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- ไม่มี 30 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 31 
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คราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมเห็นชอบให้นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม ขอ34 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ โดยให้แก้ไขแบบ ก.พ.อ. 03 และให้เพ่ิมแบบ35 
ขอรับรองผลงานทางวิชาการ แบบหนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง36 
ทางวิชาการ และแบบแสดงหลักฐานที่มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และงานการเจ้าหน้าที่ได้ประสานและ37 
แจ้งรายละเอียดให้นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม ทราบ และรีบด าเนินการทาง e-mail พร้อมคืนเอกสารให้แก้ไข38 
โดยด่วน นั้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 39 

/ว่านางสาวกฤติกา ... 



ครั้งที่ พิเศษ 5/2561 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  หน้าที่ 2/2 
ว่านางสาวกฤติกา ตระกูลงาม จะครบสัญญาและถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 1 
เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ (10/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ้าง 2 
การบรรจุและแต่งตั้ง และการท าสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ข้อ 19.2 ต าแหน่งอาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิ3 
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 7 ปี ปัจจุบันนางสาวกฤติกา ตระกูลงาม ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน5 
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเป็นเวลา 3 ปี 6 
และยังไม่ได้ยื่นเอกสารผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการแต่อย่างใด ดังนั้น ทางคณะจึงได้ปรึกษา7 
กับกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงแนวทางในการด าเนินการเรื่องนี้โดยได้รับค าแนะน าว่าให้8 
นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม ยื่นเอกสารผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์การประเมิน9 
ใหม ่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและส่งให้กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 10 
ซ่ึงนางสาวกฤติกา ตระกูลงาม ได้ยื่นเอกสารผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังรายละเอียดตาม11 
เอกสารประกอบวาระ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 12 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 13 
1. เห็นชอบให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 14 
2. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง15 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 รายชื่อ 16 
3. มีข้อเสนอแนะให้ขอหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารเพ่ือน ามาใช้แทนหนังสือตอบ17 

รับให้น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ และทบทวนจ านวนผลงานวิจัยที่เสนอขอ  18 

4.2 กรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุแต่งตั้งนางสาวกฤติกา ตระกูลงาม 19 
ประธาน น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ว่าสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4.1 ที่ประชุมเห็นชอบ20 

ให้นางสาวกฤติกา ตระกูลงาม ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นั้น เนื่องจากจะครบ21 
สัญญาจ้างและสิ้นสุดการจ้างในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จึงต้องมีการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้22 
ระหว่างรอผลการพิจารณา จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 23 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ขอบรรจุและแต่งตั้งนางสาวกฤติกา ตระกูลงาม 24 
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ระหว่างรอผลการพิจารณาเป็นเวลา 1 ปี โดยมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้น คือ 29,400 25 
บาท/เดือน เบิกจ่ายจากเงินรายได้สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ ีตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  26 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 27 

5.1 ขั้นตอนการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 28 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรณีที่มีอาจารย์บางท่านประสงค์จะมอบทุนให้แก่นักศึกษา 29 

แต่เป็นการด าเนินการในลักษณะการมอบทุนระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ไม่มีการด าเนินการผ่าน30 
สาขาวิชาฯ และไมม่ีโครงการรองรับที่ชัดเจน หรือไม่มีหลักเกณฑ์ที่สามารถบอกได้ว่าจะมอบทุนเพ่ือวัตถุประสงค์31 
ใด ดังนั้นจึงขอแจ้งให้แต่ละสาขาวิชาฯ ทราบหากมีกรณีเช่นนี้ให้สาขาวิชาฯ พิจารณากลั่นกรองเรื่องให้เป็นไป32 
ตามระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องด้วย จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 33 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 34 
เลิกประชุม เวลา 10.20  น. 35 
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นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน 39 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 40 


