาปศุสัตวและ 
  ผลติภัณฑสัตว 
-สํานักทะเบียนและ 
  ประมวลผล 
-คณะศึกษาศาสตร 
  และพัฒนศาสตร    
-คณะวิศวกรรมศาสตร  
  กําแพงแสน    
  

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบคุคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยการคดัเลือก (ตอ) 

 

4.น.ส.บุษยา  ศรีอนันต  ตาํแหนงนักวิจยั  สังกัดฝายวจิัยและประเมินผล สถาบันวจิัย
และพัฒนาแหง มก.    
5.นายอภิสิทธิ ์ เสนาวงค   ตําแหนงนักวจิัย สังกัดสถานีวิจัยวนเกษตรตราด 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.    
6.น.ส.พจนีย  สุภามงคล   ตําแหนงนักวจิัย  สังกัดศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาต ิ สถาบันอินทรีจนัทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 
7.น.ส.ชฎามาศ  จติตเลขา ตําแหนงนักวจิัย สังกัดศนูยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง 
แหงชาต ิสถาบันอินทรีจนัทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 
8.นายสุรชัย  เปยมคลา  สังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนา 
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
9. น.ส.รัชฎาภรณ  ขอเจริญ ตาํแหนงนกัวิชาการศึกษา  สังกัดสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล   
10.น.ส.ศิริลักษณ  วงษพรพันธุ  ตาํแหนงนักวิชาการศกึษา                                  
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
11.นายยงยุทธ  พลับจะโปะ ตาํแหนงนักวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน 
12.น.ส.กรรณิการ  ปูนอย   ตําแหนงนกัวิเคราะหนโยบายและแผน                       
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
13.นางนารีรัตน  ลีลาวรรณเขต  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัด 
ฝายบริหารและธุรการ  สถาบันวิจัยและพฒันา กําแพงแสน    



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 คณะเกษตร กําแพงแสน   ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงพนักงานที่วาง 

 
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานที่วาง  จากเดิมตาํแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
เปนตาํแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานกังานเลขานุการ คณะเกษตร กําแพงแสน   

 คณะวิทยาศาสตร   ขออนุมัติใหพนักงานไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ อนุมัติกําหนดอัตราคาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย น.ส.พันทิพย  
โตแกว  ใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาเอกที่ไดรับเพิม่ขึ้น  

 คณะเทคนคิการสัตวแพทย  ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง น.ส.เลิศพิไล  อิ่มอํา พนักงานมหาวิทยาลัยจากตําแหนง 
นักวิชาการพัสดุ  เปนตาํแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ีคณะเทคนคิการสัตวแพทย   

 -คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 

ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานใหดํารงตาํแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลยั ใหดาํรงตําแหนง                 
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1.น.ส.จริน  โอษะคลัง   คณะวิทยาศาสตร 
2.น.ส.ชลาธิป  สมาหิโต  คณะศึกษาศาสตร 

 กองการเจาหนาที ่ อื่นๆ 
1.การบริหารอัตรากําลัง 
 
2.แนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
1.ขอใหหนวยงานตางๆ ทีไ่ดรับจดัสรรอัตราเรงดําเนินการสรรหา อาจารยวุฒิปริญญา
เอก โดยเริ่มตัง้แตเดือนสิงหาคม 2551  เพื่อใหทันบรรจุในวันที ่1 ตลุาคม 2551 
2.ทุกวิทยาเขตเรงสรรหาบุคลากรสายวิชาการคุณวฒุิปริญญาเอกบรรจุดวย  เพื่อลด
ภาระการลาศกึษาตอ โดยขอเนนสายวิชาการและสาขาวิชาที่ขาดแคลน และเนื่องจาก
งบประมาณมจีํากัด จึงขอใหทุกหนวยงานเก็บเงินรายไดสํารองรอยละ 15 สําหรับซื้อ
วัสดุครุภัณฑตางๆ ที่ตองการและจําเปน รวมถึงการสงอาจารยไปเรียนตอดวย 

 


