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ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติ 

 กองการเจาหนาที ่ รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม.  ครั้งที ่
8/2551  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 

รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม.  ครั้งที่ 8/2551  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบผลการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง 
ขั้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่
สํานักงานอธิการบดี 

รับทราบผลการคัดเลือก และอนุมัติกําหนดตําแหนง ตัดโอนตําแหนง และอัตราเงินเดือน 
พรอมทั้งแตงตั้ง นางสุปราณี  สิงหโตทอง  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่
และอนุมัติหลกัการตัดโอนอัตราพนักงานทดแทนใหหนวยงานเดิมของผูที่ไดรับคัดเลือก 
ตามเสนอ 

 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบรุี 
สํานักงานอธิการบดี 

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
ขาราชการ 

อนุมัติตัดโอนตําแหนง อัตราเงินเดือนขาราชการสังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบรุี จํานวน 
7 ราย ไปตั้งจายที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีพเกษตรกร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ 
เกษตร และสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนงขาราชการ อนุมัติใหปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนงขาราชการ นางประจบ  สาตรประเสรฐิ  ตําแหนง 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 5  ผูไดรับวุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) เพิ่มขึ้น เปนตําแหนงเจาหนาที่ 
บริหารงานทั่วไป 5  โดยการคัดเลือก  สังกัดคณะวิทยาศาสตร 

 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้ง 
คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 7 
หัวหนาสาํนักงานเลขานุการ  
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

อนุมัติดําเนินการคัดเลือก และแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารงตําแหนง 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7  หัวหนาสาํนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 
ทั้งนี้ อนุมัติในหลักการแตงตัง้กรรมการคัดเลือก ลําดับที่ 2.3 ใหแตงตั้งคณบดีคณะอื่นๆ 
เปนกรรมการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน 

 กองอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ (กพส.) 

ขออนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนง 
วิศวกรไฟฟา ชํานาญการ ระดบั 7-8 
ในกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กพส.) 

อนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงวิศวกรไฟฟา ชาํนาญการ ระดับ 7-8 ในกองอาคาร 
สถานที่และยานพาหนะ (กพส.) 

 -สถาบันวิจัยฯ (กพส.) 
-สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
-สํานักหอสมุด 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดํารงตาํแหนงชํานาญการ ระดับ 7-8  จํานวน 
5 ราย  ดังนี้ 
      

 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติ 

        1.  นายเสกสรร  สหีวงษ  ดํารงตําแหนงนักวิจัย ระดับ 7-8 (ผูชํานาญการระดับ 7-8) 
สถาบันวิจัยฯ (กพส.) 
     2.  นายเรวัติ  อ่ําทอง  ดํารงตําแหนงนกัวิชาการโสตทศันศึกษา 7-8 (ผูชํานาญการ ระดับ 
7-8) สํานักสงเสรมิและฝกอบรม 
     3.  น.ส.พจมาลย  ลาภลอืชา  ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7-8 (ผูชํานาญการ ระดับ 
7-8) สํานักสงเสรมิและฝกอบรม 
     4.  นางราํไพ  ภูวราห  ดาํรงตําแหนงนกัวิชาการเกษตร 7-8 (ผูชํานาญการ ระดับ 7-8) 
สํานักสงเสรมิและฝกอบรม 
     5.  นางเพือ่นแกว  ทองอําไพ  ดํารงตาํแหนงนักเอกสารสนเทศ 7-8 (ผูชํานาญการ ระดับ 
7-8)  สํานักหอสมุด 

 กองการเจาหนาที ่ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ในสํานักงาน 
อธิการบดี 

อนุมัติกําหนดตําแหนงเลขที่ 1820 เปนตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 9  ตาํแหนงผูเชี่ยวชาญ 
ระดับ 9  และอนุมัติแตงตั้ง น.ส.พัชราวดี  แพรัตกุล  ดํารงตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 9 
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9  โดยการคัดเลือก และตัดโอนตําแหนงพรอมอัตราเงินเดือน 
ไปตั้งจายในสาํนักงานอธิการบดี 

 กองวิเทศสัมพันธ  ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้ง 
คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ 7 ผูอํานวยการ
กองวิเทศสัมพันธ  

อนุมัติใหดําเนนิการคัดเลือก และแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนง 
นักวิเทศสัมพันธ 7  ตําแหนงผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ 

 คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย  โดยวิธีพิเศษ 

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให นายสวุิช  บุตรสุวรรณ  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
โดยวิธีพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจางผูมีความรูความ 
สามารถพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2551 

อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงการจางผูมีความรูความสามารถพเิศษของคณะวิศวกรรมศาสตร  
จากเดิม เปนรายใหม 2 ราย  ดังนี้ 
     1. Dr. Peter Rose Haw kins 
     2. Dr. Michael Wayers      

 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติ 

 กองแผนงาน รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2551 

รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลงัพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที ่
2/2551 

 กองการเจาหนาที ่ รับทราบสรุปขอมูลนักเรียนทนุโครงการจัดตั้ง 
วิทยาเขตลพบรุี  โครงการจัดตั้งวิทยาเขต 
สารสนเทศกระบี่  และโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 
สุพรรณบรุ ี

รับทราบคณะตางๆ ทีม่ีสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตองรับนักเรียนทุนจากทั้ง 3 วิทยาเขต บรรจุเปน 
พนักงานมหาวทิยาลยั และการรับบรรจุนักเรยีนทุนดังกลาวจะไมกระทบการจัดสรรอัตรากําลัง 
เพิ่มใหกับคณะตางๆ แตประการใด 

 -คณะเกษตร 
-คณะมนุษยศาสตร 
-คณะประมง 
-คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
-คณะวิทยาศาสตร 
-คณะวิศวกรรมศาสตร 
-คณะสังคมศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตร 
-คณะเศรษฐศาสตร 
-คณะเกษตร (กพส.) 
-คณะศิลปศาสตรและ    
  วิทยาศาสตร 
-คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั 
(สายวิชาการ) 

อนุมัติจาง และแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ในตําแหนงอาจารย  โดยการคดัเลือก 
จํานวน 22 ราย  ดังนี้ 
      1.  นายจารุวัฒน  เถาธรรมพิทักษ  คณะเกษตร 
      2.  นายทวีศักดิ์  ศรีผอง  คณะมนุษยศาสตร 
      3.  นายสนัติ  ผองเจริญ  คณะประมง 
      4.  น.ส.ปฐมาพร  อํานาจอนันต  คณะเทคนิคการสัตวแพทย 
      5.  นายศภุชัย  วุฒิพงศชัยกิจ  คณะวิทยาศาสตร 
      6.  น.ส.สดุสวาสดิ์  ดวงศรีไสย  คณะวิทยาศาสตร 
      7.  นายภาสกร  ปนานนท  คณะวิทยาศาสตร 
      8.  นายไพบูลย  เงินมีศรี  คณะวิทยาศาสตร 
      9.  นายเจษฎา  โพธิรัตน  คณะวิทยาศาสตร 
     10. นายราชธีร  เตชไพศาลเจริญกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
     11. น.ส.วัชรี  บุญวิทยา  คณะสังคมศาสตร 
     12. นายสาโรจน  เพชรมณี  คณะศึกษาศาสตร 
     13. นางอนุตตรีย  อุดมกิจจา  คณะศึกษาศาสตร 
     14. นายธญัวรรธน  ชาญอาวุธ  คณะศึกษาศาสตร 
     15. น.ส.อินทิรา  ตรีเดชี  คณะศึกษาศาสตร 
     16. น.ส.เครือวัลย  ปาวิลัย  คณะศึกษาศาสตร 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติ 

  อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั 
(สายวิชาการ) (ตอ) 

     17. น.ส.พนัธุวดี  จิระชัย  คณะศึกษาศาสตร 
     18. นายสณัหะ  เหมวนิช  คณะเศรษฐศาสตร 
     19. นายบญุธรรม  รจิตภญิโญเลิศ  คณะเศรษฐศาสตร 
     20. นายศภุชัย  อําคา  คณะเกษตร (กพส.) 
     21. น.ส.เรวดี  อนุวัฒนา  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
     22. นายสถาพร  เชื้อเพ็ง  คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 

 -สํานักงานกฎหมาย 
-คณะประมง 
-สถาบันวิจัยฯ กพส. 
-สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
  (กพส.) 
-คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
  ศรีราชา 
-วิทยาลัยพาณชิยนาวี ศรีราชา 

ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั
โดยการคัดเลือก 

อนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลยั  โดยการคัดเลือก จํานวน 7 ราย  ดังนี้ 
     1.  นายญาณากร  จันทวี  สํานักงานกฎหมาย 
     2.  นายภมูิสิษฎ  ชูไกรพนิิจ  คณะประมง 
     3.  นายวิฑูรย  ใจผอง  สถาบันวิจัยฯ (กพส.) 
     4.  นายณฏัพัชญ  นันทพงศภัค  สํานักสงเสริมและฝกอบรม (กพส.) 
     5.  นายปยพงศ  เขตปยรัตน  สํานักสงเสรมิและฝกอบรม (กพส.) 
     6.  นายยุคล  เพียรเสมอ  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา 
     7.  น.ส.วริศรา  บุญมา  วิทยาลยัพาณิชยนาวี ศรีราชา 

 -สํานักงานบรกิารวิชาการ 
-คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
พนักงานมหาวทิยาลยั 

อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย  ดังนี้ 
     1.  นางนวกมล  จีราคม  ตําแหนงนิติกร  จากสํานักงานกฎหมาย  ไปตั้งจายในงาน 
ทรัพยสินทางปญญา  สํานักงานบริการวิชาการ 
     2.  นายยอดชาย  เตียเปน  ตําแหนงอาจารย  จากคณะวิศวกรรมศรีราชา  ไปตั้งจายที ่
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
     3.  นายมานิตย  ลีกิจวัฒนะ  ตําแหนงอาจารย  จากคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 
ไปตั้งจายที่วิทยาลัยพาณิชยนาวี 
     4.  นายประกิจ  สุขใย  ตําแหนงอาจารย  จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี  ไปตั้งจายที ่
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 



 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติ 

 คณะเกษตร ขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของ 
พนักงานมหาวทิยาลยั 

อนุมัติใหขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย น.ส.สุปรียา  ศิริพัฒนกุลขจร 
คณะเกษตร  ตอไปอีกไมเกิน 6 เดือน 

 -คณะศึกษาศาสตร 
-คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
-คณะศึกษาศาสตรและพัฒน 
  ศาสตร 
-วิทยาเขตศรีราชา 
-วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิ
  จังหวัดสกลนคร 

ขออนุมัติใหพนักงานไดรับเงนิเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวทิยาลยัไดรับเงนิเดือนตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น 
จํานวน 5 ราย  ดังนี้ 
     1.  น.ส.สาวิตรี  สุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร 
     2.  นางสาริมา  ณ สงขลา  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
     3.  นายไตรรัตน  รัตนเดช  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
     4.  นายอนุสรณ  มนตรี  วิทยาเขตศรีราชา 
     5.  นายพรีะ  ลิ่มลม  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 -ศูนยความรวมมือทางวิชาการ 
  ไทย-ฝรั่งเศส (DORAS  
  Center) สํานักงานอธิการบด ี
-สถาบันคนควาและพัฒนา 
  ระบบนิเวศเกษตร 
-สถาบันคนควาและพัฒนาผลติ 
  ผลทางการเกษตรและอุสาห 
  กรรมเกษตร 
-กองกิจการนิสิต กพส. 
-สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพือ่ 
  การคนควาและพัฒนาพืช  
  ศาสตร 

ขออนุมัติปรับวุฒิ และเปลี่ยนตําแหนง 
พนักงานมหาวทิยาลยั 

อนุมัติใหดําเนนิการปรับวุฒิพนักงานมหาวทิยาลยัตามคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น จํานวน 5 ราย 
โดยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และในรายที่ 3 อนุมัติใหปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง 
ดวย  ดังนี้ 
     1.  น.ส.ดวงรัตน  ศตคุณ  ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส 
     2.  น.ส.วิยดา  จงรวมกลาง  สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     3.  น.ส.ประภัสสร  รักถาวร  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
     4.  นายพรีะภัทร  ตามประดิษฐ  กองกิจการนิสิต กพส. 
     5.  นายราวุฒิ  นวมปฐม  สถาบันอินทรจีันทรสถิตยเพือ่การคนควาและพฒนาพืชศาสตร 
 
 
 

 กองการเจาหนาที ่
 
 

อื่นๆ 
1.  ขอความรวมมือผูบริหารกาํกับ ดูแล 
     นิสิตในคณะ 

อธิการบดีแจงใหทราบวานสิิตที่เขารวมชุมนมุถือวาเปนเรื่องสวนตัว มหาวิทยาลยัไมไดม ี
คําสั่งใหหยุเรียน จึงขอใหคณบดีทุกทาน ดูแล และเตรยีมความพรอมกับสถานการณ ดวย 

 



 
 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติ 

 กองการเจาหนาที ่ 2.  ขอเชิญรวมงานเลีย้งขอบคุณกรรมการ 
     สภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ 

อธิการบดีขอเชญิผูบริหารทุกทานรวมงานเลีย้งขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิที่จะครบวาระ วันที่ 15 กันยายน 2551  เวลา 17.00 น. 
 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดสกลนคร 

3.  เอกสารประชาสัมพันธของวิทยาเขต 
     เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รองวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ 
วิทยาเขตใหทราบ 

 สํานักพิพิธภณัฑและวัฒนธรรม 
การเกษตร 

4.  การมอบรางวัลเพชรสยาม ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑฯ แจงใหทราบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดมอบรางวัล 
เพชรสยามใหกับศาสตราจารยระพี  สาคริก  และมอบรางวัลอนุรักษผาไทยใหกับ น.ส.อรไท 
ผลดี  ผูอํานวยการสํานักพิพธิภัณฑฯ 

 คณะวิทยาศาสตร 5.  การกําหนดนโยบายรวมกันของมหาวิทยาลัย
    และคณะ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอขอใหมหาวิทยาลัยและคณะควรมีนโยบายรองรับการบรรจุและ 
พัฒนาอาจารยรวมกัน เพื่อจะไดดําเนินการในเชิงรุกโดยเฉพาะการใชกลยทุธดึงคนดีที่มีความ 
สามารถมาบรรจุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 


