มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
กองการเจาหนาที่
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่
7/2551 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2551
กองการเจาหนาที่
รับทราบซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตลพบุรี

ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการ

-สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.
-คณะเกษตร กพส.
-คณะสัตวแพทยศาสตร

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ในระดับ 6

มติ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551
รับทราบมติ ก.พ.อ. แนวทางในการปฏิบตั ิ การดําเนินการตอเวลาราชการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูจะเกษียณ
อายุไมนอยกวา 6 เดือน
อนุมัตติ ัดโอนตําแหนงและอัตราเงินขาราชการ นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 9 (เชียวชาญ) จากสํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
ลพบุรี ไปตั้งจายที่ฝายฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงในระดับ 6 จํานวน 5
ดังนี้
1.น.ส.มาลี สกุลนิยมพร เปนตําแหนงเจาหนาที่วิจัย 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.
2.น.ส.สุดา ภูระหงษ เปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.
3. นายอรรถวุฒิ พลายบุญ เปนตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 คณะเกษตร กพส.
4.น.ส.สุกญ
ั ญา รัตนทับทิมทอง เปนตําแหนงนักวิชาการเกษตร 6 คณะเกษตร
กพส.
5.นายนิธศิ สุขหงษ เปนตําแหนงนักวิชาการสัตวบาล 6 คณะสัตวแพทยศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
คณะวนศาสตร
สถาบันคนคววาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
กองกิจการิสิต กําแพงแสน

-กองกิจการนิสิต
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก.

เรื่อง
มติ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ นายสุธีร ดวงใจ ใหไดรับเงินเดือน
ขออนุมัติใหขา ราชการไดรับเงินเดือนตาม
ตามคุณวุฒิ Dr.rer.nat คณะวนศาสตร
คุณวุฒิ
ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ อนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ นายวงศการ กุตวงษา ผูไดรับวุฒิ
วศ.บ. เพิ่มขึ้นจากตําแหนงชางเทคนิค 5 เปนตําแหนงวิศวกร 5 สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินการคัดเลือกบุคคล อนุมัติยกเลิกการดําเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ขึ้นดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ทั่วไป 7 เพื่อทําหนาที่หัวหนางานธุรการ กองกิจการนิสิต กําแพงแสน
เพื่อทําหนาทีห่ ัวหนางานธุรการ กองกิจการนิสิต
กําแพงแสน
ขออนุมัติกําหนดเลขที่ตาํ แหนงเพื่อทําหนาที่ อนุมัติกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อทําหนาทีห่ ัวหนางาน จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. ตําแหนงเลขที่ 1834 ตําหนงนักวิชาการศึกษา 6 น.ส.ถนอมศรี ฉิมอ่ํา
หัวหนางาน
ครองอยูขึ้นทําหนาที่ หัวหนางานกองกิจการนิสิต
2. ตําแหนงเลขที่ 2496ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6นางนวรัตน สุวรรณเลิศ
ครองอยูขึ้นทําหนาที่ หัวหนางานคลัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
3. ตําแหนงเลขที่ 3101 ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 8 (ชํานาญการ)
นางเพชรา เปสลาพันธ ขึ้นทําหนาที่หัวหนางานพัสดุ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
มติ
-คณะเกษตร
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใ อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงผูชาํ นาญการ จํานวน
-สถาบันคนควาและพัฒนา ดํารงตําแหนงผูชํานาญการ
2 ราย คือ
ผลิตภัณฑอาหาร
1. นายสันติ ปานนพภา ตําแหนงนายชางเทคนิค 6 (ชํานาญการ) คณะเกษตร
2. น.ส.วรรณสุข ไชยวงษ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 7-8 (ชํานายการ)
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สํานักหอสมุด

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาชการให อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นางพุดกรอง คุมวงศไทย ใหดํารงตําแหนง
บรรารักษ 7-8(ผูชํานาญการ) โดยวิธีพิเศษ สํานักหอสมุด
ดํารงตําแหนงผูชํานาญการ โดยวิธีพิเศษ

-คณะบริหารธุรกิจ
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.นายกรกฎ วิจิตรพงศ คณะบริหารธุรกิจ
2.นางวลี สงสุวงศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
3.น.ส.กาญจนา โรจนพานิช คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง นางนิดา ชาญบรรยง ใหดาํ รงตําแหง
รองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
กองการเจาหนาที่

เรื่อง
มติ
การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
วิชาการ
1. ศาสตราจารยกําพล อดุลวิทย
ประธานกรรมการ
2.ศาสตราจารยสําเนาว ขจรศิลป
กรรมการสาขาศึกษาศาสตร
3.ศาสตราจารยเพ็ญศรี กาญจโนมัย
กรรมการสาขามนุษยศาสตร
4.ศาสตราจารยโสภิณ ทองปาน
กรรมการสาขาสังคมศาสตร
5.ศาสตราจารยนิพนธ คันธเสวี
กรรมการสาขาสังคมศาสตร
กรรมการสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ
6.ศาสตราจารยสิรนุช ลามศรีจนั ทร
7.ศาสตราจารยอุดม กกผล
กรรมการสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ
8.ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
กรรมการสาขาเกษตร
9.ศาสตราจารยอํานาจ สุวรรณฤทธิ์
กรรมการสาขาเกษตร
10.ศาสตราจารยชัยวัฒน ตอสกุลแกว(มม.) กรรมการสาขาสัตวแพทยศาสตร
11.ศาสตราจารยธํารง เปรมปรีดิ์
กรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ประจําปงบประมาณ
ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2551 2551 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จาก DR.Andrew James Miller เปน
Assoc. Prof.Abdul Malek Abdul RAHMAN
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวเงิน อนุมัตกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.2552 จํานวน 69 อัตรา
2552

กองแผนงาน

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
มติ
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติจา งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย โดยการคัดเลือก
-คณะวิศวกรรมศาสตร
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน 9 ราย ดังนี้
กําแพงแสน
1.น.ส.วิลาวัลย สินธุประภา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.นายฉัตรชัย เปลงสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
-คณะศึกษาศาสตร
3.น.ส.บุญรัตน เผดิมรอด คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
และพัฒนศาสตร
4.น.ส.สิรัญญา ทองชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
-คณะวิศวกรรมศาสตร
5.นางชนกนารถ บุญวัฒนะกุล คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ศรีราชา
6.นายปรีชานนท คุมกระทึก คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
-คณะวิทยาการจัดการ
7.นายพรหมมินทร วงศรตั น คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
ศรีราชา
8.น.ส.สําเนียง ปลอดสันเทียะ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
-โครงกาจัดตัง้ วิทยาเขต
9.น.ส.ปยะนันท หิรัณยชโลทร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
-สถานพยาบาล
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติจา งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 4 ราย ดังนี้
-คณะวิทยาศาสตรการกีฬา โดยการคัดเลือก
1.น.ส.บุศรินทร ชาญกิจการยนต สถานพยาบาล
-คณะเกษตร กําแพงแสน
2.น.ส.ณัฐกันย กิตติศิริวัฒนกุล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
3.นางวิราสิณี แปนอินทร คณะเกษตร กําแพงแสน
-สํานักหอสมุด
4.น.ส.นภัสมน สดโคกกรวด สํานักหอสมุด กําแพงแสน
กําแพงแสน
คณะสังคมศาสตร
รายงานผลการประเมินทดลองงานของ
เห็นชอบใหพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย คณะสังคมศาสตร พนจากการ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินต่ํา
ปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 12 ส.ค. 2551
กวาเกณฑ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
คณะสัตวแพทยศาสตร

เรื่อง
ขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
พนักงาน

มติ
อนุมัตติ ัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานที่ไดรับการจัดสรรเพื่อทดแทน
ตําแหนงขาราชการ ตําแหนงเลขที่ 1461 ที่เกษียณอายุราชการปงบประมาณ
2551 ไปตั้งจายในสํานักงานเลขานุการคณะ คณะเทคนิคการสัตวแพทย ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2551

-คณะประมง
-คณะศึกษาศาสตร
-คณะสัตวแพทยศาสตร

ขออนุมัติใหพนักงานไดรบั เงินเดือนตาม
คุณวุฒิ

อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัยดับ้ เงินเดือนตามคุณวุฒิที่
ไดรับเพิ่มขึ้น จํานวน 4 ราย ดังนี้
1.น.ส.ศิริสุดา จํานงทรง ผูไ ดรับวุฒิ M.S.เพิ่มขึ้น คณะประมง
2.น.ส.พิกลุ เอกวรางกูร ผูไดรับวุฒิ ค.ด.เพิ่มขึ้น คณะศึกษาศาสตร
3.น.ส.วารุณี ลัภนโชคดี ผูด ั้บวุฒิ ค.ด.เพิมขึ้น คณะศึกษาศาสตร
4.นายเฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ผูไ ดรับวุฒิ Ph.D. เพิ่มขึ้น
คณะสัตวแพทยศาสตร

-กองบริการการศึกษา
-คณะประมง
-คณะวิทยาศาสตร

ขออุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย

อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือน และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิทไี่ ดรับเพิ่มขึ้น จํานวน 3 ราย
ดังนี้
1.น.ส.ปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล ผูไดรับวุฒิ ศษ.ม.เพิ่มขึ้น กองบริการ
การศึกษา
2.นายสหภพ ดอกแกว ผูไ ดรับวุฒิ วท.ม. เพิ่มขึ้น คณะประมง
3.น.ส.ทองจินดา พิชตชัย ผูไดรับวุฒิ Ph.D. เพิ่มขึ้น คณะวิทยาศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ
กองการเจาหนาที่

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
อื่น ๆ
1.ขอเชิญรวมบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

มติ
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให นางปททมา สุรยิ กุล ณ อยุธยา
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
1.ขอเชิญรวมบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในวันเสารที่ 16 สิงหาคม
2551 เวลา 11.00 น.

