ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงอาจารยพิเศษ (สาย ข)
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร
17 พ.ค. 53
ตามที่มีการสอบถามมาหลายครั้งเกี่ยวกับการจัดการตําแหนงอาจารยพิเศษ (สาย ข) รวมทั้งเรื่องสิทธิประโยชน
ตาง ๆ ของบุคลากรตําแหนงนี้ ขาพเจาจึงใครขอเรียนชี้แจงดังนี้
1. คณะแพทยศาสตรไดเริ่มกําหนดตําแหนงอาจารยพิเศษ (สาย ข) ตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อให
รับผิดชอบงานบริการรักษาพยาบาลที่ภาควิชาดูแลอยู ดังนั้นจึงเปนการจัดสรรใหภาควิชาที่มีภาระงานดานการ
รักษาพยาบาลเทานั้น ไดแก ภาควิชาคลินิกทั้งหมด และภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งมีภาระงานดานการรักษาพยาบาล
เชนเดียวกัน ดังนั้นภาระงานของบุคลากรกลุมนี้จึงตองมีภาระงานดานบริการไมนอยกวารอยละ 50 ของภาระงาน
ทั้งหมด สวนภาระงานที่เหลือสามารถกําหนดใหเปนภาระงานสอน เพื่อชวยแบงเบาภาระงานสอนของอาจารย (สาย
ก) หรือเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนตําแหนงมาเปนอาจารย (สาย ก) ในอนาคต
2. เกณฑที่ใชในการจัดสรรตําแหนงใหแกภาควิชาตาง ๆ อางอิงตามภาระงานดานการรักษาพยาบาล ภาควิชาใดมี
ภาระงานมาก ก็จะไดรับจัดสรรตําแหนงมากตามไปดวย โดยไมขึ้นกับภาระงานดานการสอน หรือ FTES ซึ่งใชในการ
คํานวณจํานวนอาจารย (สาย ก)
3. อาจารยพิเศษ (สาย ข) เปนพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ตําแหนง แพทย หรือวิสัญญีแพทย ซึ่งไดรับวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตาง ๆ โดยคณะแพทยศาสตรจะออกคําสั่งแตงตั้งใหเปน
อาจารยพิเศษ และมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ภาควิชา อยางไรก็ตามสายการบังคับบัญชาของบุคลากรกลุมนี้ ตอง
ผา นทางสํา นัก งานการแพทย โรงพยาบาลศรีนคริน ทร ซึ่ง หั ว หนา ภาควิช าดํ า รงตํา แหนง เป น หัว หนา แผนกโดย
ตําแหนง และรองคณบดีที่รับผิดชอบโดยตรงไดแก รองคณบดีฝายโรงพยาบาล
4. ภาควิชาที่ไดรับจัดสรรตําแหนงไปแลว สามารถแจงรายชื่อแพทยที่ไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยพิเศษ (สาย ข) มาที่
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา ตั้งแตที่ภาควิชามีมติ ถึงแมวาแพทยคนนั้นยังมีคุณสมบัติไมครบถวน คือยังไมได
วุฒิบัตรฯ หนวยการเจาหนาที่จะทําการบันทึกรายชื่อไวกอน เมื่อแพทยไดรับวุฒิบัตรฯ แลวใหทําบันทึกแจงพรอม
แนบสําเนาวุฒิบัตรฯ เพื่อจะไดออกคําสั่งใหเปนอาจารยพิเศษตอไป เชน ภาควิชาลงมติคัดเลือกแพทยใชทุนคนหนึ่ง
ใหเปนอาจารยพิเศษ ในป 2553 แตแพทยใชทุนคนนั้นจะจบการศึกษาในป 2554 ภาควิชาก็สามารถแจงรายชื่อมา
กอนในป 2553 ได เมื่อแพทยใชทุนจบการศึกษาและสอบผานวุฒิบัตรฯ ในป 2554 แลวคอยทําบันทึกแจงอีกครั้ง
เพื่อใหออกคําสั่งตอไป เปนตน
5. การจัดสรรตําแหนงที่ผานมา เปนการจัดสรรเพียงบางสวนของภาระงานดานการรักษาพยาบาลของภาควิชา ดังนั้น
ภาควิชาที่ใชตําแหนงที่ไดรับจัดสรรหมดแลว สามารถทําเรื่องขอรับจัดสรรตําแหนงเพิ่มเติมได อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ตําแหนงที่ใชบรรจุนี้ เปนตําแหนงเดียวกับที่ใชบรรจุแพทยใชทุน ดังนั้นคณะแพทยศาสตรก็มีขอจํากัดในการจัดสรร
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ตําแหนงเชนเดียวกัน โดยเฉพาะภาควิชาที่มีแพทยใชทุนจํานวนมาก ที่เหมาะสมคือเมื่อมีการเพิ่มอาจารยพิเศษ (สาย
ข) ก็ควรเพิ่มแพทยประจําบานเพื่อชดเชยแพทยใชทุนที่ตองลดลงไปดวย (คณะแพทยศาสตรไดรับอัตราแพทย มา
จากภาระงานดานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ที่ผานมาคณะแพทยศาสตรนําอัตราดังกลาวมาบรรจุแพทยใช
ทุน เพื่อชวยงานดานการรักษาพยาบาล รวมไปกับการฝกอบรม)
6. คาตอบแทนจากการปฏิบัติงานตาง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร อาจารยพิเศษ (สาย ข) ไดรับในอัตราเดียวกับ
อาจารย (สาย ก) โดยใชเงินรายได ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน และประกาศคณะแพทยศาสตร ไดแก
6.1

ค า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ 7,000 บาท/เดื อ น และอี ก 300 บาท/ชั่ ว โมง สํ า หรั บ การ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1193/2550)

6.2

คาตอบแทนตามภาระงาน 15,000 บาท/เดือน และคาตอบแทนตามภาระงานรักษพยาบาลผูปวย (ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1152/2549)

6.3

ค า ตอบแทนอาจารย แ พทยส ว นภู มิภ าค 2,500 บาท/เดื อ น

(ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ฉบั บ ที่

1193/2550)
6.4

คาตอบแทนสาขาขาดแคลน 1,350 บาท/เดือน (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2107/2551)

6.5

คาตอบแทน พ.ต.ส. 10,000-15,000 บาท/เดือน (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 346/2553)

6.6

ฯลฯ

7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ เปนเชนเดียวกับอาจารย (สาย ก) ไดแก
7.1

เงินประชุมวิชาการ 15,000 บาท/ป

7.2

เงินทุนพัฒนาคณาจารยระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น

7.3

ฯลฯ

8. สิ่งที่ยังคงแตกตางกับอาจารย (สาย ก) มีเพียงตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากตําแหนงพื้นฐานของอาจารยพิเศษ
(สาย ข) คือ แพทย หรือวิสัญญีแพทย ซึ่งเปนตําแหนงสายสนับสนุน (สาย ข) ดังนั้นจึงไมมีสิทธิขอกําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย แตระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถทําเรื่องขอ
กําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ได ดังนั้นอาจารยพิเศษ
(สาย ข) ที่ตองการมีตําแหนงทางวิชาการ รวมกับเงินประจําตําแหนง ขอใหดําเนินการดังนี้
8.1

ทํ า เรื่ อ งขอกํ า หนดตํ า แหน ง ชํ า นาญการ (เที ย บเท า ผู ช ว ยศาสตราจารย ) เชี่ ย วชาญ (เที ย บเท า รอง
ศาสตราจารย) และเชี่ยวชาญพิเศษ (เทียบเทาศาสตราจารย) ซึ่งจะไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราเดียวกัน
กับตําแหนงทางวิชาการของอาจารย (สาย ก)

8.2

ทําเรื่องขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ โดยใช
เอกสารชุดเดียวกันกับที่ขอกําหนดตําแหนงวิชาการตามขอ 8.1 โดยตําแหนงในขอนี้ไมมีเงินประจําตําแหนง

8.3

ในปจจุบัน สภามหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดกระบวนการติดตามผลงานทางวิชาการของผูมีตําแหนงทาง
วิชาการในสายสนับสนุน ดังนั้นอาจารยพิเศษ (สาย ข) จึงไมตองพะวงกับการผลิตผลงานวิจัยประจําป ทําให
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สามารถทํางานดานบริการไดอ ยางเต็มที่ แตกตางจากอาจารย (สาย ก) ซึ่ง ถู กกํ ากับ ติดตามผลงานทาง
วิชาการ หากมีผลงานไมถึงตามเกณฑ อาจไมไดรับเงินประจําตําแหนง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนได
9. อาจารย (สาย ก) ในคณะแพทยศาสตร มีทั้งที่เปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชนบางอยาง เชน
สิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาล เปนตน ก็เปนสิทธิเฉพาะอาจารย (สาย ก) ที่เปนขาราชการเทานั้น อาจารย (สาย ก)
ที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยก็ตองใชสิทธิประกันสังคมเชนเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยคนอื่น ๆ นอกจากนี้เงิน
ประจําตําแหนงที่ขาราชการ (ซี 8 ขึ้นไป) ไดรับ 2 เทา พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดก็ไดรับเพียงหนึ่งเทาเหมือนกัน
หมดเชนกัน อยางไรก็ตามสวนที่พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับชดเชย คือ ฐานเงินเดือนซึ่งสูงกวาขาราชการ 1.5-1.7
เทา และเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแกน มีโบนัสอีกรอยละ 10-20 ของยอดเงินเดือนประจําป (หลักหมื่นบาท) ซึ่ง
มากกวาโบนัสที่ขาราชการไดรับจาก ก.พ.ร. (หลักรอยถึงพันบาท)
10.หากภาควิชา หรืออาจารยพิเศษ (สาย ข) มีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะประการใด สามารถสงมาที่ รองคณบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา
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