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มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (สัญจร)
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
1 กองการเจาหนาที่
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่
11/2551 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551
2 คณะวิศวกรรมศาสตร
รับทราบผลการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง
ศรีราชา
ขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
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-กองกิจการนิสิต
-กองบริการการศึกษา
-คณะวิศวกรรมศาสตร

4

-คณะมนุษยศาสตร

มติ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551
รับทราบผลการคัดเลือกและอนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง น.ส. ชัชณี กลั่นสอน
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 ตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา และอนุมัติหลักการตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย คืนใหกับ
หนวยงานเดิมของผูไดรับการคัดเลือก ตามเสนอ

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ อนุมัติปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหนง ขาราชการจํานวน 3 ราย โดยการคัดเลือก ดังนี้
1.นางวรนุช จันทรศรี ไดรับวุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) เพิ่มขึ้นเปนตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ 5 กองกิจการนิสิต
2.นางวนิดา เสาะดน ไดรับวุฒิ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) เพิ่มขึ้นเปนตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 5 กองบริการการศึกษา
3.น.ส.นวลปรางค กลัดมุข ไดรับวุฒิ ค.บ. (การบริหารการศึกษา) เพิ่มขึ้นเปนตําแหนง
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป 5 คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมัติใหขา ราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให นายวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข ผูไดรับวุฒิ อ.ด.
(ภาษาศาสตร) เพิ่มขึ้นเปนตําแหนงอาจารยระดับ 5 ขัน้ 13,110 บาท
คณะมนุษยศาสตร
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
5
-คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงใน
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับ 6
-สํานักบริการ
คอมพิวเตอร
-สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

6

7

8

-กองกิจการนิสิต
กําแพงแสน
-สํานักบริการ
คอมพิวเตอร
-คณะประมง
-คณะมนุษยศาสตร

-กองกิจการนิสิต

มติ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงในระดับ 6 จํานวน 4 ราย
ดังนี้
1.นางผกาแกว แกวคง เปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร
2.น.ส.บุศรา สีบัว เปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3.น.ส.เสาวลักษณ แหยมเจริญ เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร
4.นายศิริพงษ เทศนา เปนตําแหนงวิศวกรไฟฟา 6 สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
ขออนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตาํ แหนงระดับ อนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงนักวิชาการ ระดับชํานาญการระดับ 6,7-8
ในกองกิจการนิสิต กําแพงแสน และตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญการ
ชํานาญการ
ระดับ 6,7-8 ในสํานักบริการคอมพิวเตอร

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชาํ นาญการ ระดับ 7-8
จํานวน 2 ราย ดังนี้
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
1.น.ส.บุศบงค ศรีเสนา ดํารงตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป 7 (ผูชํานาญการ
ระดับ7-8) คณะประมง
2.นางวรรณา ศิลามาตร ดํารงตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป 7 (ผูชํานาญการ
ระดับ 7-8) คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชาํ นาญการ ระดับ 7-8
โดยวิธีพิเศษ จํานวน 2 ราย ดังนี้
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธพิเศษ
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-กองบริการการศึกษา
กําแพงแสน

9

-สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
-สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
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คณะวิทยาศาสตร

11

กองการเจาหนาที่

มติ
1.นางพัฒนา ชื่นจิตต ดํารงตําแหนงนักกิจการนักศึกษา ระดับ 7 (ผูช ํานาญการ
ระดับ7-8) กองกิจการนิสิต
2.นางวรรณา อุไรรงค ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 7 (ผูชํานาญการ
ระดับ 7-8) กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ระดับ 9 จํานวน 2 ราย ดังนี้
ใหดํารงตําแหนงผูเชียวชาญ
1. น.ส.เยาวดี คุปตะพันธ ดํารงตําแหนงนักวิจัย ระดับ 9 (ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9)
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2.นางยุพา มงคลสุข ดํารงตําแหนงนักวิจยั ระดับ 9 (ผูเ ชี่ยวชาญ ระดับ 9)
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นางพัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร ใหดํารงตําแหนง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ เปนกรณีพิเศษ พรอมทั้งใหแกไข ก.พ.อ.03 ใหถูกตอง
รองศาสตราจารย เปนกรณีพิเศษ
มีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการตอเวลาราชการประกอบดวย
พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการ
1.รองคณบดีฝายอํานวยการ
ประธานกรรมการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
2.คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
3.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ
4.คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
5.คณบดีคณะสังคมศาสตร
กรรมการ
6.ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรรมการ
เรื่อง
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ลําดับ

12

13

14

หนวยงานที่เสนอ

มติ
โดยมีหนาที่พจิ ารณาศึกษาหาแนวทางการตอเวลาราชการ ป 2552 เพื่อเสนอ
อ.ก.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตติ อไป ทั้งนี้ใหดําเนิน
การตอเวลาราชการ ป 2552 ใหแลวเสร็จตามที่ ก.พ.อ.กําหนด (ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2552)
สถาบันอันทรีจันทรสถิตย การขอใหทบทวนมติ ก.พ.อ.
เห็นชอบใหเสนอ ก.พ.อ. ทบทวนมติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้งให
เพื่อการคนควาและพัฒนา
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ ดํารงตําแหนงนักวิชาการเกษตร 11 (ผูเชีย่ วชาญพิเศษ)
พืชศาสตร
สถาบันอันทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สํานักทะเบียนและ
ใหเสนอชื่อ นางพรทิพย ไชยโส ตําแหนงรองศาสตราจารยและคณบดีคณะศึกษาศาสตร
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
ประมวลผล
เปนผูแทน อ.ก.ม. ตามขอ 4 เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันคนควาและพัฒนา การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
อนุมัติเสนอ นายรังสิต สุวรรณมรรคา ตําแหนงศาสตราจารยและผูอํานวยการ
ผลิตผลทางการเกษตรและ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร สถาบันและพัฒนาแหง มก. เปนผูแ ทน อ.ก.ม. ตามขอ 4 เขารวมเปนกรรมการใน
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
15 กองแผนงาน

16

-คณะเกษตร
-คณะมนุษยศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร
-คณะสังคมศาสตร
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะเศรษฐศาสตร
-คณะสัตวแพทยศาสตร
-คณะเกษตร กําแพงแสน
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
-คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
-คณะทรัพยากรธรรมชาติ
อุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง
มติ
รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการ
รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
บริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2551
3/2551
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติจา งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย โดยการคัดเลือก
จํานวน 24 ราย ดังนี้
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
1.นายปติพงษ โตบันลือภพ คณะเกษตร
2.น.ส.อินทิรา บํารุงสาลี คณะมนุษยศาสตร
3.น.ส.ณิชยา บุญมา คณะมนุษยศาสตร
4.น.ส.สุรียพร ชินเศรษฐกิจ คณะมนุษยศาสตร
5.น.ส.อังคณา ออนบุญเอื้อ คณะศึกษาศาสตร
6.นางสุวรรณา นาควิบูลยวงศ คณะศึกษาศาสตร
7.น.ส.เอกรัตน ศรีตัญู คณะศึกษาศาสตร
8.นางอรนัดดา ชิณศรี คณะสังคมศาสตร
9.น.ส.ปยาพร อรุณพงษ คณะสังคมศาสตร
10.นายอังกูร หงสคณานุเคราะห คณะสังคมศาสตร
11.น.ส.รุงนภา อดิสรมงคล คณะสังคมศาสตร
12.น.ส.อัญชลี เอาผล คณะวิทยาศาสตร
13.น.ส.ชีวารัตน พรินทรากูล คณะวิทยาศาสตร

6

ลําดับ

17

หนวยงานที่เสนอ

-สํานักประกันคุณภาพ
-คณะสัตวแพทยศาสตร
-สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม
-สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน

เรื่อง

ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก

มติ
14.น.ส.ศศิมนัส อุณจักร คณะวิทยาศาสตร
15.นายบุญธนา วรรณเลิศ คณะวิทยาศาสตร
16.น.ส.อารียา มนัสบุญเพิ่มพูน คณะเศรษฐศาสตร
17.น.ส.ประภา ทรงจินดา คณะสัตวแพทยศาสตร
18.นายประกิจ สมทา
คณะเกษตร กําแพงแสน
19.น.ส.ฝอยฝา ชุตดิ ํารง คณะเกษตร กําแพงแสน
20.นายเธียร วิทยาวรากุล คณะเกษตร กําแพงแสน
21.นายประสงค กัลยาณะธรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
22.นายวัชมา โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
23.นายศิริศักดิ์ เลิศเกียรติพล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
24.น.ส.พัชชา เศรษฐากา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติจา งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ดังนี้
1.นางมณฑภสั สร สุวรรณาพิสิทธิ์ สํานักประกันคุณภาพ
2.น.ส.จินตนา กลิ่นกลั่น คณะสัตวแพทยศาสตร
3.น.ส.วารุณี ผลประเสริฐ สํานักสงเสริมและฝกอบรม
4.น.ส.บุณฑริกา ไตรโกมุท สํานักสงเสริมและฝกอบรม
5.น.ส.เฟองลัดดา เทพสถิตศิลป สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
18 คณะสังคมศาสตร

19

คณะวนศาสตร

20

กองอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ กําแพงแสน

21

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย

มติ
อนุมัตติ ัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
นายธีระวุฒิ เต็มศิริวัฒนกุล ตําแหนง อาจารย ขั้น 15,110 บาท ตําแหนงเลขที่
พ.1400 จากโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ไปตั้งจายที่ ภาควิชานิติศาสตร
คณะสังคมศาสตร
ขออนุมัติใหพนักงานไดรบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย นายกอบศักดิ์ วันธงไชย ผูไดรับ
วุฒิ Du. rer. nat เปนตําแหนงอาจารยอตั ราคาจาง เดือนละ 19,665 บาท
คณะวนศาสตร
ขออนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย นายศักดิ์สิทธิ์ ภูนาโคก
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผูไดรับวุฒิ ปวส. (ชางกอสราง) เพิ่มขึ้นเปน ตําแหนงชางเทคนิค กองอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ กําแพงแสน ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิทไี่ ดรับเพิ่มขึ้น
โดยการสอบคัดเลือก และอนุมัติแตงตั้งกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
ขอขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของ
อนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน น.ส.วิภา เอื้องาน สถาบันวิจัยและ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

