มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
กองการเจาหนาที่
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่
3/2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร
รับทราบมติ ก.พ.อ.กําหนดตําแหนง
กําแพงแสน
ศาสตราจารย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
และอุตสาหกรรมเกษตร ขาราชการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงขาราชการ

-คณะวิศวกรรมศาสตร
-บัณฑิตวิทยาลัย

ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการ

มติ
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
รับทราบมติ ก.พ.อ. อนุมัติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้ง ใหนายบัณฑิต จริโมภาส
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ไดไมกอนวันที่ 29 กันยายน 2549
อนุมัตติ ัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายอนุกูล วัฒนสุข ภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มาตั้งจาย ในคณะทรัพยากร
ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง นางยุพิน หืออิน ขาราชการตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับ 6
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กําแพงแสน (ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกเขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย) เปนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
อนุมัติปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหนงขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.นายมนตรี ฝายอุประ ตําแหนงชางเทคนิค 6 (ชํานาญการ) ผูซึ่งไดรับคุณวุฒิ
ค.อ.ม.(โยธา) เพิ่มขึ้น เปนตําแหนงวิศวกรโยธา 6 คณะวิศวกรรมศาสตร
2.นายเอกสิทธิ์ วังภูสติ ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 งานบริหารและธุรการ
สํานักเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ผูซึ่งไดรับคุณวุฒิ ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
เพิ่มขึ้น เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา 5 และตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
มาตั้งจายในงานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
กองการเจาหนาที่

เรื่อง

มติ
ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน อุมัติแตงตั้งผูท รงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการแตงตั้งผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ
ในการแตงตั้งผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และ จํานวน 27 ราย เพิ่มเติม ดังนี้
1. นางวนิดา ปอนอย
15. นางภาวนา สุพัฒนกุล
ผูชํานาญการพิเศษ เพิ่มเติม ครั้งที่ 73
2. นางปราณี คงสาคร
16. นางนลินี สุตเศวต
3. น.ส.วัลลภา วราทร
17. นางอารี พันธมณี
4. น.ส.วิไลพร ธรรมตา
18. นายสุรชัย จารุเดชา
5. นางสุดาพร บุญสูง
19. นางภูษณิศา นวลสกุล
20. นายวีระศักดิ์ ศรีปูณะ
6. นางมุกดา เชื้อวัฒนา
7. นางรวมพร อินทรประสงค 21. นางพัชรี คูวิจติ รจารุ
8. นายจรัส ปนธิ
22. นายจักรี สุจริตธรรม
9. นางศิริพร จงประเสริฐ
23. รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ทวมสุข
10. น.ส.พิมพลออ กรพิพัฒน 24.รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย
11. วาที่ ร.ต.สนธยา ครุฑธา 25.รองศาสตราจารย ดร.ธนัน อนุมานราชธน
12. นายสมเจตน ไตรวุฒวิ ัฒนา 26. รองศาสตราจารย ดร.พาณี สีตกะลิน
13. นางศิณนี าฎ ยมวรรณ
27. รองศาสตราจารย ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
14. นายคํารณ โชธณะโชติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะสัตวแพทยศาสตร
-สถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสตั วและ
ผลิตภัณฑสตั ว
-สํานักหอสมุด

สํานักหอสมุด

มติ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชาํ นาญการ
จํานวน 3 ราย ดังนี้
ั น ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 เปนตําแหนง
1. นางนงนุช ภิญโญภานุวฒ
นักวิทยาศาสตร 7-8 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8 คณะสัตวแพทยศาสตร
2. นางกัลยาณีย พูลลาภวิวัฒน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 เปนตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี 7-8 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8 สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสตั วและผลิตภัณฑสตั ว
3. นางบุญเรือน แยมคลาย ตําแหนงพนักงานพัสดุ 5 เปนตําแหนงพนักงานพัสดุ 6
ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7-8 สํานักหอสมุด
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ นางวันทนี โกวิทางกูร ใหดาํ รงตําแหนง
ใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
บรรณารักษ ระดับ 9 ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9 (ผูอ ํานวยการสํานักหอสมุด)
เรื่อง
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ

-คณะเกษตร
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
-คณะบริหารธุรกิจ
ผูชวยศาสตราจารย
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร กพส.

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 15 ราย ดังนี้
1.นายวิเชียร กีรตินิจกาล คณะเกษตร
2.น.ส.ทิพยรัตน เลาหวิเชียร คณะบริหารธุรกิจ
3.นางวิภา หงษตระกูล คณะวิทยาศาสตร
4.นายนพฤทธิ์ จินันทุยา คณะวิทยาศาสตร
5.นายเชิดศักดิ์ คุณสมบัติ คณะวิทยาศาสตร
6.น.ส.ทัศนี กิตติไชย คณะศึกษาศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย (ตอ)

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
-คณะบริหารธุรกิจ
-คณะวิทยาศาสตร
รองศาสตราจารย
-คณะศึกษาศาสตร
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร
-คณะเกษตร กพส.
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

มติ
7.นางทิพยวรรณ วงศทองศรี คณะศึกษาศาสตร
8.นางกรรณิการ ลิมพะสุต คณะศึกษาศาสตร
9.น.ส.สุมาลี กาญจนชาตรี คณะศึกษาศาสตร
10. น.ส.เบญจมาศ แกวนุช คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
11.นายนพพร รัตนชวง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
12.นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
13.นางอรวรรณ ทองเพิ่ม คณะศึกษาศาสตร กพส.
14.นางชุติมา รัศมี คณะศึกษาศาสตร กพส.
15.น.ส.ปยรัตน บุณยรัตนกลิน คณะศึกษาศาสตร กพส.
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รง
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 13 ราย ดังนี้
1.นายบดินทร รัศมีเทศ คณะบริหารธุรกิจ
2.นางฆรณี ตุย เต็มวงศ คณะวิทยาศาสตร
3.น.ส.สุมน มาสุธน คณะวิทยาศาสตร
4.น.ส.เลิศลักษณ เงินศิริ คณะวิทยาศาสตร
5.นางศิวาพร สหวัฒน คณะวิทยาศาสตร
6.นายนพปฎล สุทธิศิริ คณะวิทยาศาสตร
7.นางกอบศิริ วรศรี คณะวิทยาศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

คณะศึกษาศาสตร

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย (ตอ)

มติ
8.น.ส.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ คณะวิทยาศาสตร
9.นายจงกล แกนเพิ่ม คณะศึกษาศาสตร
10.นางสิริสิน ชุมรุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11.นายจุลภาค คุน วงศ คณะเกษตร กพส.
12.น.ส.สกาวรัตน จงพัฒนากร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
13.น.ส.ชุติมณฑน บุญมาก คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

พิจารณารายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการ

เห็นชอบใหเสนอรายงานผลการปฏิบัตติ ามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ไปยัง
ก.พ.อ. จํานวน 1 หนวยงาน คือ คณะศึกษาศาสตร

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
มติ
-คณะเกษตร
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานสายวิชาการ
อนุมัติจา งและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงอาจารย โดยการ
-คณะมนุษยศาสตร
โดยการคัดเลือก
คัดเลือก จํานวน 10 ราย ดังนี้
-คณะวิศวกรรมศาสตร
1.นายธีรวิทย เปยคําภา คณะเกษตร
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.น.ส.ดลฤดี ใจสุทธิ์ คณะเกษตร
-คณะเกษตร กพส.
3.นายประพนธ โอสถสัมพันธสุข คณะมนุษยศาสตร
-คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4.นายสมาน แกวเรือง คณะมนุษยศาสตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
5.นายสุวิวัฒน สืบสานกุล คณะวิศวกรรมศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
6.นายวีรเชษฐ จิตตาณิชย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จังหวัดสกลนคร
7.น.ส.สิรินภา ชวงโอภาส คณะเกษตร กพส.
8.น.ส.นภาพร วงษโพธิ์ขอม คณะเกษตร กพส.
9.น.ส.อมรศรี ขุนอินทร คณะเกษตร กพส.
10.น.ส.อริสรา โพธิ์สนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
-กองแผนงาน สํานักงาน ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
อนุมัติจา งและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ราย โดยการ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก
คัดเลือก ดังนี้
-คณะวนศาสตร
1.น.ส.เสาวลักษณ ศรีสังวาลย ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป สังกัดกองแผนงาน
-สถาบันคนควาและ
2.น.ส.วรรณพิชา สระแสงทรวง ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงาน
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
เลขานุการ คณะวนศาสตร
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ ตําแหนงนักวิจัย สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนา
แหง มก.
ผลิตภัณฑอาหาร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการ
คนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน
-สถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสตั วและ
ผลิตภัณฑสตั ว
-สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
-คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
-คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

เรื่อง
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก (ตอ)

มติ
4.น.ส.บุษยา ศรีอนันต ตําแหนงนักวิจยั สังกัดฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง มก.
5.นายอภิสิทธิ์ เสนาวงค ตําแหนงนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยวนเกษตรตราด
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
6.น.ส.พจนีย สุภามงคล ตําแหนงนักวิจัย สังกัดศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาติ สถาบันอินทรีจนั ทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
7.น.ส.ชฎามาศ จิตตเลขา ตําแหนงนักวิจัย สังกัดศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาติ สถาบันอินทรีจนั ทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
8.นายสุรชัย เปยมคลา สังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสตั ว
9. น.ส.รัชฎาภรณ ขอเจริญ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
10.น.ส.ศิริลักษณ วงษพรพันธุ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
11.นายยงยุทธ พลับจะโปะ ตําแหนงนักวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
12.น.ส.กรรณิการ ปูน อย ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
13.นางนารีรัตน ลีลาวรรณเขต ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัด
ฝายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
คณะเกษตร กําแพงแสน

เรื่อง
ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงพนักงานที่วา ง

มติ
อนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานที่วาง จากเดิมตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมัติใหพนักงานไดรบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดอัตราคาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย น.ส.พันทิพย
โตแกว ใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิปริญญาเอกที่ไดรับเพิม่ ขึ้น
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติเปลี่ยนตําแหนง น.ส.เลิศพิไล อิ่มอํา พนักงานมหาวิทยาลัยจากตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ เปนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการสัตวแพทย
-คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงผูชวย อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดาํ รงตําแหนง
-คณะศึกษาศาสตร
ศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.จริน โอษะคลัง คณะวิทยาศาสตร
2.น.ส.ชลาธิป สมาหิโต คณะศึกษาศาสตร
กองการเจาหนาที่
อื่นๆ
1.การบริหารอัตรากําลัง
1.ขอใหหนวยงานตางๆ ทีไ่ ดรับจัดสรรอัตราเรงดําเนินการสรรหา อาจารยวุฒิปริญญา
2.แนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน

เอก โดยเริ่มตัง้ แตเดือนสิงหาคม 2551 เพื่อใหทันบรรจุในวันที่ 1 ตุลาคม 2551
2.ทุกวิทยาเขตเรงสรรหาบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอกบรรจุดวย เพื่อลด
ภาระการลาศึกษาตอ โดยขอเนนสายวิชาการและสาขาวิชาที่ขาดแคลน และเนื่องจาก
งบประมาณมีจํากัด จึงขอใหทุกหนวยงานเก็บเงินรายไดสํารองรอยละ 15 สําหรับซื้อ
วัสดุครุภัณฑตา งๆ ที่ตองการและจําเปน รวมถึงการสงอาจารยไปเรียนตอดวย

