มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
กองการเจาหนาที่
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่
5/2551 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2551
กองการเจาหนาที่
รับทราบการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
ปงบประมาณ 2552
คณะมนุษยศาสตร
รับทราบมติ ก.พ.อ.กําหนดตําแหนง
ศาสตราจารย
กองการเจาหนาที่
รับทราบการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ
กองยานพาหนะอาคารและ ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
สถานที่
สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
-คณะบริหารธุรกิจ
-คณะวิทยาศาสตร
-สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
-สํานักหอสมุด

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ในระดับ 6

มติ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551
รับทราบการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ 2552 สรุปมีผูเขารวมโครงการ
จํานวน 46 คน ขอถอน จํานวน 5 คน
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให นางกุลวดี มกราภิรมย ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ในสาจาวิชาวรรมคดีอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ตามประกาศ
รับทราบรายงานการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ ก.ม.
และตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ นายสมชาย จกะวัฒนากุล ใหดาํ รง
ตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงในระดับ 6 จํานวน
4 ราย ดังนี้
1.น.ส.อารีย สีแสงมุข เปนตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 คณะบริหารธุรกิจ
2.นางภาลิณี ขวัญแกว เปนตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 คณะวิทยาศาสตร
3.น.ส.นิภา เขื่อนควบ เปนตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 สถาบันคนควาและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

คณะวิศวกรรมศาสตร

-คณะเกษตร
-คณะศึกษาศาสตร

สํานักงานบริการวิชาการ

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ในระดับ 6(ตอ)
ขออนุมัติใหขา ราชการไดรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิ

มติ
4.น.ส.วลฌา อาศัยผล เปนตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 6 สํานักหอสมุด

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.นายปริญญา ฉกาจนโรดม ผูไดรับวุฒิ Ph.D. เพิ่มขึ้น เปนตําแหนงอาจารย
ระดับ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร
2.นายเอกไท วิโรจนสกุลชัย ผูไดรับวุฒิ Ph.D. เพิ่มขึ้น เปนตําแหนงอาจารย
ระดับ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมัติปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหนง และตัดโอน อนุมัติปรับวุฒิ เปลี่ยนตําแหนง และตัดโอนตําแหนงพรอมอัตราเงินเดือน
ตําแหนงพรอมอัตราเงินเดือน ขาราชการ
ขาราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.กมลทิพย ประสมเพชร ผูไดรับวุฒิ กศ.บ. (วิทยาศาสตร) เพิม่ ขึ้น
และเปลี่ยนตําแหนงจากเดิมตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 5 เปนตําแหนง
นักวิทยาศาสตร 5 คณะเกษตร
2.นายจิรพงศ โกสะ ผูไ ดรบั วุฒิ ค.ม. (สาขาสังคมศึกษา) เพิ่มขึ้น และเปลี่ยน
ตําแหนงจากเดิมตําแหนงผูป ฏิบัติงานบริหาร 5 งานบริการการศึกษา เปน
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 พรอมทั้งตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนไปตัง้ จายในงานบริหารและธุรการ คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตาํ แหนง เพื่อทําหนาที่ อนุมัติกําหนดตําแหนงเลขที่ 2588 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ซึ่ง
หัวหนางาน
น.ส.เกษชฎา มีความสุข ครองอยู เปนตําแหนงหัวหนางานพัฒนาธุรกิจ สํานักงาน
บริการวิชาการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
- คณะประมง
-คณะบริหารธุรกิจ

เรื่อง
ขออนุมัติกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้ง
บุคคลขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนางาน ระดับ 7

กองการเจาหนาที่

ขออนุมัติดาํ เนินการคัดเลือกและแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการ
ใหดํารงตําแหนงบุคลากร 7 ผูอาํ นวยการ
กองการเจาหนาที่
-สํานักสงเสริมและฝกอบรม ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
กําแพงแสน
ขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
-สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสตั ว
-คณะวนศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

มติ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงหัวหนางาน ระดับ 7
จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.น.ส.ฉัตรพร วิชิตนาค หัวหนางานคลังและพัสดุ คณะประมง
2.นางวิภาภรณ เสือแผว หัวหนางานการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
3. น.ส.พรรทิมา ติยะบุตร หัวหนางานบริหารและธุรการ คณะบริหารธุรกิจ
อนุมัติใหดําเนินการคัดเลือก และแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชาํ นาญการ
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายเฉลิมพล ศิลปาจารย ดํารงตําแหนงชางพิมพ 6 (ชํานาญการ)
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
2. น.ส.ทิพยมนต ใยเกษ ดํารงตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล 7-8 (ชํานาญการ)
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสตั ว
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 5 ราย ดังนี้
1.นายชัชชัย ตันตสิรินทร คณะวนศาสตร
2.นางสายสมร อินทรวิมล คณะศึกษาศาสตร
3.นางวัฒนารี ทวีวรดิลก คณะศึกษาศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม วิทยาเขต
ศรีราชา
คณะศึกษาศาสตร

สถาปตยกรรมศาสตร

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย (ตอ)
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย

มติ
4.นางกุลศิริ ช.กรับส คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
5.นางสุนทรี ขุนทอง คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.นายสุจินต เลี้ยงจรูญรัตน คณะศึกษาศาสตร
2.น.ส.โสภาพรรณ แสงศัพท คณะศึกษาศาสตร
3.นางสุพิน ดิษฐสกุล คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงการจางผูมีความรู
อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย จาก
ความสามารถพิเศษประจําปงบประมาณ 2551 Prof.James R. Taylor เปน Mr.Joseph Kwan คณะสถาปตยกรรมศาสตร

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง
มติ
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติเปลี่ยนแปลงตําแหนง นายอนุรักษ อรรถสิษฐ จากเดิมตําแหนงอาจารย
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
เปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร

-คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานสายวิชาการ
-คณะสังคมศาสตร
โดยการคัดเลือก
-คณะวิศวกรรมศาสตร
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะเทคนิคการสัตว
แพทย
-คณะสถาปตยกรรมศาสตร
-คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
-คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
-โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

อนุมัติจา งและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนงอาจารย โดย
การคัดเลือก จํานวน 18 ราย ดังนี้
1.น.ส.ปญชาน สาเกตุ คณะมนุษยศาสตร
2.น.ส.ธีราพร ทวีธรรมเจริญ คณะสังคมศาสตร
3.นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ คณะวิศวกรรมศาสตร
4.นายสราวุธ เทพานนท คณะวิทยาศาสตร
5.น.ส.วรรณวิมล ปาสาณพันธ คณะวิทยาศาสตร
6.น.ส.วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร
7.น.ส.อุษา สัมมาพันธ คณะวิทยาศาสตร
8.น.ส.ชมพูนุท วรากุลวิทย คณะวิทยาศาสตร
9.น.ส.พรพิมล เมธีนุกูล คณะเทคนิคการสัตวแพทย
10.น.ส.สายทิวา รามสูต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
11.น.ส.วรัญญา อรรถเสนา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
12.นายจิระกานต ศิริวิชญไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
-คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

เรื่อง
มติ
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานสายวิชาการ โด 13.น.ส.นันทรัตน พึ่งแพง คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
การคัดเลือก(ตอ)
14.นายพิสณุ ฟองศรี คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
15.นายชัยวัฒน บุญแกววรรณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
16.น.ส.ขนิษฐา สมตระกูล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
17.น.ส.สุรัสวดี พรหมอยู คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
18.น.ส.พรทิพย สุริยคุปต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
-คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติจา งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 5 ราย ดังนี้
-คณะวิศวกรรมศาสตร
โดยการคัดเลือก
1.น.ส.ธนิกานต คุณกิตติ คณะวิทยาศาสตร
-สถาบันคนควาและพัฒนา
2.น.ส.ทวีรัตน ญาณฤกษ คณะวิศวกรรมศาสตร
3.น.ส.ศิริลักษณ เลี้ยงประยูร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตผลทางการเกษตรและ
และอุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร
4.นางปฏิญญา ชวนชม กองธุรการ กําแพงแสน
-กองธุรการ กําแพงแสน
5.น.ส.อรสา สระทองแกว คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขอขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานพนักงาน เห็นชอบใหขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตั งิ านพนักงานมหาวิทยาลัย น.ส.เรืองรอง
ทองตัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตอไป อีก 6 เดือน เปนกรณีพิเศษ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
โครงการจัดตัง้ วิทยาเขต
ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ลพบุรี สํานักงานอธิการบดี พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

-คณะวิศวกรรมศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร

-คณะศึกษาศาสตร
-คณะสังคมศาสตร

มติ
อนุมัตติ ัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
นายธานินทร คงศิลา ตําแหนงอาจารย จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายที่ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
คณะเกษตร
ขออนุมัติเปลีย่ นตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติใหเปลีย่ นตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย น.ส.เรวดี ภูอดุ ม จากตําแหนง
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป เปนตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ขออนุมัติใหพนักงานไดรบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ไดรับเงินเดือน
ตามวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้น จํานวน 2 ราย ดังนี้

ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

1.นายมิติ รุจานุรักษ ผูไ ดรับวุฒิ Ph.D. เพิ่มขึ้น สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร
2.นางสงกรานต สวางศรี ผูไดรับวุฒิ ศศ.ม. เพิ่มขึ้น สังกัดคณะศึกษาศาสตร
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดาํ รงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.กัณฑิมา เนียมโภคะ คณะศึกษาศาสตร
2.นายทรรศนะ ใจชุมชื่น คณะสังคมศาสตร

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย

เรื่อง
มติ
รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
บุคคลสําหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได เงินรายไดของหนวยงาน คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ของหนวยงาน

กองการเจาหนาที่

อื่น ๆ
1.โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
2.สวัสดิการ “การประกันสุขภาพกลุม”

1.แจงใหทราบวาขาราชการที่ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอน
กําหนด จะขอบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ไมได
2.แจงใหทราบวาจะมีการประชุมชี้แจงเรื่องการประกันสุขภาพกลุมใหพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ทราบ ในวันศุกรที่ 13 มิถุนายน 2551
เวลา 10.00 น. โดยบริษทั ฯ จะเปนผูชแี้ จงในรายละเอียดและตอบขอซักถาม

