
มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ

 กองการเจาหนาที ่ รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2551  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2551  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 

 -สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง 
มก. 
-คณะวิทยาศาสตร 
 

รับทราบอธิการบดีพิจารณาสั่งการ รับทราบอธิการสั่งการในเรื่อง ดังตอไปนี ้
1.  การตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดือน นายวิสัย  คงแกว  นักวิชาการประมง6 
สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง ไปตั้งจายที่งานวิจัยและพัฒนา  สถานีวิจัยเพื่อ 
การพัฒนาชายฝงอันดามัน  สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
2.การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ จากภาควิชาวิทยาศาสตร 
ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร ไปตั้งจายที่ภาควชิาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร  จาํนวน 6 ราย  ดังนี ้
1.นายวีระศักดิ์  อุดมโชค 
2.นางนิตยา  เลาหะจินดา 
3.น.ส.มิ่งขวัญ  มิ่งเมือง 
4.นางพรสวาท  วัฒนกุล 
5.นายอรรณพ  หอมจันทร 
6.นายดีเซลล  สวนบุรี 

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบขอหารือเกี่ยวกับการประเมินผล 
การสอนในการขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 

รับทราบ ก.พ.อ. ตอบขอหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวชิาการ โดยมแีนวทางปฏิบตัิในการเสนอเอกสารประกอบการสอน 
และเอกสารคาํสอน รวม 3 ประการ 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 กองการเจาหนาที ่ รับทราบขอหารือกรณีการมีสวนรวมในผลงาน 

วิจัยรอยละ 50  และตองเปนผูวิจัยหลัก 
 

รับทราบก.พ.อ.ตอบขอหารือกรณีการมีสวนรวมในผลงานวิจัยรอยละ 50 และตอง
เปนผูวิจัยหลกั กรณีอาจารยที่เปนประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สามารถทําผลงาน 
ดังกลาว มาใชเสนอขอตําแหนงทางวิชาการได หากผลงานทางวิชาการนั้น เปนไป 
ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 

 คณะวิทยาศาสตร รับทราบมต ิก.พ.อ.กําหนดตําแหนง 
ศาสตราจารย 

 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให นางสาวิตรี  ลิ่มทอง ดํารงตาํแหนง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  ไดไมกอนวนัที่ 5  
กันยายน 2549 

 คณะบริหารธรุกิจ   รับทราบรายงานผลการคัดเลือกขาราชการขึ้น
แตงตั้งใหดาํรงตําแหนงนักวเิคราะหนโยบาย 
และแผน 7  เพื่อทําหนาที่หัวหนางานวิเคราะห
นโยบายและแผน  สํานักงานเลขานุการ   
คณะบริหารธรุกิจ 

อนุมัติใหดําเนินการคดัเลือกบุคคลใหดาํรงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
7 เพื่อทําหนาที่หัวหนางานวเิคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานเลขานุการ   
8 คณะบริหารธุรกิจ   

 คณะวนศาสตร ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ น.ส.ทัศน ี กลิ่นหวล ใหดํารง 
ตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดบั เปนตําแหนงผูปฏิบตัิงานบริหาร 4 คณะวนศาสตร 

 -กองคลัง   
-สํานักบริการคอมพิวเตอร 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
ในระดบั 6 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ  ใหดํารงตําแหนงในระดับ 6 จํานวน  
5 ราย ดังนี ้
1.นางกุลวดี  ตันฮะเส็ง   กองคลัง   
2.น.ส.สุมาลี  กูลเหมือน  สํานักบริการคอมพิวเตอร 
3.นายเกษม  วงศแสน   สํานักบริการคอมพิวเตอร   



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 

ในระดบั 6(ตอ) 
4.วาที่ ร.ต.บณัฑิต  นิธีกุลวฒัน  สํานักบรกิารคอมพิวเตอร 
5.นายอํานวย  เงินพูลทรัพย   สํานักบริการคอมพิวเตอร 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติใหขาราชการไดรับเงินเดือน 

ตามคณุวุฒ ิ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ นายณัฐ  มาแจง ผูไดรับวุฒิ Ph.D. 
ใหไดรับเงินเดือนตามคณุวุฒิ เปนตาํแหนงอาจารยระดับ 6 คณะวศิวกรรมศาสตร 

 -กองกลาง 
-บัณฑิตวิทยาลัย 

ขออนุมัติดาํเนินการคดัเลือกบุคคลขึ้นดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 เพื่อทํา
หนาที่หัวหนางานสภาขาราชการ สังกัดงานสภา
ขาราชการ  กองกลาง สํานกังานอธิการบดี และ
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7   
เพื่อทําหนาทีห่ัวหนางานบรหิารและธุรการ  
สังกัดงานบริหารและธุรการ  
สํานักงานเลขานุการ  บัณฑติวิทยาลัย 
 

อนมุัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคดัเลือก  เพื่อแตงตั้งขาชการใหทําหนาที ่
หัวหนางาน จาํนวน 2 ตาํแหนง ดังนี ้
1.ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  เพื่อทําหนาที่หัวหนางานสภาขาราชการ  
กองกลาง 
2.เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7  เพื่อทําหนาที่หัวหนางานบริหารและธรุการ  
สํานักเลขานุการ  บณัฑิตวิทยาลัย 
 
 

 -สถาบนัคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร 
-ศูนยกีฬา กําแพงแสน 
-สํานักหอสมดุ กําแพงแสน 

ขออนุมัติดาํเนินการคดัเลือกเพื่อเลื่อน 
ขาราชการผูดาํรงตําแหนงเลขานุการสถาบัน
คนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร   
ผูอํานวยกาศนูยกีฬา กําแพงแสน  และ 
เลขานุการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
จากระดบั 7 เปนระดบั 8 

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการคดัเลือก เพื่อเลื่อนระดบัขาราชการผูดํารง
ตําแหนงเลขานุการ  และผูอํานวยการ ระดับ 7 ขึ้นดาํรงตําแหนงเลขานุการ  และ
ผูอํานวยการ ระดับ 8  จาํนวน 3 ราย ดังนี้ 
1.น.ส.สุวรรณา  เสือฟก  ขึ้นดาํรงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8  
(ตําแหนงเลขานุการสถาบนัคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร) 
 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติดาํเนินการคดัเลือกเพื่อเลื่อน 

ขาราชการผูดาํรงตําแหนงเลขานุการสถาบัน
คนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร   
ผูอํานวยกาศนูยกีฬา กําแพงแสน  และ 
เลขานุการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
จากระดบั 7 เปนระดบั 8 (ตอ) 

2.นายบุญชอบ  เกียรติกําจาย  ขึ้นดํารงตาํแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 
(ตําแหนงผูอํานวยการศูนยกีฬา กําแพงแสน) 
3.นางศิรินันท  ทรัพยพลับ  ขึ้นดาํรงตําแหนง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 
(ตําแหนงเลขานุการสาํนักหอสมุด กําแพงแสน) 

 

 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

ขออนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตาํแหนง
ผูปฏิบตัิงานวทิยาศาสตรชํานาญการ ระดบั  
6 , 7-8  ในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
 

อนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ชํานาญการ  
ระดับ 6 , 7-8  ในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

 กองการเจาหนาที ่ ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิพิจารณาผลงาน 
ในการแตงตั้งผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญ  
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 75 
 

อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงานในการแตงตัง้ ผูชํานาญการ  และ
ผูเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม จํานวน 12 ราย ดังนี้ 
1.  นางบุปผา  ชวะพงษ    
2.  นางจนัทรเพ็ญ  โสตถิพันธุ 
3.  นางวิจติรา  งามนิยม    
4.  น.ส.วณี  ลุมเจริญ      
5.  นายสุโชต ิ ดาวสุโข   
6.  นายธีรบญุฤทธิ์  ควรหาเวชศิษฐ 
7.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ดร.ไมตรี  สุทธจิตต 
8.  ดร.มาฤดี  ผองพิพัฒนพงศ 



ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
  ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิพิจารณาผลงาน 

ในการแตงตั้งผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญ  
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 75 (ตอ) 

9.  ดร.สุวัฒน  วัฒนวงศ      
10.  ผศ.กัลยาณี  กุลชัย       
11.  นายวิสูตร  กองจินดา       
12.  นางรัตนวรรณ  รุณภัย     

 
 -สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจ

เพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร 
-สถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตภณัฑอาหาร 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนง ผูชํานาญการ 
  

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงผูชํานาญการ  
ระดับ 7-8  จาํนวน 3 ราย ดังนี ้
1.นายหนูจันทร  มาตา  นกัวิชาการเกษตร 7-8 (ชํานาญการ) สถาบันสุวรรณ 
วาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลติภณัฑสัตว 
2.นายประภาส  ชางเหล็ก นักวิจัยระดับ 7-8 (ชํานาญการ)  สถาบันคนควาและ
พัฒนาระบบนเิวศเกษตร 
3.น.ส.กรุณา  วงษกระจาง นักวิจัย 8 (ชํานาญการ)   สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภณัฑอาหาร 

 -คณะเกษตร 
-คณะบริหารธุรกิจ 
-คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร 
 

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 4 ราย ดังนี ้
1.นายจําลอง  เจียมจํานรรจา   คณะเกษตร 
2.นางสุรางค  เห็นสวาง   คณะบริหารธุรกิจ 
3.น.ส.ขวัญสกุล  เต็งอํานวย   คณะบริหารธุรกิจ 
4.นายสุคนธ  มณีรัตน  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
 



การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังาน  
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลอืก 

อนุมัติเปลี่ยนแปลงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย  นายวีรชัย  พุทธวงศ จากเดิม
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  เปนตําแหนงรองศาสตราจารย  ในสาขาวิชาเคมี
อินทรีย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 

 คณะวิทยาศาสตร รับทราบอธิการบดีพิจารณาสั่งการ ถอนวาระตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดอืนพนักงานมหาวิทยาลัย  จากภาควิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร  ไปตั้งจายที่ภาควชิาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ  
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 5 ราย   

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบตอบขอหารือเกี่ยวกับการเบิกจาย
สวัสดิการของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

รับทราบกรมบัญชีกลางตอบขอหารือของมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการเบิกจาย
สวัสดิการของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลยั โดยใหมี
สมาชิกภาพตอเนื่องกันได และเบิกจายตรงได กรณีเปนผูรับบํานาญ 
ตามหนังสือที่ ศธ 0509 (4)/ว 549 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 

ลําดบั -คณะเกษตร 
-คณะมนษุยศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะสัตวแพทยศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร 

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานสายวิชาการ  
โดยการคดัเลอืก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั  ตาํแหนงอาจารย  โดยการคัดเลือก 
จํานวน 11 ราย ดังนี ้
1.นายธานี  ศรีวงศชัย   คณะเกษตร 
2.น.ส.รติยา  ธุวพาณิชยานนัท   คณะเกษตร 
3.น.ส.วุฒิดา  รัตนพไิชย   คณะเกษตร 
4.น.ส.จรินธร  ไพศาลสิทธกิานต  คณะมนุษยศาสตร 



 หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
-โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบรุ ี

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานสายวิชาการ  
โดยการคดัเลอืก (ตอ) 

5.นายวิรงค  จันทร   คณะวิทยาศาสตร 
6.นายเมธา  จันดา   คณะสัตวแพทยศาสตร 
7.นางจันทิมา  พฤกษากร   คณะสตัวแพทยศาสตร 
8.น.ส.อัจฉรา  ปุราคม   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
9.นายวิเนตร  แสนหาญ   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
10.นางสุจิตรา  แสนหาญ   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
11.นายปญญา  แขน้ําแกว  โครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ลําดบั -กองการเจาหนาที ่
-กองกลาง 
-กองคลัง 
-ศูนยวิชาบูรณาการ หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 
-กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที ่
-สํานักงานกฎหมาย 
-สํานักงานบรกิารวิชาการ 
-คณะเกษตร 
-คณะวนศาสตร 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะสัตวแพทยศาสตร 
-สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร 

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานมหาวิทยาลัย  
โดยการคดัเลอืก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั  โดยการคดัเลือก จํานวน 22 ราย 
ดังนี ้
1.นายฐานศุักดิ์  บัณฑติสมทิธ   กองการเจาหนาที ่
2.นายดุสิต  มุขยประเสริฐ   กองกลาง 
3.นายนราวุธ  ศรีอนันต   กองคลัง 
4.นายพิสิฐ  ประเสริฐสุข   กองคลัง 
5.น.ส.อัจฉรี  สินธุสมุทร   กองคลัง 
6.นายสรดิษฐ  เอี่ยมชู   กองคลัง 
7.นางศิริจันทร  แตสกุล   ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
8.นายสมเจตน  จักษุรัตน  กองยานพาหนะอาคารและสถานที ่
9.นายภราดร  จันทรวรชาต   สํานักงานกฎหมาย 
10.น.ส.ชนิกา  สันติวัฒนธรรม  สํานักงานบริการวิชาการ 



 หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 -สถาบนัวิจัยและพัฒนา

แหง มก.    
-สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
-สถาบนัอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร 
-สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน    

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนกังานมหาวิทยาลัย  
โดยการคดัเลอืก(ตอ) 

11.น.ส.เณริศา  สัตโกวทิ   สํานักงานบริการวิชาการ 
12.น.ส.โสภิดา  ชิดชื่นเชย  ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
แหงชาต ิ
13.น.ส.ณัฏฐิณี  ทะนะแสง  คณะเกษตร  
14.น.ส.นะจา  โงวกาญจนนาค   คณะวนศาสตร 
15.น.ส.ทองดี  ดุลพินิจตระกูล   คณะวิทยาศาสตร 
16.นายพงษศกัดิ์  จนัทรลอยนภา   คณะสัตวแพทยศาสตร 
17.น.ส.สนธยา  กันทะมาศ  สถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร  
18.นายสหัส  ราชเมืองขวาง   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.    
19.น.ส.กรกต  ดาํรักษ   สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง มก.    
20.น.ส.สรัสนันท  สวางคํา  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว  
21.น.ส.วราภรณ  บุญเกดิ   สถาบนัอินทรจีันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร 
22.นางชื่นสุมณ  ไกรวิจติร   สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน    
 
 
 
 



 หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
ลําดบั - คณะวนศาสตร    

-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะเกษตร กําแพงแสน    
-คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

ขออนุมัติใหพนักงานไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัย ใหไดรับเงินเดือนตามคณุวุฒิ
ที่ไดรับเพิ่มขึน้  จาํนวน 4 ราย ดังนี ้
1.นายพสุธา  สุนทรหาว ตาํแหนงอาจารย ผูไดรับวฒุิ Ph.D.เพิ่มขึ้น  
คณะวนศาสตร    
2.น.ส.นุชจรี  บุญธรรม  ตาํแหนงอาจารย ผูไดรับวฒุิ ศศ.ม. เพิ่มขึ้น  
คณะศึกษาศาสตร 
3.นายปยะณฎัฐ  ผกามาศ ตําแหนงอาจารย ผูไดรับวุฒ ิPh.D. เพิ่มขึ้น   
คณะเกษตร กําแพงแสน    
4.นายธวัชชัย  ตันชัยสวัสดิ ์ตําแหนงอาจารย ผูไดรับวุฒ ิD.Eng.เพิ่มขึ้น   
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 

 สํานักวิทยบรกิาร  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร   

ขออนุมัติกําหนดอตัราเงินเดือนตามคณุวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือน  และแตงตัง้คณะกรรมการ ดําเนนิการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยน.ส.พรทิพา  ครุตรารักษ ผูไดรับวุฒิ ศศ.ม. เพิ่มขึ้น ใหได 
รับเงินเดือนตามคุณวุฒิทีไ่ดรับเพิ่มขึ้น สํานักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

 สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภณัฑอาหาร 

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนงพนกังาน
มหาวิทยาลัย 

อนุมัติปรับวฒุิ  และเปลี่ยนตาํแหนงพนกังานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย คือ  
น.ส.งามจิตร  โลวิทูร  ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย ผูไดรับคณุวุฒิ วท.ม. เพิ่มขึ้น เปน
ตําแหนงนักวจิัย  สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภณัฑอาหาร  
 



การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
 

ลําดบั หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มต ิ
 สํานักพิพิธภณัฑและ

วัฒนธรรมการเกษตร 
รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบคุค
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
ของหนวยงาน 

 

รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบคุคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายไดของหนวยงาน สํานักพิพิธภณัฑและวัฒนธรรมการเกษตร 
 

 กองการเจาหนาที ่ อื่น ๆ   
1.สวัสดิการ  การประกันสุขภาพกลุม 

 
 
2.การบริหารอัตรากําลัง 

 
3.การประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
4.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
1.แจงใหทราบวาสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได “การประกันสุขภาพกลุม”
ยังไมสามารถดําเนนิการได เนื่องจากตองใชเงินรายไดของแตละคณะ ซึ่งมีเงิน 
รายไดไมเทากัน 
2.แจงใหทุกคณะที่ไดรับการจัดสรรอัตราใหเรงดําเนนิการบรรจุบุคลากรใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
3. ขอใหทุกหนวยถือปฏิบัตติามเปนแนวทางเดียวกัน ทั้งในกรณี 
ไมผานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน และการขอขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
4.แจงใหทราบวาเงินเดือนพนักงาน รวมสวัสดิการแลวไมไดนอยกวามหาวิทยาลัย 
อื่นที่จายให จงึขอใหผูบริหารทุกหนวย จัดประชุมสัมมนาชี้แจงทําความเขาใจกับ
พนักงานใหบอยครั้งขึ้น และขอใหเรงสงเสริม สนับสนนุในเรื่องการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการใหเพิ่มมากขึ้นดวย 



 


