
มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2551 
 

ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 กองการเจาหนาที ่ รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 

4/2551 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551  เมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2551 
 

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบมต ิก.พ.อ. เรื่อง  หลักสูตร 
นักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรอง 

รับทราบ มติ ก.พ.อ. รับรองหลักสูตรนักบริหารของ ก.พ. จํานวน 9 หลักสูตร      
และเห็นชอบในหลักการใหสถาบันอดุมศกึษา นําไปจดัฝกอบรมได ตามหนังสือที่  
ศธ 0509 (4)/ว 367  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 
 

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบมต ิก.พ.อ.การพิจารณากําหนด
ตําแหนงศาสตราจารย 

รับทราบมต ิก.พ.อ. ดังนี ้
         1. กรณีขอทราบผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการที่ ก.พ.อ. เคยพิจารณา
เห็นสมควรใหฝายเลขานุการ ก.พ.อ. สงผลการพิจารณาแตละรายการ 
ใหมหาวิทยาลัย 
           2.  กรณีขอทราบรายชื่อคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาทีป่ระเมินผลงาน 
ทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ไดเคยแตงตั้งไวก็ใหแจงรายชื่อเปนรายๆ ตามที่ 
มหาวิทยาลัยแจงความตองการมา  โดยสงถึงประธานคณะกรรมการพิจารณา 
ตําแหนงทางวชิาการประจํามหาวิทยาลัยโดยตรง และใหดําเนนิการในชั้นความลบั
ตามหนังสือที่ ศธ 0509(2) / ว 457 

 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 คณะเกษตร รับทราบมต ิก.พ.อ.กําหนดตําแหนง

ศาสตราจารย 
รับทราบมต ิก.พ.อ.อนุมัติกําหนดตาํแหนงและแตงตั้งให นายธีรภาพ  
เจริญวิริยะภาพ ดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชากีฏวิทยา  ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร  ไดไมกอนวันที่  1 เมษายน 2549 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน 
 

รับทราบผลการคัดเลือก และพิจารณา 
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเพื่อแตงตั้ง 
ขาราชการใหดํารงตาํแหนงเจาหนาที ่
บริหารงานทั่วไป 7 (ตําแหนงเลขานุการ) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
 
 
 
 

รับทราบผลการคัดเลือก  และอนุมัติเปลีย่นตําแหนง  กําหนดตาํแหนง  พรอมทั้ง
แตงตั้ง นางนาฏติยา  ชมภนูิตย  ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  
(ตําแหนงเลขานุการ)  สถาบันวิจัยและพฒันา กําแพงแสน   

 -สํานักบริการคอมพิวเตอร 
-คณะศึกษาศาสตรและ 
พัฒนศาสตร 
-สํานักสงเสริมและฝกอบรม  
กําแพงแสน   
 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
ในระดบั 6 

อนุมัติกําหนดตําแหนง  และแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับ 6 จํานวน 
3 ราย ดังนี ้
1.นางอรุณ  นฤทุม เปนตาํแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี6  
สํานักบริการคอมพิวเตอร  
2.น.ส.วงเดือน  พลับจะโปะ  เปนตาํแหนงนักวิชาการศึกษา 6 คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร  
3.นางมณฑา  ชางเทศ   เปนตาํแหนงบคุลากร 6 สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน   
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติใหขาราชการไดรับเงินเดือน 

ตามคณุวุฒ ิ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จาํนวน
2 ราย ดังนี ้
1.  น.ส.สุธารัตน  โชติกประคัลภ ผูซึ่งไดรับวุฒิ Dr. rer. nat เพิ่มขึ้น เปนตาํแหนง
อาจารยระดบั6 คณะวิทยาศาสตร 
2. นายสุรชัย  ธชีพันธ  ผูซึ่งไดรับวฒุิ Ph.D.เพิ่มขึ้น เปนตาํแหนงอาจารย ระดบั 6 
คณะวิทยาศาสตร 

 สถาบันอนิทรีจันทรสถิตยเพื่อ 
การคนควาและพัฒนา 
พืชศาสตร   

ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงขาราชการ อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ นางจิรธนา  อินโต จากตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 6  เปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6  สถาบันอนิทรีจนัทรสถิตย 
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร   
 

 -กองแผนงาน   
-สถาบนัคนควาและพัฒนา 
ระบบนิเวศเกษตร 

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนง
ขาราชการ 

อนุมัติปรับวฒุิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 2 ราย  คือ 
1.นางอุบล  สุไลมาน  ผูซึ่งไดรับวุฒ ิบธ.บ.เพิ่มขึ้น จากตําแหนงผูปฏิบัติงาน 
บริหาร 5 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี   
2.น.ส.นิตยา  พุมสุข ผูซึ่งไดรับวุฒิ บธ.บ. เพิ่มขึ้น จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงาน 
บริหาร 5 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5  สถาบันคนควาและ 
พัฒนาระบบนเิวศเกษตร  
 

   
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 กองกิจการนิสิต  กําแพงแสน   ขออนุมัติดาํเนินการคดัเลือกบุคคลขึ้นดํารง

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7   
หัวหนางานธุรการ  งานธุรการ   
กองกิจการนิสิต กําแพงแสน   
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคดัเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหนางานธุรการ)  กองกิจการนสิิต  สํานักงานวิทยาเขต 
กําแพงแสน  และอนุมัติหลักการตัดโอนอตัราพนักงาน  ทดแทนใหกับหนวยงาน 
ของผูที่ไดรับการคัดเลือก 
 
 
 

 สถาบันอนิทรีจันทรสถิตย 
เพื่อการคนควาและพัฒนา 
พืชศาสตร 

ขออนุมัติเลื่อนขาราชการซึง่ดํารงตาํแหนง
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
(เลขานุการสถาบันอนิทรีจนัทรสถิตย 
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร) 
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดบั 8 
 

อนุมัติเลื่อนระดับอตัราเงินเดือนขาราชการ นางพูนทรัพย  บุญราํพรรณ ใหดาํรง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 (ตาํแหนงเลขานกุารสถาบนัอนิทรียฯ)        
  

 กองการเจาหนาที ่ ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิพิจารณา 
ผลงานในการแตงตั้งผูชํานาญการ 
และผูเชี่ยวชาญ  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 74 
 

อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงานในการแตงตัง้ ผูชํานาญการ  และ
ผูเชี่ยวชาญ  จาํนวน 4 ราย  เพิ่มเติม  ดังนี้ 
1.  นางจไุร  กัลยาณมิตร 
2.  นางกาญจนา  ลุศนนัทน 
3.  นางรัชนี  ลาชโรจน 
4.  น.ส.เสาวรินทร  เตียวฒันรัฐติกาล 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -กองกิจการนสิิต   

-คณะเกษตร 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตภณัฑอาหาร 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตาํแหนงผูชํานาญการ 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดํารงตาํแหนงผูชํานาญการ  
จํานวน 3 ราย ดังนี ้
1.น.ส.ธาริณี  สุขจิตต  ดาํรงตําแหนงนักกิจการนักศึกษา 7-8(ชํานาญการ) 
กองกิจการนิสิต 
2.นางนงลักษณ  จูสนิท  ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7-8(ชํานาญการ)  
คณะเกษตร 
3.นางลัดดา  วัฒนศิริธรรม   ดาํรงตําแหนงนักวิจัย 8 (ชํานาญการ)  
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 -กองยานพาหนะอาคารและ 
สถานที่   
-กองกิจการนสิิต  
  

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตาํแหนงผูชํานาญการ  
โดยวิธีพิเศษ 

 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ  ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ   
โดยวิธีพิเศษ  จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1.นายวิเชียร  คนฟู   ดาํรงตาํแหนงนายชางเทคนิค 7-8 (ชํานาญการ)    
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   
2.นายวิชาญ  วงษสังข  ดํารงตําแหนงนักกิจการนิสิต 7-8 (ชํานาญการ)  
กองกิจการนิสิต   

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณ
อาหาร   

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตาํแหนงผูเชี่ยวชาญ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ นางวภิา สุโรจนะเมธากุล ใหดาํรง
ตําแหนงนักวจิัยระดับ 9 (เชี่ยวชาญ) สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร   

 -คณะบริหารธุรกิจ 
-คณะวนศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  
จํานวน 11 ราย ดังนี ้
1. นางตาบทพิย  ไกรพรศกัดิ์  คณะบริหารธุรกิจ 
2.น.ส.มยุรี  ดวงเพชร   คณะวนศาสตร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (ตอ) 
3.น.ส.มาริสา  มัยยะ  คณะวิทยาศาสตร 
4.นางนันทนา  สีสุข   คณะวิทยาศาสตร 
5.นายสมาน  มงคลสกุลวงศ  คณะวิทยาศาสตร 
6.นางสาวกันทิมาณี  พันธุวเิชียร  คณะวิทยาศาสตร 
7.นางรัชนี  ศรีเสน  คณะศกึษาศาสตร 
8.นางสาวอัจฉราพรรณ  คอวนิช  คณะศกึษาศาสตร 
9. นายวสันต  เดือนแจง  คณะศึกษาศาสตร 
10.นางมณฑา  นิระทัย  คณะศึกษาศาสตร 
11.นางมณฑา  นิระทัย  คณะศึกษาศาสตร 
 
 

 -คณะบริหารธรุกิจ 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงรองศาสตราจารย 
จํานวน 6 ราย ดังนี ้
1.น.ส.ปนัดดา  อินทรพรหม  คณะบริหารธุรกิจ 
2.นายวัลลภ  อารีรบ   คณะวิทยาศาสตร 
3.น.ส.จติตนินัท  บุญสถิรกุล  คณะศึกษาศาสตร  
4.นางกฤษณา  ชินสิญจน   คณะศึกษาศาสตร 
5.น.ส.ศิริลักษณ  เอี่ยมธรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
6.นางสิริภัทธ  พราหมณีย   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 กองการเจาหนาที ่ รับทราบการดาํเนินการตามมาตรการ 

ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ 
(โครงการเกษยีณอายุกอนกาํหนด)  
ปงบประมาณ 2552 
 

รับทราบการดาํเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ 
(โครงการเกษยีณอายุกอนกาํหนด)  ปงบประมาณ 2552  ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 
2551  มีผูเขารวมมาตราการ จํานวน 57 คน 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

 กองแผนงาน รับทราบการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารอัตรากาํลังพนักงาน 
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 

รับทราบการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินงบประมาณ) ครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551   

 

 คณะเกษตร การจางบคุคลเปนพนักงานสายวิชาการ 
โดยการคดัเลอืก 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงตําแหนงการบรรจุ  นายธนูชัย  กองแกว จากเดิมตําแหนง 
อาจารย  เปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน  
ตั้งแตวนัที่ 3 กันยายน 2550 

 -คณะเกษตร 
-คณะมนษุยศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
-โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  
- คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
-คณะศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการ   วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังาน 
สายวิชาการ  โดยการคดัเลือก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงอาจารย โดย
การคัดเลือก จํานวน 17 ราย  ดังนี ้
1.นายรุงโรจน  พิทักษดานธรรม  คณะเกษตร 
2.น.ส.พิจิตรา  แกวสอน   คณะเกษตร 
3.น.ส.วราลี  ศิริมูล   คณะมนุษยศาสตร 
4.น.ส.วรรณชลีย  เกียรตินิยมศักดิ์   คณะมนุษยศาสตร 
5.น.ส.วนิช  ประสาธนวนิช   คณะมนษุยศาสตร 
6.นางปยนุช  สิทธิกร   คณะมนุษยศาสตร 
7.นายไพบูลย  เรืองพัฒนพงศ   คณะวิทยาศาสตร 
8.น.ส.สุกัญญา  อุทามนตรี   คณะศึกษาศาสตร 
9.นางรุจิรา  ชุมแวงวาป   คณะศึกษาศาสตร 
10.น.ส.ปาริชาด  สุภักวฒันะ  คณะศึกษาศาสตร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

  ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังาน 
สายวิชาการ  โดยการคดัเลือก (ตอ) 

11.นายธนภณ  พันธเสน   คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
12.นายสมคิด  ปราบภัย  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
13.นายอารม  อันอาตมงาม   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
14.น.ส.ชอลดา  สัพโส   คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ   วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
15.นายพุฑฒจักร  สิทธิ   คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ   วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
16.นางเพชรประกาย  กุลตังวัฒนา   คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ   
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
17.น.ส.ธีรนันท  แตงนิ่ม   คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ   วทิยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 -คณะเกษตร 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตภณัฑอาหาร 
-สํานักหอสมดุ 

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังาน 
มหาวิทยาลัย  โดยการคัดเลอืก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั  โดยการคดัเลือก จํานวน 8 ราย ดังนี ้
1.น.ส.ศศิพร  โภคากรณ   คณะเกษตร 
2.น.ส.ภัทรพร  มีคลาย   คณะเกษตร 
3.น.ส.วาสนา  นาราศรี   สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร 
4.น.ส.ศุภธดิา  พิมพิสณฑ   สถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 
5.น.ส.กมลวรรณ  เขียวรจนา   สํานักหอสมุด 
6.นายเฉลิมเดช  เทศเรียน   สํานักหอสมุด 
7.นายณัฐวุฒิ  นันทปรีชา   สํานักหอสมุด 
8.น.ส.รัสรินทร  เกตุชาติ  สํานักหอสมุด 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -สถาบนัคนควาและพัฒนา 

ระบบนิเวศเกษตร 
- คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละ
อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 
สกลนคร   

ขออนุมัติตดัโอนตาํแหนงและอัตรา 
เงินเดือนพนักงาน 

อนุมัตติัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่มีตัวครอง  และที่เปนอตัราวาง   
จํานวน 2 อัตรา ดังนี ้
1.น.ส.จุฑามณี  แสงสวาง  ตําแหนงนักวจิัย  สังกัดศูนยประสานเพื่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันและแกปญหาความยากจนของประเทศ  สํานักงาน 
อธิการบดี  มาตั้งจายที่ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร  สถาบันคนควาและพัฒนา 
ระบบนิเวศเกษตร 
2.อนุมัติตดัโอนตาํแหนงและอัตราพนักงาน จาํนวน 1 อัตรา คืนใหกับ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนการทดแทน ตําแหนงของ นายอนุกูล วฒันสุข  
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ที่ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปสงักัดในคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

 -คณะเศรษฐศาสตร 
-สํานักงานวิทยาเขต กพส.   

ขออนุมัติกําหนดอตัราเงินเดือนตาม 
คุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือน  และแตงตัง้คณะกรรมการคัดเลือกพนกังาน
มหาวิทยาลัย ใหไดรับเงินเดือนตามคณุวุฒิ จาํนวน 2 ราย คือ 
1.น.ส.ณัฐธิกา  เค็งสม ใหไดรับเงินเดือนตามคณุวุฒิ ศศ.ม. สังกัด 
คณะเศรษฐศาสตร 
2.นายเมธี  มาลา  ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ศศ.ม. สังกัดสํานักงานวิทยาเขต 
กําแพงแสน   
 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -คณะเกษตร 

-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะเศรษฐศาสตร 
-คณะวิทยาการจัดการ  
วิทยาเขตศรีราชา 

ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานใหดํารงตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลยั ใหดาํรงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 4 ราย ดังนี ้
1.นางทิพวรรณ  ดวงปญญา  คณะเกษตร 
2.นางพิมพชนา  ศิริจารุอนนัต  คณะวิทยาศาสตร 
3.นายบณัฑติ  ชัยวิชญชาต ิคณะเศรษฐศาสตร 
4.น.ส.นิภา  นิรุตติกุล คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตศรีราชา 

 คณะวนศาสตร ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานใหดํารงตาํแหนง
รองศาสตราจารย 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลยั นายยงยุทธ  ไตรสุรัตน  
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย คณะวนศาสตร   

 กองการเจาหนาที ่ การพิจารณาจดัสวัสดิการเพิม่สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

อนุมัติในหลักการใหจัดสวัสดิการ  การประกันสุขภาพกลุมใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)   

 กองการเจาหนาที ่ ขออนุมัติแกไขระเบียบวาดวยการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
และสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตร 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ.2543 
 

อนุมัติในหลักการใหแกไขระเบียบวาดวยการเบิกจายเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการ
รักษาพยาบาล และสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พ.ศ.2543 
 

 

 



การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

 
คณะวิทยาการจัดการ 
 วิทยาเขตศรีราชา 

ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายไดใหดํารงตาํแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย 

 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได ใหดํารงตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  จาํนวน 2 ราย ดังนี ้
1.นายทรงพร  หาญสันติ   คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 
2.น.ส.พัชนิจ  เนาวพันธ  คณะวิทยาการจดัการ วิทยาเขตศรีราชา 

 
กองการเจาหนาที ่ อื่นๆ 

1.การประชุมสัมมนาบคุลากรสายวิชาการ 
 
1.ขอเชิญผูบริหารและคณาจารยทุกทานเขารวมการประชุมสัมมนาบคุลากร 
สายวิชาการ วันศุกรที่ 23 พฤษภาคม 2551 ซึ่งจะมีการสาธิตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ในการจดัทํามาตรฐานภาระงานขั้นต่าํฯ และมาตรฐานภาระตาํแหนงทางวิชาการดวย 

 

 


