
ถอดบทเรียนจากการอบรม KM

หัวข้อ : ระเบียบ/หลกัเกณฑ/์

วทิยากร : คุณรักษเ์กียรติ กระแสร์ หวัหนา้งานบริการวชิาการและวจิยั

: 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทย์
ศาสตร์

ผู้ถอดบทเรียน : นางสาวชญัญานุช คาํมุกชิก

รายละเอยีด :

ประเด็นสําคัญ :

1. 1764/2556 ใหร้องคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่าย
ต่างๆ ปฏิบติัราชการแทนคณบดี

รองคณบดีฝ่ายวจิยั

1.1
1.2
1.3 ประสานงานกบัสถานบริหารจดัการงานวจิยัทางคลินิก (ACRO)
1.4
1.5 พฒันาและเผยแพร่งานวจิยั
1.6 บริการใหค้าํปรึกษาดา้นวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารวจิยั
1.7 พิจารณาเสนองบประมาณดา้นวจิยั
1.8

1.9

1.10 รวบรวมแหล่งทุนวจิยัใหส้ะดวกในการเสนอขอรับทุน

1.11

1.12

2. 774/2546
แทน



2.1
2.2 ปี

ของฝ่ายวจิยั
3. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ย การรักษาการแทนและการปฏิบติัการแทน พ.ศ.2558

3.1
กษาการแทนมีอาํนาจ

3.2

3.3 มอบอํานาจ หมายความว่า

3.4

4.

จะทาํได้

5. สถานภาพในการประชุม

-

-

-

6. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2 พ.ศ. 2558

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 23 กนัยายน 2548 ประกาศปรับปรุงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2506
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ ( 2) พ.ศ. 2548



7. การเขียนตวัยอ่ตาํแหน่งทางวชิาการ

ตําแหน่งทางวชิาการ ตัวย่อ Academic Ranks ตัวย่อแบบอเมริกนั ตัวย่อแบบองักฤษ

- ผูช่้วยศาสตราจารย์ ผศ. Assistant Professor Asst.Prof. Asst Prof
- รองศาสตราจารย์ รศ. Associate Professor Assoc.PProf. Assoc Prof
- ศาสตราจารย์ ศ. Professor Prof. Prof

8. การลาประเภทต่างๆ

8.1 ลาป่วย 120 วนัทาํการ 30

8.2 ลาคลอดบุตร 90 วนั

8.3 ลาพกัผอ่น 10 วนัทาํการ สะสมไดไ้ม่เกิน 20 วนั อายงุาน 10 ปี สะสมได้ 30 วนั

8.4 ลากิจส่วนตวั 45 วนัทาํการ รับเงินเดือนระหวา่งลา 15 วนัทาํการ

8.5 ลาอุปสมบท/ลาประกอบพิธีฮจัย์ 120 วนั รับราชการ ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน

8.6 สตรีไปถือศีลปฏิบติัธรรม 3 เดือน

8.7 15 วนัทาํการ

หาวิทยาลัย/ลูกจา้งประจาํ/ /

- พนกัมหาวทิยาลยั/ลูกจา้งประจาํ
บญัชา ลาป่วย (วนัทาํการ) ได้ 30 วนั, ลาคลอดบุตรได้ 90 วนั , ลากิจส่วนตวั (วนัทาํการ)ได้ 15 วนั,
ลาพกัผอ่น (วนัทาํการ) 30 วนั (รวมวนัลาสะสมแลว้)

- /
การบงัคบับญัชา ลาป่วย (วนัทาํการ) ได้ 15 วนั, ลาคลอดบุตรได้ 90 วนั , ลากิจส่วนตวั (วนัทาํการ)
ได้ 10 วนั, ลาพกัผ่อน (วนัทาํการ) 10 วนั ( 10 วนั ส่วน

)

9. ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ พ .ศ.
2550

- วนัทาํการเบิกไดไ้ม่เกิน 4 50

- วนัหยดุราชการ เบิกไดไ้ม่เกิน 7 60



10. http://hr.kku.ac.th/app/

11.โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ของหน่วยสารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ มข .
http://10.87.252.7/med_doc/

12.กองทุนสาํรอง

12.1 เงินสะสมและเงินสมทบ

- สมาชิก ส่งเงินสะสมร้อยละ 3 ของค่าจา้ง

- ส่วนราชการ ส่งเงินสมทบร้อยละ 3 ของค่าจา้ง

30 วนั เงินสะสม เงินสมทบ เงินผลประโยชน์
(* )

12.2

- ตาย

- พน้จากราชการ (ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการบาํเหน็จลูกจา้ง)

-

ลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ

-

- ลาออกจากสมาชิก

- กองทุนเลิก ตามขอ้บงัคลั

12.3

และพนักงานจึงได้ .ศ.
2530

1 “
มหาวทิยาลยัขอนแก่ .ศ.2552”



“พนักงาน”

“บุคลากร” หมายถึง พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ พนกังานองคก์รในกาํกบัของ

“สมาชิก” หมายถึง พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ พนกังานองคก์รในกาํกบัของ

12.4 เงินสะสม ร้อยละ 3 เงินสมทบ ร้อยละ 3 ของค่าจา้ง

12.5 เงินสมทบ+ผลประโยชน์

อายสุมาชิก เงินสมทบ+เงินผลประโยชน์

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 20

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 40

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี ร้อยละ 60

เกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 80

5 ร้อยละ 100

: PDF การบรรยาย คุณรักษ์เกียรติ กระแสร์

: ทุกท่านไดท้ราบถึงรายละเอียด /หลกัเกณฑ์/
ควรรู้ของบุคลากรฝ่ายวจิยั

:
การ


