มติ อ.ก.ม. ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
กองการเจาหนาที่
รับรองรายงานการประชุม อ.ก.ม. ครั้งที่
6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2551
-สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง รับทราบอธิการบดีพิจารณาสั่งการ
มก.
-คณะวิทยาศาสตร

กองการเจาหนาที่

มติ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551

รับทราบอธิการสั่งการในเรื่อง ดังตอไปนี้
1. การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายวิสัย คงแกว นักวิชาการประมง6
สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง ไปตั้งจายที่งานวิจัยและพัฒนา สถานีวิจัยเพื่อ
การพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
2.การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ จากภาควิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร ไปตั้งจายที่ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 6 ราย ดังนี้
1.นายวีระศักดิ์ อุดมโชค
2.นางนิตยา เลาหะจินดา
3.น.ส.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
4.นางพรสวาท วัฒนกุล
5.นายอรรณพ หอมจันทร
6.นายดีเซลล สวนบุรี
รับทราบขอหารือเกี่ยวกับการประเมินผล
รับทราบ ก.พ.อ. ตอบขอหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนในการขอกําหนด
การสอนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงทางวิชาการ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิในการเสนอเอกสารประกอบการสอน
และเอกสารคําสอน รวม 3 ประการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
กองการเจาหนาที่

เรื่อง
มติ
รับทราบขอหารือกรณีการมีสวนรวมในผลงาน รับทราบก.พ.อ.ตอบขอหารือกรณีการมีสวนรวมในผลงานวิจัยรอยละ 50 และตอง
วิจัยรอยละ 50 และตองเปนผูวิจัยหลัก
เปนผูวิจัยหลัก กรณีอาจารยที่เปนประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สามารถทําผลงาน
ดังกลาว มาใชเสนอขอตําแหนงทางวิชาการได หากผลงานทางวิชาการนั้น เปนไป
ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด

คณะวิทยาศาสตร

รับทราบมติ ก.พ.อ.กําหนดตําแหนง
ศาสตราจารย

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให นางสาวิตรี ลิ่มทอง ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดไมกอนวันที่ 5
กันยายน 2549
คณะบริหารธุรกิจ
รับทราบรายงานผลการคัดเลือกขาราชการขึ้น อนุมัติใหดําเนินการคัดเลือกบุคคลใหดาํ รงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย 7 เพื่อทําหนาที่หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ
และแผน 7 เพื่อทําหนาที่หวั หนางานวิเคราะห 8 คณะบริหารธุรกิจ
นโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวนศาสตร
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ น.ส.ทัศนี กลิ่นหวล ใหดํารง
สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
ตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนตําแหนงผูปฏิบตั ิงานบริหาร 4 คณะวนศาสตร
-กองคลัง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดํารงตําแหนงในระดับ 6 จํานวน
-สํานักบริการคอมพิวเตอร ในระดับ 6
5 ราย ดังนี้
1.นางกุลวดี ตันฮะเส็ง กองคลัง
2.น.ส.สุมาลี กูลเหมือน สํานักบริการคอมพิวเตอร
3.นายเกษม วงศแสน สํานักบริการคอมพิวเตอร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

คณะวิศวกรรมศาสตร
-กองกลาง
-บัณฑิตวิทยาลัย

-สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
-ศูนยกีฬา กําแพงแสน
-สํานักหอสมุด กําแพงแสน

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ในระดับ 6(ตอ)

มติ
4.วาที่ ร.ต.บัณฑิต นิธีกุลวัฒน สํานักบริการคอมพิวเตอร
5.นายอํานวย เงินพูลทรัพย สํานักบริการคอมพิวเตอร

ขออนุมัติใหขา ราชการไดรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิ
ขออนุมัติดาํ เนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 เพื่อทํา
หนาที่หัวหนางานสภาขาราชการ สังกัดงานสภา
ขาราชการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี และ
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
เพื่อทําหนาทีห่ ัวหนางานบริหารและธุรการ
สังกัดงานบริหารและธุรการ
สํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ นายณัฐ มาแจง ผูไ ดรับวุฒิ Ph.D.
ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ เปนตําแหนงอาจารยระดับ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก เพื่อแตงตั้งขาชการใหทําหนาที่
หัวหนางาน จํานวน 2 ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 เพื่อทําหนาที่หวั หนางานสภาขาราชการ
กองกลาง
2.เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป 7 เพื่อทําหนาที่หัวหนางานบริหารและธุรการ
สํานักเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย

ขออนุมัติดาํ เนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ขาราชการผูดาํ รงตําแหนงเลขานุการสถาบัน
คนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผูอํานวยกาศูนยกีฬา กําแพงแสน และ
เลขานุการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
จากระดับ 7 เปนระดับ 8

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับขาราชการผูดํารง
ตําแหนงเลขานุการ และผูอ ํานวยการ ระดับ 7 ขึ้นดํารงตําแหนงเลขานุการ และ
ผูอํานวยการ ระดับ 8 จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.น.ส.สุวรรณา เสือฟก ขึ้นดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
(ตําแหนงเลขานุการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร)

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

กองการเจาหนาที่

เรื่อง
ขออนุมัติดาํ เนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ขาราชการผูดาํ รงตําแหนงเลขานุการสถาบัน
คนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผูอํานวยกาศูนยกีฬา กําแพงแสน และ
เลขานุการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
จากระดับ 7 เปนระดับ 8 (ตอ)
ขออนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตาํ แหนง
ผูปฏิบตั ิงานวิทยาศาสตรชํานาญการ ระดับ
6 , 7-8 ในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
ในการแตงตั้งผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 75

มติ
2.นายบุญชอบ เกียรติกาํ จาย ขึ้นดํารงตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
(ตําแหนงผูอํานวยการศูนยกีฬา กําแพงแสน)
3.นางศิรินันท ทรัพยพลับ ขึ้นดํารงตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
(ตําแหนงเลขานุการสํานักหอสมุด กําแพงแสน)

อนุมัติกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงผูป ฏิบัติงานวิทยาศาสตร ชํานาญการ
ระดับ 6 , 7-8 ในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒพิ ิจารณาผลงานในการแตงตัง้ ผูชํานาญการ และ
ผูเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม จํานวน 12 ราย ดังนี้
1. นางบุปผา ชวะพงษ
2. นางจันทรเพ็ญ โสตถิพนั ธุ
3. นางวิจติ รา งามนิยม
4. น.ส.วณี ลุมเจริญ
5. นายสุโชติ ดาวสุโข
6. นายธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวชศิษฐ
7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต
8. ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงศ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง
ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
ในการแตงตั้งผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 75 (ตอ)

-สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ
เพื่อการคนควาและพัฒนา ใหดํารงตําแหนง ผูชํานาญการ
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสตั ว
-สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
-สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
-คณะเกษตร
-คณะบริหารธุรกิจ
-คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย

มติ
9. ดร.สุวัฒน วัฒนวงศ
10. ผศ.กัลยาณี กุลชัย
11. นายวิสูตร กองจินดา
12. นางรัตนวรรณ รุณภัย
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชาํ นาญการ
ระดับ 7-8 จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.นายหนูจันทร มาตา นักวิชาการเกษตร 7-8 (ชํานาญการ) สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสตั วและผลิตภัณฑสัตว
2.นายประภาส ชางเหล็ก นักวิจัยระดับ 7-8 (ชํานาญการ) สถาบันคนควาและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร
3.น.ส.กรุณา วงษกระจาง นักวิจัย 8 (ชํานาญการ) สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ ใหดาํ รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 4 ราย ดังนี้
1.นายจําลอง เจียมจํานรรจา คณะเกษตร
2.นางสุรางค เห็นสวาง คณะบริหารธุรกิจ
3.น.ส.ขวัญสกุล เต็งอํานวย คณะบริหารธุรกิจ
4.นายสุคนธ มณีรัตน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

เรื่อง
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงาน
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร

รับทราบอธิการบดีพิจารณาสั่งการ

กองการเจาหนาที่

ลําดับ -คณะเกษตร
-คณะมนุษยศาสตร
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะสัตวแพทยศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

มติ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย นายวีรชัย พุทธวงศ จากเดิม
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปนตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาเคมี
อินทรีย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ถอนวาระตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จากภาควิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร ไปตั้งจายที่ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 5 ราย
รับทราบตอบขอหารือเกี่ยวกับการเบิกจาย
รับทราบกรมบัญชีกลางตอบขอหารือของมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการเบิกจาย
สวัสดิการของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปน สวัสดิการของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหมี
พนักงานมหาวิทยาลัย
สมาชิกภาพตอเนื่องกันได และเบิกจายตรงได กรณีเปนผูรับบํานาญ
ตามหนังสือที่ ศธ 0509 (4)/ว 549 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานสายวิชาการ อนุมัติจา งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย โดยการคัดเลือก
โดยการคัดเลือก
จํานวน 11 ราย ดังนี้
1.นายธานี ศรีวงศชัย คณะเกษตร
2.น.ส.รติยา ธุวพาณิชยานันท คณะเกษตร
3.น.ส.วุฒิดา รัตนพิไชย คณะเกษตร
4.น.ส.จรินธร ไพศาลสิทธิกานต คณะมนุษยศาสตร

หนวยงานที่เสนอ
-คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
-โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

ลําดับ -กองการเจาหนาที่
-กองกลาง
-กองคลัง
-ศูนยวิชาบูรณาการ หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
-กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่
-สํานักงานกฎหมาย
-สํานักงานบริการวิชาการ
-คณะเกษตร
-คณะวนศาสตร
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะสัตวแพทยศาสตร
-สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

เรื่อง
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานสายวิชาการ
โดยการคัดเลือก (ตอ)

มติ
5.นายวิรงค จันทร คณะวิทยาศาสตร
6.นายเมธา จันดา คณะสัตวแพทยศาสตร
7.นางจันทิมา พฤกษากร คณะสัตวแพทยศาสตร
8.น.ส.อัจฉรา ปุราคม คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
9.นายวิเนตร แสนหาญ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
10.นางสุจิตรา แสนหาญ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
11.นายปญญา แขน้ําแกว โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติจา งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 22 ราย
โดยการคัดเลือก
ดังนี้
1.นายฐานุศักดิ์ บัณฑิตสมิทธ กองการเจาหนาที่
2.นายดุสติ มุขยประเสริฐ กองกลาง
3.นายนราวุธ ศรีอนันต กองคลัง
4.นายพิสิฐ ประเสริฐสุข กองคลัง
5.น.ส.อัจฉรี สินธุสมุทร กองคลัง
6.นายสรดิษฐ เอี่ยมชู กองคลัง
7.นางศิริจันทร แตสกุล ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8.นายสมเจตน จักษุรัตน กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
9.นายภราดร จันทรวรชาต สํานักงานกฎหมาย
10.น.ส.ชนิกา สันติวัฒนธรรม สํานักงานบริการวิชาการ

หนวยงานที่เสนอ
เรื่อง
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขออนุมัติจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
แหง มก.
โดยการคัดเลือก(ตอ)
-สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสตั ว
-สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร
-สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน

มติ
11.น.ส.เณริศา สัตโกวิท สํานักงานบริการวิชาการ
12.น.ส.โสภิดา ชิดชื่นเชย ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
แหงชาติ
13.น.ส.ณัฏฐิณี ทะนะแสง คณะเกษตร
14.น.ส.นะจา โงวกาญจนนาค คณะวนศาสตร
15.น.ส.ทองดี ดุลพินิจตระกูล คณะวิทยาศาสตร
16.นายพงษศกั ดิ์ จันทรลอยนภา คณะสัตวแพทยศาสตร
17.น.ส.สนธยา กันทะมาศ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
18.นายสหัส ราชเมืองขวาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
19.น.ส.กรกต ดํารักษ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
20.น.ส.สรัสนันท สวางคํา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสตั ว
21.น.ส.วราภรณ บุญเกิด สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร
22.นางชื่นสุมณ ไกรวิจติ ร สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ - คณะวนศาสตร
-คณะศึกษาศาสตร
-คณะเกษตร กําแพงแสน
-คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

เรื่อง
มติ
ขออนุมัติใหพนักงานไดรบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ อนุมัติกําหนดอัตราคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัย ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่ไดรับเพิ่มขึน้ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1.นายพสุธา สุนทรหาว ตําแหนงอาจารย ผูไดรับวุฒิ Ph.D.เพิ่มขึ้น
คณะวนศาสตร
2.น.ส.นุชจรี บุญธรรม ตําแหนงอาจารย ผูไดรับวุฒิ ศศ.ม. เพิ่มขึ้น
คณะศึกษาศาสตร
3.นายปยะณัฎฐ ผกามาศ ตําแหนงอาจารย ผูไดรบั วุฒิ Ph.D. เพิ่มขึ้น
คณะเกษตร กําแพงแสน
4.นายธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ ตําแหนงอาจารย ผูไดรบั วุฒิ D.Eng.เพิ่มขึ้น
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขต ขออนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือน และแตงตัง้ คณะกรรมการ ดําเนินการคัดเลือก
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยน.ส.พรทิพา ครุตรารักษ ผูไ ดรบั วุฒิ ศศ.ม. เพิ่มขึ้น ใหได
สกลนคร
รับเงินเดือนตามคุณวุฒิทไี่ ดรับเพิ่มขึ้น สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถาบันคนควาและพัฒนา ขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน อนุมัติปรับวุฒิ และเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย คือ
ผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัย
น.ส.งามจิตร โลวิทูร ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย ผูไดรับคุณวุฒิ วท.ม. เพิ่มขึ้น เปน
ตําแหนงนักวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
สํานักพิพิธภัณฑและ
วัฒนธรรมการเกษตร

กองการเจาหนาที่

เรื่อง

มติ

รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคค รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
เงินรายไดของหนวยงาน สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
ของหนวยงาน
อื่น ๆ
1.สวัสดิการ การประกันสุขภาพกลุม

1.แจงใหทราบวาสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได “การประกันสุขภาพกลุม ”

ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากตองใชเงินรายไดของแตละคณะ ซึ่งมีเงิน
รายไดไมเทากัน
2.การบริหารอัตรากําลัง
2.แจงใหทุกคณะที่ไดรับการจัดสรรอัตราใหเรงดําเนินการบรรจุบุคลากรใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551
3.การประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน 3. ขอใหทุกหนวยถือปฏิบัตติ ามเปนแนวทางเดียวกัน ทั้งในกรณี
มหาวิทยาลัย
ไมผานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน และการขอขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน
4.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
4.แจงใหทราบวาเงินเดือนพนักงาน รวมสวัสดิการแลวไมไดนอยกวามหาวิทยาลัย
อื่นที่จายให จึงขอใหผูบริหารทุกหนวย จัดประชุมสัมมนาชี้แจงทําความเขาใจกับ
พนักงานใหบอ ยครั้งขึ้น และขอใหเรงสงเสริม สนับสนุนในเรื่องการผลิตผลงาน
ทางวิชาการใหเพิ่มมากขึ้นดวย

