
มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 
ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

 กองการเจาหนาที ่ รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 
5/2551 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2551  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551  เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม 2551   

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบการดาํเนินการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการ     
(โครงการเกษยีณอายุกอนกาํหนด)  
ปงบประมาณ 2552 

รับทราบการดาํเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ     
(โครงการเกษยีณอายุกอนกาํหนด)  ปงบประมาณ 2552 สรุปมีผูเขารวมโครงการ 
 จํานวน 46 คน ขอถอน จาํนวน 5 คน 
 

 คณะมนษุยศาสตร   รับทราบมต ิก.พ.อ.กําหนดตําแหนง 
ศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให นางกุลวดี  มกราภิรมย ดํารงตาํแหนง
ศาสตราจารย ในสาจาวิชาวรรมคดีอังกฤษ คณะมนษุยศาสตร  ตามประกาศ 

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบการพจิารณาขอกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการ 

รับทราบรายงานการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ ก.ม.  
และตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที ่

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ นายสมชาย  จกะวฒันากุล  ใหดาํรง
ตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดบั  เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  สํานกังานอธิการบด ี

 -คณะบริหารธุรกิจ 
-คณะวิทยาศาสตร 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร 
-สํานักหอสมดุ 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
ในระดบั 6 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงในระดบั 6  จาํนวน  
4 ราย ดังนี ้
1.น.ส.อารีย สีแสงมุข เปนตําแหนงนักวชิาการโสตทศันศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ 
2.นางภาลิณี  ขวัญแกว  เปนตาํแหนงนักวิทยาศาสตร 6   คณะวิทยาศาสตร 
3.น.ส.นิภา  เขื่อนควบ  เปนตาํแหนงนักวิชาการเกษตร 6 สถาบนัคนควาและ 
พัฒนาระบบนเิวศเกษตร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 

ในระดบั 6(ตอ) 
4.น.ส.วลฌา  อาศัยผล  เปนตาํแหนงนักวิชาการชางศลิป 6  สํานักหอสมุด 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติใหขาราชการไดรับเงินเดือน 
ตามคณุวุฒ ิ

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  
จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1.นายปริญญา  ฉกาจนโรดม ผูไดรับวฒุิ Ph.D. เพิ่มขึ้น เปนตําแหนงอาจารย
ระดับ 5  คณะวิศวกรรมศาสตร 
2.นายเอกไท  วิโรจนสกุลชัย ผูไดรับวุฒ ิPh.D. เพิ่มขึ้น เปนตําแหนงอาจารย  
ระดับ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 -คณะเกษตร  
-คณะศึกษาศาสตร  

ขออนุมัติปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหนง และตัดโอน
ตําแหนงพรอมอัตราเงินเดอืน ขาราชการ 
 

อนุมัติปรับวฒุิ  เปลี่ยนตาํแหนง  และตดัโอนตาํแหนงพรอมอัตราเงินเดือน 
ขาราชการ  จาํนวน 2 ราย  ดังนี ้
1.น.ส.กมลทิพย  ประสมเพชร ผูไดรบัวุฒิ กศ.บ. (วิทยาศาสตร) เพิ่มขึ้น 
และเปลี่ยนตาํแหนงจากเดิมตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 เปนตําแหนง
นักวิทยาศาสตร 5  คณะเกษตร     
2.นายจิรพงศ  โกสะ ผูไดรับวุฒิ ค.ม. (สาขาสังคมศึกษา) เพิ่มขึ้น และเปลี่ยน
ตําแหนงจากเดิมตาํแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 งานบริการการศึกษา เปน 
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 พรอมทั้งตัดโอนตําแหนงและอัตรา 
เงินเดือนไปตัง้จายในงานบริหารและธุรการ คณะศึกษาศาสตร 

 สํานักงานบริการวิชาการ ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตาํแหนง  เพื่อทําหนาที่
หัวหนางาน 

อนุมัติกําหนดตําแหนงเลขที่ 2588  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ซึ่ง 
น.ส.เกษชฎา  มีความสุข ครองอยู เปนตาํแหนงหัวหนางานพฒันาธรุกิจ สํานักงาน
บริการวิชาการ  
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 - คณะประมง 

-คณะบริหารธุรกิจ 
 
 

ขออนุมัติกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้ง 
บุคคลขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนางาน ระดบั 7 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงหัวหนางาน ระดบั 7 
จํานวน 3 ราย ดังนี ้
1.น.ส.ฉัตรพร  วิชิตนาค หัวหนางานคลังและพัสดุ คณะประมง 
2.นางวิภาภรณ  เสือแผว  หัวหนางานการเงินและบัญช ีคณะบริหารธรุกิจ 
3. น.ส.พรรทิมา  ติยะบตุร  หัวหนางานบริหารและธุรการ คณะบริหารธุรกิจ 

 กองการเจาหนาที ่ ขออนุมัติดาํเนินการคดัเลือกและแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงบุคลากร 7  ผูอํานวยการ 
กองการเจาหนาที ่

อนุมัติใหดําเนินการคดัเลือก  และแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิการคดัเลือก
ขาราชการขึ้นดํารงตาํแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี   
 

 -สํานักสงเสริมและฝกอบรม  
กําแพงแสน 
-สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตาํแหนงผูชํานาญการ 
 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงผูชํานาญการ 
จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1. นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย  ดํารงตาํแหนงชางพิมพ 6 (ชํานาญการ)  
สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 
2. น.ส.ทิพยมนต  ใยเกษ  ดํารงตาํแหนงนักวิชาการสัตวบาล 7-8 (ชํานาญการ) 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลติภัณฑสัตว 

 -คณะวนศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 
 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  
จํานวน 5 ราย ดังนี ้
1.นายชัชชัย  ตันตสิรินทร   คณะวนศาสตร 
2.นางสายสมร  อินทรวิมล   คณะศึกษาศาสตร 
3.นางวัฒนารี  ทวีวรดิลก   คณะศึกษาศาสตร 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -คณะทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม  วิทยาเขต 
ศรีราชา 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารย (ตอ) 

4.นางกุลศิริ  ช.กรับส  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
5.นางสุนทรี  ขุนทอง   คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตศรีราชา 

 คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง
รองศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงรองศาสตราจารย 
จํานวน 3 ราย ดังนี ้
1.นายสุจินต  เลี้ยงจรูญรัตน   คณะศึกษาศาสตร 
2.น.ส.โสภาพรรณ  แสงศัพท   คณะศึกษาศาสตร 
3.นางสุพิน  ดิษฐสกุล   คณะศึกษาศาสตร 

 สถาปตยกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลีย่นแปลงการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษประจาํปงบประมาณ 2551
 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย  จาก 
Prof.James R. Taylor เปน Mr.Joseph Kwan คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานมหาวิทยาลัย 

(สายวิชาการ) โดยการคัดเลอืก 
 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงตําแหนง  นายอนุรักษ  อรรถสิษฐ จากเดิมตําแหนงอาจารย  
เปนตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวชิาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
 

 -คณะมนษุยศาสตร 
-คณะสังคมศาสตร 
-คณะวิศวกรรมศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะเทคนคิการสัตว
แพทย 
-คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
-คณะวิศวกรรมศาสตร  
กําแพงแสน     
-คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร 
-โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี 
 

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานสายวิชาการ  
โดยการคดัเลอืก 

อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตาํแหนงอาจารย  โดย
การคัดเลือก จาํนวน 18 ราย ดังนี ้
1.น.ส.ปญชาน  สาเกตุ   คณะมนุษยศาสตร 
2.น.ส.ธีราพร  ทวีธรรมเจริญ  คณะสังคมศาสตร  
3.นายณัฐวุฒิ  ชินธเนศ   คณะวิศวกรรมศาสตร 
4.นายสราวุธ  เทพานนท  คณะวิทยาศาสตร 
5.น.ส.วรรณวิมล  ปาสาณพนัธ  คณะวิทยาศาสตร 
6.น.ส.วรรณรดา  สุราช   คณะวิทยาศาสตร 
7.น.ส.อุษา  สัมมาพันธ   คณะวิทยาศาสตร 
8.น.ส.ชมพูนุท  วรากุลวิทย   คณะวิทยาศาสตร 
9.น.ส.พรพิมล  เมธีนุกูล   คณะเทคนคิการสัตวแพทย 
10.น.ส.สายทิวา  รามสตู  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
11.น.ส.วรัญญา  อรรถเสนา   คณะวศิวกรรมศาสตร  กําแพงแสน     
12.นายจิระกานต  ศิริวิชญไมตร ี  คณะวศิวกรรมศาสตร  กําแพงแสน     



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -คณะทรัพยากรธรรมชาติ

และอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร     

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานสายวิชาการ  โด
การคัดเลือก(ตอ) 

13.น.ส.นันทรัตน  พึ่งแพง   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
14.นายพิสณุ  ฟองศรี  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
15.นายชัยวัฒน  บุญแกววรรณ   โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
16.น.ส.ขนิษฐา  สมตระกูล  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
    วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร     
17.น.ส.สุรัสวดี  พรหมอยู   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
    วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร     
18.น.ส.พรทิพย  สุริยคุปต   คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 
     วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร     

 -คณะวิทยาศาสตร 
-คณะวิศวกรรมศาสตร 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร    
-กองธุรการ  กําแพงแสน   
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานมหาวิทยาลัย  
โดยการคดัเลอืก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั โดยการคัดเลือก  จํานวน 5 ราย ดังนี ้
1.น.ส.ธนิกานต  คุณกิตติ   คณะวิทยาศาสตร 
2.น.ส.ทวีรัตน  ญาณฤกษ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
3.น.ส.ศิริลักษณ  เลี้ยงประยูร   สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร    
4.นางปฏิญญา  ชวนชม   กองธุรการ  กําแพงแสน   
5.น.ส.อรสา  สระทองแกว   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานพนักงาน เห็นชอบใหขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตังิานพนักงานมหาวิทยาลัย น.ส.เรืองรอง 
ทองตัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตอไป อีก 6 เดือน  เปนกรณีพิเศษ 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 โครงการจัดตัง้วิทยาเขต

ลพบุรี  สํานักงานอธิการบด ี 
ขออนุมัติตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดอืน
พนักงานมหาวิทยาลัย 

อนุมัตติัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
นายธานนิทร  คงศิลา ตาํแหนงอาจารย จากโครงการจดัตั้งวิทยาเขตลพบุรี  
สํานักงานอธิการบด ี ไปตั้งจายที่ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  
คณะเกษตร 

 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ขออนุมัติเปลีย่นตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติใหเปลีย่นตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย น.ส.เรวดี  ภูอุดม จากตาํแหนง
เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป เปนตาํแหนงนกัวิเคราะหนโยบายและแผน  
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

 -คณะวิศวกรรมศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร   

ขออนุมัติใหพนักงานไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ไดรับเงินเดือน 
ตามวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น  จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
1.นายมิติ  รุจานุรักษ  ผูไดรับวุฒิ Ph.D. เพิ่มขึ้น  สังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร 
2.นางสงกรานต  สวางศรี  ผูไดรับวฒุิ ศศ.ม. เพิ่มขึ้น  สังกัดคณะศกึษาศาสตร   

 -คณะศึกษาศาสตร 
-คณะสังคมศาสตร 
 

ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานใหดํารงตาํแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลยั ใหดาํรงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ดังนี ้
1.น.ส.กัณฑิมา  เนียมโภคะ   คณะศึกษาศาสตร 
2.นายทรรศนะ  ใจชุมชื่น    คณะสังคมศาสตร 

 
 
 
 

 



การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
 

ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 คณะเทคนคิการ 

สัตวแพทย 
รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลสาํหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได
ของหนวยงาน 

 

รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบคุคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายไดของหนวยงาน คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
 

 กองการเจาหนาที ่ อื่น ๆ 
1.โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 
 
2.สวัสดิการ “การประกันสุขภาพกลุม” 

 
1.แจงใหทราบวาขาราชการที่ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอน 
กําหนด  จะขอบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)  ไมได 
2.แจงใหทราบวาจะมีการประชุมชี้แจงเรื่องการประกันสุขภาพกลุมใหพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ทราบ  ในวันศุกรที่ 13 มิถุนายน 2551   
เวลา 10.00 น.  โดยบรษิทัฯ  จะเปนผูชี้แจงในรายละเอียดและตอบขอซักถาม 
 
 

 


