มติ อ.ก.ม.ครัง้ ที่ 2/2551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
กองการเจาหนาที่
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่
1/2551 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551
กองแผนงาน
รับทราบการคงอัตราขาราชการเพื่อรับโอน
ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา
กองการเจาหนาที่
รับทราบบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.

กองการเจาหนาที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.

มติ
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 มกราคม
2551
รับทราบ การคงอัตราขาราชการ ไมไดกาํ หนดระยะเวลาไว แตในทางปฏิบัติ
ควรคงอัตราไว 1 ป
รับทราบ มติ ก.พ.อ. ขอยกเลิกบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2547 และ
พ.ศ. 2548 และกําหนดใหใชบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิฯ เลมใหม พ.ศ.
2550 ตามหนังสือที่ ศธ 0509 (2)/ว 3 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551

กําหนด เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาทีป่ ระเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับทราบ หลักเกณฑและวิธกี ารประเมินคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและ เพื่อใหผูดาํ รงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 และ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อใหผูดํารงตําแหนง
ขั้นตอนการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย ใหไดรับเงินเดือนใน
ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 อันดับ ท.11 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 19
ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการ

ธันวาคม 2550
อนุมัตติ ัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นางวรินทรทิพย อินทรสนิท
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 จากศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัย
นิวเคลียรเทคโนโลยี สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไปตั้งจายใน
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมา สังกัดคณะวิทยาศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะบริหารธุรกิจ
-คณะวิทยาศาสตร

มติ
ขออนุมัติใหขา ราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.ธีรารัตน สังขวาสี ผูซึ่งไดรับวุฒิ Ph.D.เพิ่มขึ้น เปนตําแหนง
อาจารย ระดับ 6 คณะบริหารธุรกิจ
ั ฑิต เพิ่มขึ้น
2. นายพงศกร จันทรัตน ผูซึ่งไดรับวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณ
เปนตําแหนงอาจารย ระดับ 6 คณะวิทยาศาสตร

-คณะประมง
-สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
-สํานักหอสมุด

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ในระดับ 6

คณะวิทยาศาสตร

ขออนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตาํ แหนง
นักวิทยาศาสตร ชํานาญการระดับ 7-8 และ
เชี่ยวชาญ ระดับ 9 ในภาควิชาสัตววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร

เรื่อง

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดํารงตําแหนงในระดับ 6
จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางจินตนา สมศรี เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
คณะประมง
2. น.ส.สงกรานต ลาเวียง เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
6 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3.แตงตั้ง น.ส.สุภาภรณ บุตรดีวงษ เปนตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6 สํานักหอสมุด
อนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงนักวิทยาศาสตรชํานาญการ ระดับ
7-8 และเชี่ยวชาญ ระดับ 9 ในภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะวิศวกรรมศาสตร
-คณะสัตวแพทยศาสตร

มติ
เรื่อง
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงระดับชํานาญ
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
การ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.นายไพบูลย อยูช า เปนตําแหนงชางเทคนิค 6 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร
2. น.ส.ผกาวดี พงษเกษ เปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร 7-8
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8 คณะสัตวแพทยศาสตร
-กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงระดับชํานาญ
-คณะศึกษาศาสตร
ใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ
การ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสมคิด ปนสุวรรณ เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
7-8 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8 กองคลัง
2.นายไพโรจน สิทธิผกาผล เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7-8
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8 คณะศึกษาศาสตร
-คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชวย
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผูชวยศาสตราจารย
ศาสตราจารข จํานวน 4 ราย ดังนี้
-คณะศึกษาศาสตร (กพส.)
1.น.ส.ภัททิรา เรืองสินทรัพย คณะวิทยาศาสตร
2.น.ส.ชุติมา ไวศรายุทธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3.น.ส.มาศอุบล ทองงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.นางวันทณีย บวนกียาพันธุ คณะศึกษาศาสตร (กพส.)

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะเกษตร
-คณะบริหารธุรกิจ
-คณะวิทยาศาสตร

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย

-คณะเกษตร
พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
-คณะเกษตร (กพส.)
ภาระงานทางวิชาการ
-คณะบริหารธุรกิจ
-คณะประมง
-คณะมนุษยศาสตร
-คณะวนศาสตร
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะวิศวกรรมศาสตร
-คณะวิศวกรรมศาสตร (กพส.)
-คณะศิลปะศาสตรและ
วิทยาศาสตร
-คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร

มติ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนง
รองศาสตราจารย จํานวน 6 ราย ดังนี้
1.นายวิบูลย จงรัตนเมธีกุล คณะเกษตร
2.นางสุนันทา จันทกูล คณะเกษตร
3.นางเจียมจิตร ชวากร คณะบริหารธุรกิจ
4.นายไพบูลย ผจงวงศ คณะบริหารธุรกิจ
5.นางอัจจนา วงศชัยสุวัฒน คณะวิทยาศาสตร
6.นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร คณะวิทยาศาสตร
เห็นชอบใหเสนอ รายงานผลการปฏิบัติมาตรฐานภาระงานทางวิชาการไปยัง
ก.พ.อ. จํานวน 19 หนวยงาน ดังนี้
1.คณะเกษตร
2.คณะเกษตร (กพส.)
3.คณะบริหารธุรกิจ
4.คณะประมง
5.คณะมนุษยศาสตร
6.คณะวนศาสตร
7.คณะวิทยาศาสตร
8.คณะวิศวกรรมศาสตร
9.คณะวิศวกรรมศาสตร (กพส.)
10.คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร
11.คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
-คณะเศรษฐศาสตร
พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
-คณะสังคมศาสตร
ภาระงานทางวิชาการ (ตอ)
-คณะสถาปตยกรรมศาสตร
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร
-สํานักสงเสริมและฝกอบรม
-สํานักสงเสริมและฝกอบรม
(กพส.)
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรม
-คณะเกษตร
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะวิศวกรรมศาสตร
-คณะวนศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร
-คณะสังคมศาสตร

การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการ
ผูเกษียณอายุราชการ ป 2551

มติ
12.คณะเศรษฐศาสตร
13.คณะสังคมศาสตร
14.คณะสถาปตยกรรมศาสตร
15.คณะอุตสาหกรรมเกษตร
16.สํานักสงเสริมและฝกอบรม
17.สํานักสงเสริมและฝกอบรม (กพส.)
18.คณะวิทยาการจัดการ
19.คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เห็นชอบตามที่คณะตาง ๆ เสนอขอตอเวลาราชการขาราชการผูเกษียณอายุ
ป 2551 (1 ต.ค. 2551) จํานวน 12 ราย และใหเสนอ สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พิจารณาอนุมัติตัวบุคคลตอเวลาราชการ ทั้ง 12 ราย ดังนี้
1.นายศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา คณะเกษตร
2.นายประดิษฐ พงศทองคํา คณะวิทยาศาสตร
3.นายตอกุล กาญจนาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร
4.น.ส.อัญชลี สุทธิประการ คณะเกษตร
5.นายสันต เกตุปราณีต คณะวนศาสตร
6.นางอรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ คณะวิทยาศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง
การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการ
ผูเกษียณอายุราชการ ป 2551 (ตอ)

มติ
7.น.ส.พัชรี สุนทรนันท คณะวิทยาศาสตร
8.น.ส.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง คณะวิทยาศาสตร
9.นายสุรพล พฤกษพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร
10.น.ส.กรรวี บุญชัย คณะศึกษาศาสตร
11.นายโกวิท วงศสรุ วัฒน คณะสังคมศาสตร
12.นายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล คณะสังคมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
ศรีราชา

อนุมัติกรอบการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย ประจําป
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารย ประจําปงบประมาณ 2551 (เพิ่มเติม) งบประมาณ 2551 เพิ่มเติม จํานวน 1 ราย คือ ศาสตราจารยอัมพิกา
ไกรฤทธิ์

กองการเจาหนาที่

การพิจารณาแบบใบลาปวย ลากิจสวนตัว ลา
พักผอน ประจําป

เห็นชอบในหลักการใหใชแบบใบลาปวย ลากิจสวนตัว ลาพักผอนประจําป
สําหรับพนักงานเงินงบประมาณ พนักงานเงินรายได และลูกจางชั่วคราว
โดยมอบกองการเจาหนาที่ ปรับแกไขแบบฟอรมดังกลาวใหเหมาะสมตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะเกษตร
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร
-คณะศิลปะศาสตรและ
วิทยาศาสตร
-คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.
-คณะวิศวกรรมศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร
-คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตศรีราชา

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่อง
มติ
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงาน (สาย ก)
อนุมัติจา งและแตงตั้งบุคคลใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
โดยการคัดเลือก
อาจารย จํานวน 7 ราย ดังนี้
1.นายอภิชาติ พัฒนโภครัตนา คณะวิทยาศาสตร
2.นายระพีพงษ พานิวิวรรธน คณะเกษตร
3.น.ส.ดวงรัตน จิตมุง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.นายวีรชัย พุทธวงศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
5.น.ส.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
6.นายฐาปกรณ ทัศนัส คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
7.น.ส.นภาพร พวงพรพิทักษ คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
อนุมัติจา งและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย น.ส.ศันสนีย สุทธิสังทร
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
สังกัดฝายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ขออนุมัติใหพนักงานไดรบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.นางปยนุช เวทยวิวรณ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ Ph.D.
คณะวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

-คณะวนศาสตร
-คณะสังคมศาสตร
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร
-คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตศรีราชา

เรื่อง
มติ
ขออนุมัติใหพนักงานไดรบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ
2.นายแกว กาแกว ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ศศ.ม.
(ตอ)
คณะศึกษาศาสตร
3.น.ส.กิติยา ทัศนะบรรจง ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ Ph.D.
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงผูชวย อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดาํ รงตําแหนง
ศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 ราย ดังนี้
1.นายขวัญชัย ดวงสถาพร คณะวนศาสตร
2.นายสมนิมิตร พุกงาม คณะวนศาสตร
3.น.ส.พวงทิพย เกิดทรัพย คณะสังคมศาสตร
4.นางเฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5.น.ส.วารุณี ตันติวงศวาณิช คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะเกษตร กําแพงแสน
-คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
-คณะศิลปะศาสตรและ
วิทยาศาสตร
-สํานักงานสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน
-สํานักหอสมุด กําแพงแสน

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
เรื่อง
มติ
รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเงินรายได ของหนวยงาน จํานวน 6 หนวยงาน ดังนี้
1. คณะเกษตร กําแพงแสน
ของหนวยงาน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
3. คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร
4. สํานักงานสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
6. สํานักหอสมุด กําแพงแสน

