ถอดบทเรี ยนจากการอบรม KM
หัวข้ อ : ระเบียบ/หลักเกณฑ์/
วิทยากร : คุณรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริ การวิชาการและวิจยั
: 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุ ม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทย์

ศาสตร์

ผู้ถอดบทเรียน : นางสาวชัญญานุช คํามุกชิก
รายละเอียด :
ประเด็นสํ าคัญ :
1.

1764/2556

ให้รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ าย

ต่างๆ ปฏิบตั ิราชการแทนคณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ประสานงานกับสถานบริ หารจัดการงานวิจยั ทางคลินิก (ACRO)
พัฒนาและเผยแพร่ งานวิจยั
บริ การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจยั
พิจารณาเสนองบประมาณด้านวิจยั

1.9
1.10 รวบรวมแหล่งทุนวิจยั ให้สะดวกในการเสนอขอรับทุน
1.11
1.12
2.

774/2546
แทน

2.1
2.2

ปี

ของฝ่ ายวิจยั
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบตั ิการแทน พ.ศ.2558
3.1
กษาการแทนมีอาํ นาจ
3.2
3.3 มอบอํา นาจ หมายความว่ า

3.4
4.

จะทําได้

5. สถานภาพในการประชุม
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

2 พ.ศ. 2558

ราชกิ จจานุ เบกษา เล่ ม 122
23 กันยายน 2548 ประกาศปรั บปรุ งระเบี ยบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2506
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ (
2) พ.ศ. 2548

7. การเขียนตัวย่อตําแหน่งทางวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการ ตัวย่ อ
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
- รองศาสตราจารย์
- ศาสตราจารย์

ผศ.
รศ.
ศ.

Academic Ranks ตัวย่ อแบบอเมริกนั
Assistant Professor
Associate Professor
Professor

ตัวย่ อแบบอังกฤษ

Asst.Prof.
Assoc.PProf.
Prof.

Asst Prof
Assoc Prof
Prof

8. การลาประเภทต่างๆ
8.1 ลาป่ วย 120 วันทําการ 30
8.2 ลาคลอดบุตร 90 วัน
8.3 ลาพักผ่อน 10 วันทําการ สะสมได้ไม่เกิน 20 วัน อายุงาน 10 ปี สะสมได้ 30 วัน
8.4 ลากิจส่ วนตัว 45 วันทําการ รับเงินเดือนระหว่างลา 15 วันทําการ
8.5 ลาอุปสมบท/ลาประกอบพิธีฮจั ย์ 120 วัน รับราชการ ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
8.6 สตรี ไปถือศีลปฏิบตั ิธรรม 3 เดือน
8.7

15 วันทําการ
หาวิทยาลัย /ลู ก จ้า งประจํา /

/

- พนักมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจํา
บัญชา ลาป่ วย (วันทําการ) ได้ 30 วัน, ลาคลอดบุตรได้ 90 วัน , ลากิจส่ วนตัว (วันทําการ)ได้ 15 วัน,
ลาพักผ่อน (วันทําการ) 30 วัน (รวมวันลาสะสมแล้ว)
/
การบังคับบัญชา ลาป่ วย (วันทําการ) ได้ 15 วัน, ลาคลอดบุตรได้ 90 วัน , ลากิจส่ วนตัว (วันทําการ)
ได้ 10 วัน, ลาพักผ่อน (วันทําการ) 10 วัน (
10 วัน ส่ วน
)
9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550
- วันทําการเบิกได้ไม่เกิน 4
- วันหยุดราชการ เบิกได้ไม่เกิน 7

50
60

10.

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

11.โปรแกรมจั ด เก็ บ เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของหน่ ว ยสารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ มข .
http://10.87.252.7/med_doc/
12.กองทุนสํารอง
12.1

เงินสะสมและเงินสมทบ
- สมาชิก ส่ งเงินสะสมร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
- ส่ วนราชการ ส่ งเงินสมทบร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
30 วัน เงินสะสม เงินสมทบ เงินผลประโยชน์
(*
)
12.2
- ตาย
- พ้นจากราชการ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบําเหน็จลูกจ้าง)
ลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ
- ลาออกจากสมาชิก
- กองทุนเลิก ตามข้อบังคัล

12.3

และพนักงานจึ งได้
2530

.ศ.
1

มหาวิทยาลัยขอนแก่

“
.ศ.2552”

“พนักงาน”
“บุคลากร” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานองค์กรในกํากับของ
“สมาชิก” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานองค์กรในกํากับของ

12.4 เงินสะสม ร้อยละ 3 เงินสมทบ ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
12.5 เงินสมทบ+ผลประโยชน์
อายุสมาชิก

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 คุณรั กษ์ เกียรติ กระแสร์

ควรรู ้ของบุคลากรฝ่ ายวิจยั
การ

:

ทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียด
:

/หลักเกณฑ์/

