
 

 
 

 
คูมือปฏิบัติงาน      

เร่ือง  การเพ่ิมคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ปฏิพัฒน  อุดรไสว 
 กองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สิงหาคม  2558 

 



 

คํานํา 
 
 คูมือปฏิบัติงานบุคคลเรื่อง  การเพิม่คาจางพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จัดทําข้ึนเพือ่ใชเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานการเพิม่คาจางพนักงานประจําเต็มเวลา
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนสารสนเทศแกผูเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดนําไป
ปฏิบัติอยางถูกตอง  และผูที่สนใจศึกษาคนควาสามารถใชเปนเอกสารประกอบการศึกษาคนควาได  เพื่อ
เสริมสรางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของใหปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายของ
องคกร 
 คูมือเลมน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีคูมือปฏิบัติงานมีคูมือประกอบการปฏิบัติงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รวมถึงผูเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทราบหลักเกณฑและ
วิธีการ  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การเพิ่มคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  สามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  และผูทีส่นใจศึกษาคนควาสามารถใชเปนเอกสาร
ประกอบการศึกษาคนควาได  เน้ือหาภายในเลมประกอบดวย  บทนํา  โครงสรางและหนาที่ความ
รับผิดชอบ  หลกัเกณฑและวิธีการ  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  สรปุ  ปญหาและขอเสนอแนะ            
 ผูเขียนขอขอบพระคุณ  นายนิวัฒ  พัฒนิบูลย  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  ทีใ่หการ
สนับสนุน  และกรุณาตรวจสอบรวมถึงใหขอเสนอแนะในการจัดทําคูมอืปฏิบัติงานเลมน้ี  และขอขอบคุณ
ทุกทานที่ใหความชวยเหลอืและสนับสนุนเปนอยางดี  ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมน้ีจะเปน
ประโยชนตอผูเกี่ยวของ  หรือผูทีส่นใจศึกษาคนควาไดเปนอยางดีย่ิง  และหากพบขอความใดทีผ่ิดพลาด
หรือขาดตกบกพรองประการใด  ผูเขียนขอนอมรบัฟงคําแนะนําเพื่อปรบัปรุงแกไขในโอกาสตอไป 
  
 
           ปฏิพัฒน  อุดรไสว 
            สิงหาคม  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
บทที่                                                                                    หนา 
 
 1    บทนํา    ........................................………………………………………………………………………….. 1 
   ความเปนมา    ....................……………………………………………………………………………….. 1 
   วัตถุประสงค    ..............................…………………………………………………………….……….. 3 
   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ    ……………………………………………………………………………… 3 
   ขอบเขตของคูมือ    ………………………………………………………………………………………….. 3 
   นิยามศัพทเฉพาะ    ...................................................................................................... 4 
 
    2    โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ    ...............................………………………………………. 5  
   ประวัติความเปนมา    ................................................................................................... 5 
   ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกรและยุทธศาสตร    ..................................…… 7 
   โครงสรางการบรหิารงานกองการเจาหนาที ่   ....................................……………………... 8 
   บุคลากรกองการเจาหนาที ่   ...............................................................…………………….. 9 
   จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาที ่   ....................................................…………………….. 11 
   หนาที่ความรบัผิดชอบ    ............................................................……………………………… 11 
 
    3    หลักเกณฑและวิธีการ    ...............................……………………………………………………………. 12  
   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา    ………………………………………………………………………….. 12 
   หลักเกณฑการเพิ่มคาจางพนักงาน    ..................................................……………………… 14 
   วิธีการเพิ่มคาจางพนักงาน    .........................................................…………………………… 22 
 
    4    ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    ...............................…………………………………….…………………….. 24  
   ข้ันตอนการเพิม่คาจางพนักงาน    .......................................................……………………… 24 
   การออกคําสั่งเพิ่มคาจาง    ..................................................................……………………… 33 
   การบันทึกขอมลูในระบบฐานขอมูล    ..................................................……………………… 42 
 
    5    สรุป  ปญหาและขอเสนอแนะ    ............................................................……………………….. 47  
   สรปุ  ปญหาและแนวทางแกไข   …………………………………………………………………………. 47 
   ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนางาน    ………………………………………………………………………. 50 
 
บรรณานุกรม     ...................................................………………………………………………………………… 51 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 
ตาราง                                                                                    หนา 
 
     1    การกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     ……………………….………….. 15  
 2    รอยละการเพิม่คาจางตามระเบียบ  ก.บ.ม.  วาดวยคาจาง 
   และการเพิ่มคาจางของพนักงาน  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2551     …………………………………..   18 
 3    บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
   (ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2555)  ตําแหนงวิชาการ     …………………….……………………..   19 
 4    บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
   (ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2555)  ตําแหนงประเภทผูบรหิาร     ………….……………………..   20 
 5    บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
   (ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2555)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ   
   หรือเช่ียวชาญเฉพาะ    …………………….………………………………..………………………………..   20 
 6    บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
   (ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2555)  ตําแหนงประเภททั่วไป     ……………..….………………..   21 
 7    บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
   (ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2555)  ตําแหนงประเภทพนักงานประจําเต็มเวลา 
   สังกัดโรงเรียนสาธิต  ซึ่งทําหนาที่สอนตํ่ากวาปรญิญา     …………………….…………………..   21 
     8    ปญหาและแนวทางแกไขการเพิ่มคาจางพนักงาน     ……………………………..……….………….. 49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ                   หนา 
 
     1  ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพิม่คาจางพนักงาน     ……………………………………………………….………. 27  
     2  การบันทึกขอมลูบุคลากร     …………………………………………………………………………..……..…… 42  
     3  การคนหาบุคลากร   …………………………………………………………………………………………………... 43  
     4  คนหาช่ือบุคลากร   .....……………………………………………………………………………………………..… 43  
     5  การบันทึกขอมลูเงินคาจางพนักงาน  (เดิม)    .....................................……………………………… 44  
     6  การบันทึกขอมลูเงินคาจางพนักงาน  (ใหม)    ................................................………………….… 44 
     7  การบันทึกประวัติการเพิ่มคาจางพนักงาน    ...................................................................…..… 45  
     8  การบันทึกประวัติการเพิ่มคาจางพนักงาน (เดิม)    ...........................................…………………. 45  
     9  การบันทึกประวัติการเพิ่มคาจางพนักงาน (ใหม)    ........................................................……... 46  
     10 จบงานการบันทกึประวัติการเพิ่มคาจางพนักงาน    .......................................................…….. 46 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

1.  ความเปนมา     
 
 ตามที่พระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2551  
(2551  :  40)  กําหนดการบรหิารบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ในหมวด  9  มาตรา  65/1  
กําหนดให  “การกําหนด  ระบบการจาง  การบรรจุและการแตงต้ัง  อัตราคาจางและคาตอบแทน     
เงินเพิ่มและสวัสดิการ  การเลื่อนตําแหนง  การเปลี่ยนและโอนยายตําแหนง  การลา  จรรยาบรรณ  
วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากงาน  การอุทธรณและการรองทุกข     
และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา”  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวย
การบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2552  (2552  :  7)  ขอ  18  วรรคสอง  กําหนดวา  “การใหพนักงาน
ไดรับคาจาง  คาตอบแทน  และเงินประจําตําแหนง  ในอัตราใดใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด”  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  พ.ศ. 2537  (2537  :  5-6)
มาตรา  14  (11)  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมอีํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่  “วางระเบียบและออกขอบงัคับตางๆ เกี่ยวกับ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย”  ดังน้ันสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงไดออกระเบยีบและ
ประกาศที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาจาง  การเพิ่มคาจางและบญัชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังน้ี 
 1.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิม่คาจางและบญัชี
คาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติดังกลาวขางตนออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิ่มคาจางและบญัชีคาจางข้ันตํ่าข้ัน
สูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2554  (2554  :  1-13)  ซึ่งมผีลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  
ตุลาคม  2553  โดยมีสาระสําคัญ  3  ประการ  ดังน้ี 
   (1)  การกําหนดคาจางเริ่มตนพนักงานประจําเต็มเวลา  โดยอิงเงินเดือนตามคุณวุฒิที่  
ก.พ.  กําหนดต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2553  และวันที่  1  เมษายน  2554  คูณตัวคูณตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
   (2)  การกําหนดหลกัเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเพิม่คาจางของพนักงานประจําเต็ม
เวลา  โดยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ก.บ.ม.)  เปนผูกําหนด 
   (3)  การกําหนดบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงานประจําเต็มเวลา  โดยอิงกฎ  
ก.พ.อ.  วาดวยการกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสงูของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  
2553  และกฎ  ก.พ.อ.  วาดวยการกําหนดบญัชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2554  คูณตัวคูณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด    
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  ตอมาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิ่มคาจางและบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โดยระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิ่มคาจางและ
บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2555  (2555  ก  :  
1-2)  โดยเพิ่มเติมบญัชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานประจําเต็มเวลาสังกัดโรงเรียนสาธิต  ซึ่งทําหนาที่
สอนระดับตํ่ากวาปริญญา  ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  4  เมษายน  2555   
  คณะรัฐมนตรมีีมติเมื่อวันที่  31  มกราคม  2555  พิจารณาเห็นชอบการปรบัเงินเดือนแรก
บรรจุตามคุณวุฒิของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในปที่  1  รวมทั้งการชดเชยผูไดรบัผลกระทบของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  โดยใหมผีลใชบงัคับต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2555  สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จึงแกไขเพิม่เติมระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิ่ม
คาจางและบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  โดยระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิ่มคาจางและบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2555  (2555  ข  :  1-11)  โดยมีสาระสําคัญ  2  ประการ  
ดังน้ี   
   (1)  การกําหนดคาจางเริ่มตนพนักงานประจําเต็มเวลา  โดยอิงเงินเดือนตามคุณวุฒิที่  
ก.พ.  กําหนดต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2555  คูณตัวคูณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   (2)  ปรับปรงุการกําหนดบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงานประจําเต็มเวลา  โดยอิง
กฎ  ก.พ.อ.  วาดวยการกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสงูของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.  2554  คูณตัวคูณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด    
 1.2   การกําหนดหลกัเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเพิม่คาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง การเพิ่มคาจางและบัญชี
คาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   พ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่มเติมขอ  6  คือ   
   “ให  ก.บ.ม.  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเพิม่คาจางของพนักงาน
ประจําเต็มเวลา  โดยวงเงินในการเพิ่มคาจางตองไมเกินงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรรใหเพิ่มคาจาง
พนักงานในแตละป 
   กรณีที่  ก.บ.ม.  ยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มคาจางของ
พนักงานตามระเบียบน้ี  ใหนํากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  ประกาศ  หลักเกณฑและวิธีการ
ตางๆ  เกี่ยวกับการเพิม่คาจางของพนักงานที่บงัคับใชอยูกอนระเบียบน้ีใชบงัคับ  มาใชบังคับไปพลาง
กอนจนกวาจะมีการดําเนินการตามระเบียบน้ี”  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  (ก.บ.ม.)  ไดอาศัยอํานาจดังกลาว  ออกประกาศดังน้ี 
   (1)  ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง
การเพิม่คาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ไดรับคาจางถึงบญัชีคาจางข้ันสงู  พ.ศ. 2555  
(2555  ก  :  1)   ซึ่งมผีลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2554    
   (2)  ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  
หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรกัษาวินัยและจรรยาบรรณ  การปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  และขอพจิารณาอื่นเพื่อประกอบการพจิารณาเพิม่
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คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2555  (2555  ข  :  1)  ซึ่งมผีลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  
ตุลาคม  2555 
   (3)  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใน
คราวประชุมครั้งที่ 14/2555  เมื่อวันที่  11 กันยายน  2555  กําหนดแนวทางการพิจารณาการลาปวย
กับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการหรือเพิ่มคาจางพนักงาน    
 จากรายละเอียดที่กลาวมา  จะเห็นไดวาการดําเนินการเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคามจําเปนตองทราบถึงกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ  วิธีการ  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
ดังน้ันผูเขียนในฐานะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการเพิม่คาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงจัดทําคูมอืปฏิบัติงานบุคคลเรือ่งการเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  เพื่อใชเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานการเพิม่คาจางพนักงานประจําเต็มเวลาภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนสารสนเทศแกผูเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดนําไปปฏิบัติ
อยางถูกตอง  และผูทีส่นใจศึกษาคนควาสามารถใชเปนเอกสารประกอบการศึกษาคนควาได  เพื่อ
เสริมสรางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของใหปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายของ
องคกร 
 
2.  วัตถุประสงค     
 
 คูมือปฏิบัติงานบุคคลเรื่อง  การเพิม่คาจางพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จัดทําข้ึนเพือ่ใชเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานการเพิม่คาจางพนักงานประจําเต็มเวลา
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนสารสนเทศแกผูเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดนําไปปฏิบัติ
อยางถูกตอง  และผูทีส่นใจศึกษาคนควาสามารถใชเปนเอกสารประกอบการศึกษาคนควาได   
 
3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 3.1  ผูปฏิบัติงานมีคูมือปฏิบัติงานมีคูมือปฏิบัติงานบุคคลเรือ่งการเพิ่มคาจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกอบการปฏิบัติงานการเพิ่มคาจางพนักงาน
ประจําเต็มเวลาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 3.2  ผูเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทราบหลกัเกณฑและวิธีการ  ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  การเพิ่มคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถ
นําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง      
 3.3  ผูที่สนใจศึกษาคนควาสามารถใชเปนเอกสารประกอบการศึกษาคนควาได   
 
4.  ขอบเขตของคูมือ 
 
 4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิม่คาจางและบญัชี
คาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2554 
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 4.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิม่คาจางและบญัชี
คาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2555 
 4.3  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิม่คาจางและบญัชี
คาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2555 
 4.4  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  
หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรกัษาวินัยและจรรยาบรรณ  การปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  และขอพจิารณาอื่นเพื่อประกอบการพจิารณาเพิ่ม
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2555 
 4.5  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่องหลักเกณฑ  และเงื่อนไขการลา  พฤติกรรมการ
มาทํางาน  การรกัษาวินัยและจรรยาบรรณ  การปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเปนขาราชการ  และ
ขอพิจารณาอื่นเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 
2555 
 4.6  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่องการเพิ่ม
คาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ไดรับคาจางถึงบัญชีคาจางข้ันสงู  พ.ศ. 2555 
 
5.  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 5.1  การเพิ่มคาจางพนักงาน  หมายถึง  การเพิม่คาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเภทพนักงานประจําเต็มเวลา  เพิ่มคาจางปงบประมาณละ  2  ครั้งไดแก 
  (1)  ครั้งที่  1  เพิ่มคาจางต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม   
  (2)  ครั้งที่  2  เพิ่มคาจางต้ังแตวันที่  1  เมษายน   
 5.2  ก.พ.อ.  หมายถึง  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 5.3  ก.พ.  หมายถึง  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 5.4  ก.บ.ม.  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 5.5  ขาราชการ  หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 5.6  พนักงานมหาวิทยาลัย  หมายถึง  พนักงานในสถาบันอดุมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ซึ่งไดรบัการจางตามสญัญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยไดรับคาจาง
หรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน  หรอืเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 5.7  ปงบประมาณ  หมายถึง  ระยะเวลาของปงบประมาณ  เริ่มต้ังแตวันที่  1  ตุลาคมของป
ปฏิทิน  ถึงวันที่  30  กันยายนของปปฏิทินถัดไป    
 5.8  หนวยงาน  หมายถึง  สํานักงานอธิการบดี  สํานักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  
สถาบัน  สํานักวิทยาลัย  ศูนย  กอง  หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือ  
กอง  เปนสวนราชการและหนวยงานภายในตามพระราชบญัญัติสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา  
รวมทั้งหนวยงานอื่นทีส่ภามหาวิทยาลัยมมีติใหจัดต้ังข้ึน  

 



  บทท่ี  2 
 

โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

1.  ประวัติความเปนมา 
 
 1.1  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2548  :  1-6)  ถือกําเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาสารคาม  ซึ่งต้ังข้ึนเมื่อวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  2511  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจะขยายการศึกษา          
ช้ันสูงไปสูตางจงัหวัด  เริ่มแรกต้ังอยูที่  269  ถนนนครสวรรค  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จงัหวัด
มหาสารคาม  บนเน้ือที่  197  ไร  ตอมาไดรับการยกฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตมหาสารคาม  เมื่อปพุทธศักราช  2517  และไดแยกตัวเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศช่ือ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมือ่วันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.  2537  โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว          
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยซึง่ไดมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่  111  ตอนที่  54  ก  นับเปนมหาวิทยาลัยแหงที่  22  ของประเทศไทย  และเริม่ยายการเรียน   
การสอนบางหนวยงานไปต้ังแหงใหมที่ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม บน  เน้ือ
ที่ประมาณ  1,300  ไร  ปจจุบันศูนยกลางการบรหิารการศึกษา  ทั้งระดับปรญิญาตรี  ปริญญาโท  และ
ปริญญาเอก  อยูที่ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  นอกจากน้ียังมสีถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช  สถานีปฏิบัติการอําเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  เน้ือที่ประมาณ  543  ไร  
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  สถานีปฏิบัติการบานเกิ้ง  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  เน้ือทีป่ระมาณ  
273  ไร  และโครงการฟารมมหาวิทยาลัย  ตําบลนาสีนวล  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  
เน้ือที่ประมาณ  1,000  ไร    
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537  (2537  :  3-4)  แบงสวน
ราชการเพื่อดําเนินภารกิจตางๆ  ของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี  สํานักงานอธิการบดี  สํานักงานวิทยาเขต            
บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ  สถาบัน  สํานัก  ซึ่งมหาวิทยาลยัอาจใหมีวิทยาลัย  ศูนย  และหนวยงานที่       
เรียกช่ืออยางอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา  5  เปนสวน          
ราชการในมหาวิทยาลัย  อีกได  
   สํานักงานอธิการบดี  อาจแบงสวนราชการเปนกอง  หรือหนวยงานที่ช่ือเรียกอยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทากอง 
   คณะและวิทยาลัย  อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานเลขานุการ  ภาควิชา  กอง  
หรือหนวยงานทีเ่รียกช่ืออยางอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง 
   บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  และหนวยงานที่เรยีกช่ืออยางอื่นทีม่ีฐานะ        
เทียบเทาคณะ  อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานเลขานุการ  กอง  หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทากอง 
   สํานักงานเลขานุการ  กอง  และหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทากอง       
อาจแบงสวนราชการเปนแผนก  หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาแผนก 
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 1.2  กองการเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
  กองการเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2558  :  11-15)  เปนหนวยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี  ไดรับการแบงสวนราชการมีฐานะเปนกอง  ตามประกาศการแบงสวนราชการ
ภายในโดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  ประกอบไปดวย  3  
กลุมงาน  ดังน้ี 
   1.  กลุมงานบริหารทรัพยากรมนุษย 
   2.  กลุมงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร 
   3.  กลุมงานนิติการและวินัย 
  และในวันที่  16  กุมภาพันธ  2553  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดประกาศการแบง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยใหกองการเจาหนาที่เปนหนวยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดี  ประกอบไปดวย  3  กลุมงาน  ดังน้ี 
   1.  กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   2.  กลุมงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร 
   3.  กลุมงานนิติการ 
  โดยแตเดิมกองการเจาหนาที่ถือกําเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม  ซึ่ง
จัดต้ังข้ึนเมือ่วันที่  27  มีนาคม  2511  ตอมาไดรับการยกฐานข้ึนเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคามในขณะน้ัน  งานการเจาหนาที่  สังกัดในกองธุรการ  วิทยาเขตมหาสารคาม  สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตอมาเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2537  มหาวิทยาลัยไดแยกตัว
ออกมาเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศโดยต้ังเปนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  งานการเจาหนาที่  สังกัด
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มีหนาที่บริการและบรหิารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย  
กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบตางๆ  ของทางราชการ  นับต้ังแตการสรรหาบุคคล  การบรรจุและแตงต้ัง  การ
กําหนดตําแหนง  การเลือ่นข้ันเงินเดือน  การโอน  การยาย  การเปลีย่นตําแหนง  การศึกษา  การ
พัฒนาและฝกอบรม  ทุนการศึกษา  การดูงาน  การเดินทางไป  ราชการตางประเทศ  การรกัษาวินัย  
สวัสดิการ  การลาออกจากราชการ  ระบบฐานขอมูลสารสนเทศบุคลากร   การจัดเก็บประวัติ   การขอ
พระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ  ตลอดจนการเกษียณอายุราชการ 
  กองการเจาหนาที่  ต้ังอยูทีอ่าคารบรมราชกุมารี  ช้ัน 3  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย  
44150  หมายเลขโทรศัพท  0-4375-4255,  0-4375-4378  Website  :  
http://www.pd.msu.ac.th   
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2.  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  คานิยมองคกรและยุทธศาสตร    
 
 ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  คานิยมองคกรและยุทธศาสตร  ของกองการเจาหนาที่  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังน้ี 
 
 2.1  ปรัชญา 
       พัฒนาคุณภาพ สงเสรมิคุณธรรม นําสูอาเซียน 
 
 2.2  วิสัยทัศน 
       กองการเจาหนาที่ เปนหนวยงานที่ทําหนาทีส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการ
บรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเขาสูความเปนอาเซียน 
 
 2.3  พันธกิจ 
       กองการเจาหนาทีม่ีพันธกิจเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลเพือ่สนับสนุนภารกจิและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยใหมปีระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และตรวจสอบได 
 
 2.3  คานิยมองคกร 
       มุงเนนผลงาน บรกิารดวยใจ โปรงใสตรวจสอบได ตอบสนองพันธกิจองคกร มืออาชีพ 
(TEAM  Professional) 
 
 2.4  ยุทธศาสตร 
       ยุทธศาสตร ที่ 1 การสรรหาบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ 
       ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสรมิและพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลัย 
       ยุทธศาสตร ที่ 3 การธํารงรักษา 
       ยุทธศาสตร ที่ 4 การใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคล 
       ยุทธศาสตร ที่ 5 สนับสนุนการบรหิารจัดการที่ดี เพื่อกาวทนัตอการเปลี่ยนแปลง 
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ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 
ศาสตราจารย  ดร.ปรีชา  ประเทพา 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารยเทียนศักดิ์  เมฆพรรณโอภาส 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
นายนิวัฒ  พัฒนิบูลย 

-  นายอุทัย  หามนตรี  (ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 
-  นางฉันทนา  จันทรจํานง 
-  นางกิจปภา  แสงหิม 
-  นางสาวกนกวรรณ  เชาวนอย 
-  นางบุญนิตา  อรุณวรรธนะ 
-  นายปฏิพัฒน  อุดรไสว 
-  นางทัศนีย  อาจหาญ 
-  นางสาวปวีณา  รินไธสง       
-  นางสาวฐาปนี  ศรีสารคาม 
-  นายศุภกร  อินทรวิศิษฏ 
-  นายจักรพงษ  วิศรีสิทธ์ิ 
 

-  นางสาวศิริพร  แสงไกร (ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 
-  นางมาลี  ศิริสุทธ์ิ 
-  นางพัชรธมน  พลหาญ 
-  นายเจริญ  แสงหาว 
-  นายประภัสร  รัตนพร 
-  นายเมธา  วงศคําตา 

-  นายจีรพันธ ภูครองเพชร (ผูรักษาการในตาํแหนงหัวหนากลุมงาน) 
-  นายสุรชัย  ศรีสมนาง 
-  นายนิติสิทธ์ิ  โคตุโร 
-  นางสาวอัญชลี  หรรษา 
-  นางสาวอนุชิฎา  วิชัย 
-  นางสาวฐิติพร  พลสุภาพ 
-  นางทัศนียวรรณ  บุญลี 
 
 

งานบริหารทั่วไป 
-  นางพจนีย  ศรีเปารยะ 
-  นางสาวเสาวลักษณ  รัตนบุตรา 

 

 
                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.  โครงสรางการบริหารงานกองการเจาหนาท่ี 

ผูชวยผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
- นายจีรพันธ  ภูครองเพชร 
- นางสาวกนกวรรณ  เชาวนอย 

กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

8 

กลุมงานทะเบียนประวัติและ   
สารสนเทศบุคลากร 

กลุมงานนิติการ 
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4.  บุคลากรกองการเจาหนาท่ี 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ 
 

ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประเภท 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี   
1. นายนิวัฒ  พัฒนิบูลย 

 
บุคลากรชํานาญการพิเศษ รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) 

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 
(แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ขาราชการ 

กลุมงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
2. นายอุทัย  หามนตร ี

(ผูรักษาการในตําแหนง
หัวหนากลุมงาน) 

บุคลากรชํานาญการพิเศษ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 
(แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ขาราชการ 

3. นางฉันทนา   
จันทรจํานง 

บุคลากรชํานาญการพิเศษ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ.(ธุรกจิศึกษา) 

ขาราชการ 

4. นางกิจปภา  แสงหิม บุคลากรชํานาญการพิเศษ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ.(การจัดการ) 

ขาราชการ 

5. นางสาวกนกวรรณ   
เชาวนอย 

บุคลากรปฏิบัติการ รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) 
วท.บ.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

พนักงาน 

6. นางบุญนิตา   
อรุณวรรธนะ 

บุคลากรปฏิบัติการ กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)  

พนักงาน 

7. นายปฏิพัฒน   
อุดรไสว 

บุคลากรปฏิบัติการ กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา) 
วท.บ.(สถิติประยุกต) 

พนักงาน 

8. นางทัศนีย  อาจหาญ บุคลากรปฏิบัติการ กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

พนักงาน 

9. นางสาวปวีณา   
รินไธสง 

บุคลากรปฏิบัติการ รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) 
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

พนักงาน 

10. นางสาวฐาปนี   
ศรีสารคาม 

บุคลากรปฏิบัติการ บธ.บ.(การบัญชี) พนักงาน 

11. นายศุภกร   
อินทรวิศิษฏ 

บุคลากรปฏิบัติการ ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกจิการ
สาธารณะ) 

พนักงาน 

12. นายจักรพงษ   
วิศรีสิทธ์ิ 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) ลูกจาง 
ช่ัวคราว 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ 
 

ตําแหนง วุฒิการศึกษา ประเภท 

กลุมงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร   
13. นางสาวศิริพร แสงไกร 

(ผูรักษาการในตําแหนง
หัวหนากลุมงาน) 

บุคลากรชํานาญการ บธ.ม.(บรหิารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) 

พนักงาน 

14. นางมาลี  ศิริสทุธ์ิ บุคลากรชํานาญการพิเศษ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
กศ.บ.(สังคมศึกษา)  

ขาราชการ 

15. นางพัชรธมน   
พลหาญ 

บุคลากรชํานาญการพิเศษ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ค.บ.(บรหิารการศึกษา) 

ขาราชการ 

16. นายเจรญิ  แสงหาว บุคลากรปฏิบัติการ กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
บธ.บ.(การจัดการ) 

พนักงาน 

17. นายประภัสร   
รัตนพร 

บุคลากรปฏิบัติการ ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
กําลังศึกษาตอ  กศ.ม. 

พนักงาน 

18. นายเมธา  วงศคําตา นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) พนักงาน 

กลุมงานนิติการ    
19. นายจีรพันธ  

ภูครองเพชร 
(ผูรักษาการในตําแหนง
หัวหนากลุมงาน) 

นิติกรชํานาญการ น.ม.(นิติศาสตร) 
น.บ.(นิติศาสตร) 

ขาราชการ 

20. นายสุรชัย   
ศรีสมนาง 

นิติกรปฏิบัติการ น.บ.(นิติศาสตร) 
เนติบัณฑิตไทย 

พนักงาน 

21. นายนิติสิทธ์ิ  โคตุโร นิติกรปฏิบัติการ น.บ.(นิติศาสตร) พนักงาน 
22. นางสาวอัญชลี  

หรรษา 
นิติกรปฏิบัติการ น.บ.(นิติศาสตร) 

กําลังศึกษาตอ  น.ม. 
พนักงาน 

23. นางสาวอนุชิฎา  วิชัย นิติกรปฏิบัติการ น.บ.(นิติศาสตร), เนติบัณฑิตไทย 
กําลังศึกษาตอ  น.ม. 

พนักงาน 

24. นางสาวฐิติพร   
พลสุภาพ 

นิติกรปฏิบัติการ น.บ.(นิติศาสตร) 
กําลังศึกษาตอ  น.ม. 

พนักงาน 

25. นางทัศนียวรรณ   
บุญล ี

นิติกรปฏิบัติการ น.บ.(นิติศาสตร) 
กําลังศึกษาตอ  น.ม. 

พนักงาน 

งานบริหารท่ัวไป   
26. นางพจนีย   

ศรีเปารยะ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

บธ.บ.(การตลาด) พนักงาน 

27. นางสาวเสาวลักษณ   
รัตนบุตรา 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(การทองเที่ยวและการ 
โรงแรม) 

ลูกจาง 
ช่ัวคราว 
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5.  จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ี 
 

ประเภท ปริญญาโท ปริญญาตร ี รวม 
1.  ขาราชการ 7 - 7 
2.  พนักงาน 7 11 18 
3.  ลูกจางช่ัวคราว - 2 2 

รวม 14 13 27 
 
6.  หนาท่ีความรับผิดชอบ    
 
 กองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีหนาที่บริการและ
บรหิารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบตางๆ  ของทางราชการ  
นับต้ังแตการสรรหาบุคคล  การบรรจุและแตงต้ัง  การกําหนดตําแหนง  การเลื่อนเงินเดือน  การโอน  
การยาย  การเปลี่ยนตําแหนง  การศึกษา  การพัฒนาและฝกอบรม  ทุนการศึกษา  ดูงาน  การเดินทาง
ไปราชการตางประเทศ  การรักษาวินัย  สวัสดิการ  การลาออกจากราชการ  ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศบุคลากร  การจัดเกบ็ประวัติ  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ตลอดจนการ
เกษียณอายุราชการ     
 กองการเจาหนาที่  ไดแบงหนาที่ความรบัผิดชอบของบุคลากรกองการเจาหนาที่  มอบหมาย
ใหผูเขียน  นายปฏิพัฒน  อุดรไสว  ตําแหนงบุคลากรปฏิบัติการ  กลุมงานบริหารและพฒันาทรัพยากร
มนุษย   มีหนาที่รับผิดชอบงาน  ดังตอไปน้ี 
  6.1  งานเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  6.2  งานคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  6.3  งานคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  6.4  งานคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  6.5  งานจางพนักงานที่จางตามภารกจิ 
  6.6  ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรบัมอบหมาย   
   
 
 
 
 



  บทท่ี  3 
 

หลักเกณฑและวิธีการ 
 
1.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา      
 
 1.1  ความหมายของพนักงาน 
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2551  
(2551  :  37)  กําหนดนิยามของคําวา  “พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา”  หมายความวา  บุคคลซึ่ง
ไดรับการจางตามสญัญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผดินหรือเงินรายไดของสถาบนัอุดมศึกษา   
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2552  :  4)  ไดกําหนดนิยามของคําวา  “พนักงาน”  
หมายความวา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งไดรบัการจางตามสัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรอืเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  โดยสรปุ  พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หมายความวา  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งไดรบัการจางตามสัญญาจางใหทํางานใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 1.2  การบริหารงานบุคคลของพนักงาน 
  การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีคณะกรรมการบรหิารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรียกโดยยอวา  “ก.บ.ม.”  มีอํานาจและหนาที่  (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.    2552  :  4)  ดังตอไปน้ี   
   (1)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลแกมหาวิทยาลัย 
   (2)  จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย 
   (3)  ออกประกาศ  หลักเกณฑ  วิธีการ  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย 
   (4)  พิจารณาวินิจฉัยปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดข้ึนจากการใชขอบังคับน้ี 
   (5)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทน 
ก.บ.ม.  ได 
   (6)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ขอบังคับน้ีใหเปนอํานาจหนาที่ของ  ก.บ.ม.  หรือตามทีส่ภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย   
 1.3  ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2553  :  1)  กําหนด
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มี  2  ประเภท  ดังน้ี 
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   (1)  พนักงานประจําเต็มเวลา  ใหมีสญัญาจาง  ปแรกมีระยะเวลาการทดลอง
ปฏิบัติงานไมนอยกวา  1  ป  แตไมเกิน  1  ป  6  เดือน  โดยวันสิ้นสุดสญัญาใหเปนวันที่  31  มีนาคม  
หรือวันที่  30  กันยายน  และเมือ่ผานการทดลองปฏิบัติงานจะไดรับการบรรจุแตงต้ังเปนพนักงาน
ประจําเต็มเวลาถาวร  และใหประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 
   การทดลองปฏิบัติงานและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน  ใหกําหนดในสัญญาจางตามความ
จําเปนและเหมาะสม  ทั้งน้ี  หลักเกณฑการจางและวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่  
ก.บ.ม.  กําหนด 
   (2)  พนักงานที่จางตามภารกจิ  ไดแก  พนักงานที่มาปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขใน
สัญญาจางโดยให  ก.บ.ม.  เปนผูกําหนดแนวปฏิบัติ  การจาง  หลักเกณฑการประเมิน  กําหนดอัตรา
พนักงานทีจ่ะจางในแตละป  กําหนดอัตราคาจาง  หรือ  ก.บ.ม.  อาจพจิารณากําหนดอัตราคาจางสูง
กวาบัญชีที่กําหนดได  โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญและประสบการณ  ก็ได         
 1.4  พนักงานประจําเต็มเวลา   
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดออกขอบงัคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยตําแหนง
พนักงาน  พ.ศ. 2553  (2553  :  1-2)  แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวย
ตําแหนงพนักงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  (2554  :  1-2)  และประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่องการกําหนดตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  (2554  :  
1)  กําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังน้ี 
   (1)  ตําแหนงวิชาการ  ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย  ไดแก 
    1.1  ศาสตราจารย 
    1.2  รองศาสตราจารย 
    1.3  ผูชวยศาสตราจารย 
    1.4  อาจารย  
    1.5  ตําแหนงอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   (2)  ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ไดแก 
    2.1  อธิการบดี 
    2.2  รองอธิการบดี 
    2.3  คณบดี 
    2.4  หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
    2.5  ผูชวยอธิการบดี 
    2.6  รองคณบดีหรอืรองหัวหนาหนวยงานทีเ่รียกช่ืออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
    2.7  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทากองตามทีส่ภามหาวิทยาลัย
กําหนด 
    2.8  ตําแหนงอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
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   (3)  ตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือเช่ียวชาญเฉพาะ   
    3.1  ระดับตําแหนงประเภททั่วไป  ไดแก 
     3.1.1  ระดับชํานาญงานพิเศษ 
     3.1.2  ระดับชํานาญงาน 
     3.1.3  ระดับปฏิบัติงาน 
     3.1.4  ระดับอื่นตามทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด 
    3.2  ระดับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ไดแก 
     3.2.1  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
     3.3.2  ระดับเช่ียวชาญ 
     3.2.3  ระดับชํานาญการพเิศษ 
     3.2.4  ระดับชํานาญการ 
     3.2.5  ระดับปฏิบัติการ 
     3.2.6  ระดับอื่นตามทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   (4)  พนักงานประจําเต็มเวลา  สังกัดโรงเรียนสาธิต  ซึ่งทําหนาที่สอนระดับตํ่ากวา
ปริญญา  ไดแก 
    4.1  อาจารย  เช่ียวชาญพิเศษ 
    4.2  อาจารย  เช่ียวชาญ 
    4.3  อาจารย  ชํานาญการพเิศษ 
    4.4  อาจารย 
 
 โดยสรปุ  พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเภทพนักงานประจําเต็มเวลา  กําหนด
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  ช่ือตําแหนง  ระดับตําแหนง  ของขาราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา  
และใชหลกัเกณฑประเมินผลการปฏิบัติราชการเชนเดียวกบัขาราชการพลเรอืนสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่
ประกอบการเพิ่มคาจางพนักงาน   
 
2.  หลักเกณฑการเพ่ิมคาจางพนักงาน      
 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิม่คาจางและบญัชี
คาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2554  (2554  :  1-2)  กําหนด
ระเบียบหลกัเกณฑ  ดังน้ี 
  2.1  การกําหนดคาจางเริม่ตนพนักงานประจําเต็มเวลาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในการ
กําหนดคาจางของพนักงานแนบทายระเบียบ  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วา
ดวยการกําหนดคาจาง  การเพิม่คาจางและบญัชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2555  (2555  :  1)  แสดงดังตาราง  1 
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ตาราง  1  การกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
(ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2555) 

 

ประเภทตําแหนง/  วุฒิการศึกษา 
คาจางตามวุฒิ  

ก.พ. (เทา) 
คาจางพนักงาน  1  มกราคม  2555   

(เงินเดือน  ก.พ.xตัวคูณ) 
1.  วิชาการ   
    (1)  ระดับปรญิญาตรี 4ป  หรือเทียบเทา 1.3 (11,680x1.3) = 15,190 
    (2)  ระดับปรญิญาตรี 5ป  หรือเทียบเทา 1.3 (12,480x1.3) = 16,230 
    (3)  ระดับปรญิญาตรี 6ป  หรือเทียบเทา 1.4 (15,300x1.4) = 21,420 
    (4)  ระดับปรญิญาโท  หรือเทียบเทา 1.4 (15,300x1.4) = 21,420 
    (5) ระดับปริญญาเอก  หรือเทียบเทา 1.5 (19,000x1.5) = 28,500 
2.  ประเภทผูบริหาร - - 
3. ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ   
    (1)  ระดับปรญิญาตรี 4ป  หรือเทียบเทา 1.2 (11,680x1.2) = 14,020 
    (2)  ระดับปรญิญาตรี 5ป  หรือเทียบเทา 1.2 (12,480x1.2) = 14,980 
    (3)  ระดับปรญิญาตรี 6ป  หรือเทียบเทา 1.3 (15,300x1.3) = 19,890 
    (4)  ระดับปรญิญาโท  หรือเทียบเทา 1.3 (15,300x1.3) = 19,890 
    (5) ระดับปริญญาเอก  หรือเทียบเทา  1.4 (19,000x1.4) = 26,600 
4.  ประเภททั่วไป   
    ตํ่ากวาระดับปรญิญา (อนุปรญิญา) 1.1 (9,640x1.1) = 10,610 

 
   ผูทีส่ําเรจ็การศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากตางประเทศ  ให  ก.บ.ม.  พิจารณา
หลักสูตรและสถาบันการศึกษา  ประกอบการกําหนดคาจางเริ่มตนของพนักงาน  
   ก.บ.ม.  อาจพิจารณากําหนดคาจางสงูกวาคาจางเริม่ตนของพนักงานไดโดยพิจารณา
จากความเช่ียวชาญและประสบการณ  
 
  2.2  ให  ก.บ.ม.  กําหนดหลกัเกณฑ  วิธีการและเงือ่นไขการเพิม่คาจางของพนักงาน
ประจําเต็มเวลา  โดยวงเงินในการเพิ่มคาจางตองไมเกินงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรรใหเพิ่มคาจาง
พนักงานในแตละป 
  กรณีที่  ก.บ.ม.  ยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มคาจางของ
พนักงานตามระเบียบน้ี  ใหนํากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  ประกาศ  หลักเกณฑและวิธีการ
ตางๆ  เกี่ยวกับการเพิม่คาจางของพนักงานที่บงัคับใชอยูกอนระเบียบน้ีใชบงัคับ  มาใชบังคับไปพลาง
กอนจนกวาจะมีการดําเนินการตามระเบียบน้ี    
  ก.บ.ม.  ไดออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ดังตอไป   
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   2.2.1  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่องการเพิ่มคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ไดรับคาจางถึงบัญชีคาจางข้ันสูง  พ.ศ. 
2555  (2555  ก  :  1)   ซึ่งมีผลบงัคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2554  รายละเอียดดังน้ี 
    2.2.1.1  พนักงานประจําเต็มเวลาที่ไดรับคาจางถึงบัญชีคาจางข้ันสูงของสายงาน
หรือระดับตําแหนงตามระเบียบบัญชีคาจางข้ันสูงของพนักงาน  ใหนําจํานวนเงินที่จะไดรับการเพิ่ม
คาจางซึ่งพิจารณาจากหลกัเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขตามการเพิ่มคาจางของพนักงานในแตละครัง้  ให
ไดรับเปนคาตอบแทนพเิศษ  (เต็มข้ันสงู)    
     กรณีคาตอบแทนพเิศษมีเศษไมถึงหลกัสบิบาทใหปดคาตอบแทนพิเศษข้ึนเปน
จํานวนเต็มหลักสิบบาท   
     การจายคาตอบแทนพิเศษใหจายเปนรายเดือน  ไปจนกวาพนักงานน้ันจะไดรับ
การพิจารณาตามวรรคหน่ึงใหม          
    2.2.1.2  การใดมิไดกําหนดไวในประกาศน้ี  ใหนํากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  
คําสั่ง  ประกาศ  หลักเกณฑและวิธีการตางๆ  ในการดําเนินการเกี่ยวกบัขาราชการพลเรอืนใน 
       
   2.2.2  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่อง  หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  การ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  และขอพิจารณาอื่นเพื่อประกอบการพจิารณา
เพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2555  (2555  ข  :  1)  ซึ่งมผีลบังคับใชต้ังแตวันที่  
1  ตุลาคม  2555  รายละเอียดดังน้ี 
    2.2.2.1  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มคาจางของพนักงานประจําเต็ม
เวลา  ใหนําหลกัเกณฑ  และเงื่อนไขการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรกัษาวินัยและจรรยาบรรณ  
การปฏิบัติ  ตนเหมาะสมกบัการเปนขาราชการ  และขอพจิารณาอื่นเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาสงักัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาใชบังคับโดย
อนุโลม  มีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่องหลกัเกณฑ  และเงื่อนไขการลา  
พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ  และขอพิจารณาอื่นเพือ่ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2555  (2555  ค  :  1-2)  ดังน้ี 
     (1.1)  ขอ  3(1)  ในครึ่งปที่แลวมา  ไดปฏิบัติงานตามหนาทีข่องตนดวยความ  
สามารถและดวยความมีอุตสาหะจนเกิดผลดี หรือความกาวหนาแกราชการ  ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาระดับพอใช  โดยมคีะแนนประเมินไมตํ่ากวารอยละ  60   
     (1.2)  ขอ  3(2)  ในครึ่งปที่แลวมา  ตองไมถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ
ภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกบัการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
หรือความผิดทีท่ําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาทีร่าชการของตน  ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิด  ลหุโทษ 
     (1.3)  ขอ  3(3)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกดําเนินการฐานกระทําผิด
จรรยาบรรณตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
     (1.4)  ขอ  3(4)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพกัราชการเกินกวาสองเดือน 
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     (1.5)  ขอ  3(5)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันควร 
     (1.6)  ขอ  3(6)  ในครึ่งปที่แลวมาไดรับบรรจเุขารับราชการมาแลวเปนเวลาไม
นอยกวาสี ่ เดือน  หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวไมนอยกวาสีเ่ดือนกอนถึงแกความตาย 
     (1.7)  ขอ  3(7)  ในครึ่งปที่แลวมา  สําหรบัผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรส
ไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสีเ่ดือน 
     (1.8)  ขอ  3(8)  ในครึ่งปที่แลวมา  ตองไมลาปวย  หรอืลากิจ  รวมกันเกิน  10  
ครั้ง  หรือมาทํางานสายเกิน  8  ครั้ง    
     (1.9)  ขอ  3(9)  ในครึ่งปที่แลวมาตองมเีวลาปฏิบัติราชการ  โดยมวัีนลาไมเกิน  
23  วัน  แตไมรวมวันลาตาม  ขอ  3(7)  และวันลาดังตอไปน้ี 
      ก.  ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮจัย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มี  สิทธิไดรบัเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
      ข.  ลาคลอดบุตรไมเกิน  90  วัน 
      ค.  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไมเกิน  60  วันทําการ 
      ง.  ลาปวย  เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่  หรอื
ในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบัติราชการตามหนาที ่
      จ.  ลาพักผอน 
      ฉ.  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารบัการเตรียมพล 
      ช.  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
      ซ.  ลาศึกษา  ลาฝกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ในสาขาวิชาที่สอดคลอง
กับความตองการของประเทศโดยความเห็นชอบของ  ก.พ.อ.  ใหถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการมสีิทธิ
ไดรับการพิจารณาเลือ่นเงินเดือนระหวางลาศึกษา  ลาฝกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  แลวแตกรณี 
     การนับจํานวนวันลาสําหรบัการลาปวยและการลากจิสวนตัว  ใหนับเฉพาะวัน
ทําการ  
    2.2.2.2  วงเงินและรอยละในการเพิม่คาจางใหนํากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  
คําสั่ง  ประกาศ  หลักเกณฑ   และวิธีการตางๆ  เกี่ยวกับรอยละการเพิม่คาจางของพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่บงัคับใชอยูกอนประกาศน้ีใชบงัคับมาใชบังคับโดยอนุโลม  ตามระเบียบ  
ก.บ.ม.  วาดวยคาจางและการเพิ่มคาจางของพนักงาน  พ.ศ. 2544  (2544  :  1-3)  แกไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบ  ก.บ.ม.  วาดวยคาจางและการเพิม่คาจางของพนักงาน  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2551  แสดงดัง
ตาราง  2           
     
 
 
 
 
  



 18 

ตาราง  2  รอยละการเพิ่มคาจางตามระเบียบ  ก.บ.ม.  วาดวยคาจางและการเพิม่คาจางของพนักงาน  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2551  

 

ระดับ 

ระดับการเพิ่ม
คาจาง 

จากการ
ประเมิน 

รอยละการเพิ่มคาจาง 

พนักงานทีผ่าน
ทดลอง 

ปฏิบัติงานไมเกิน 

รอยละการเพิ่มคาจางพนักงาน
ประจําเต็มเวลาตามสัญญาจาง
ไมเกิน  4  ป  หรือพนักงาน

ประจําเต็มเวลาถาวร 

วันที่  1  เมษายนไมเกิน 

รอยละการเพิ่มคาจางพนักงาน
ประจําเต็มเวลาตามสัญญาจาง
ไมเกิน  4  ป  หรือพนักงาน

ประจําเต็มเวลาถาวร 

วันที่  1  ตุลาคมไมเกิน 

A ดีเดน 10 5 5 

B ดีมาก 8 4 4 

C ดี 5 2.5 2.5 

D พอใช 2 1 1 

E ไมผานการ
ประเมิน 

0 0 0 

 
   2.2.3  มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ในคราวประชุมครัง้ที่ 14/2555  เมื่อวันที่  11 กันยายน  2555  กําหนดแนวทางการพิจารณาการลา
ปวยกับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการหรือเพิ่มคาจางพนักงาน  (หนังสือกองการเจาหนาที่  ที่  ศธ  
0530.1(5.1)/ว  7763  ลงวันที่  14  กันยายน  2555)  ดังน้ี 
    2.2.3.1  การลาปวยทั่วๆ  ไป  ที่ไมใชการลาปวยทีจ่ําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  
หรือการลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่  หากรวมกันแลวเกิน  23  วัน  
ทําการ  ก็ไมมสีิทธิเลื่อนเงินเดือนขาราชการหรือเพิ่มคาจางพนักงาน 
    2.2.3.2  การลาปวยซึง่จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  หมายถึง  ตองเปนการลา
ปวยในลักษณะซึง่มีความจําเปนตองอยูในความดูแลรกัษาของแพทย  และการรักษาตองใชเวลานาน  
สวนจะใชเวลานานเทาใดน้ัน  ข้ึนอยูกับอาการปวยในแตละครั้งไป  เชน  การลาเขารับการผาตัดซึ่งตอง
พักหลังการผาตัด  หรอืลาปวยดวย  โรคความดันโลหิตสงูและไตพิการ เปนตน  สวนการลาปวยเดือนละ  
5-6  ครั้ง  ครั้งละ  1-2  วัน  ดวยโรคหอบหืดเรื้อรงัและมีอาการกําเริบเปนครั้งคราวโดยไมอาจทราบได
วาอาการจะกําเรบิเมื่อใด  และเมือ่อาการทุเลาแลว  แพทยอาจตรวจไมพบอาการเจ็บปวยจนถึงขนาด
ตองลาปวยเพื่อพกัรักษาตัวน้ัน  กรณีเชนน้ีไมถือวาเปนการลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  
    2.2.3.3  การลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาทีห่รือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบัติราชการตามหนาที่  ไดรับยกเวนไมตองนําไปรวมกับการลาปวย
ทั่วๆ  ไป  โดยการประสบอันตรายดังกลาวน้ันตองเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติราชการตามหนาทีห่รอืในขณะที่
เดินทางไปหรอืกลบัจากปฏิบัติราชการตามหนาที่ดวย  อยางไรก็ตามผูทีล่าปวยในประเภทน้ีจะไดเลื่อน
เงินเดือนตามปกติไดจะตองเปนผูทีม่ีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑทีส่มควรจะไดเลื่อนเงินเดือนดวย  
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หากในรอบครึง่ปผูน้ันไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการเลย  หรือปฏิบัติหนาที่แตมผีลงานไมถึงเกณฑทีจ่ะได
เลื่อนเงินเดือน  ก็ไมอาจเลื่อนเงินเดือนในกรณีปกติได 
   2.2.4  ตามที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาการการเลือ่นข้ันเงินเดือนขาราชการและ
เพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อวันที ่ 18  มิถุนายน  2556  ไดแจงเวียนแนวทางการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนขาราชการหรอืเพิม่คาจางพนักงาน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง
หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการลา  พฤติกรรม  การมาทํางาน  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  การ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเปนขาราชการ  และขอพจิารณาอื่นเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2555  กรณีการลาตามขอ 3(9)  ขอ  (ก)-(ซ)  ดังน้ี   
    “ใหพิจารณาเฉพาะวันลาที่มสีิทธิไดรบัเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการ
จายเงินเดือน  แมมรีะยะเวลาปฏิบัติราชการไมถึงสี่เดือน  กส็ามารถเลื่อนเงินเดือนตามปกติได  แตทั้งน้ี
ตองเปนผูทีม่ีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลือ่นเงินเดือนดวย  หากในรอบครึ่งปผูน้ันไมได
ปฏิบัติหนาทีร่าชการเลย  หรือปฏิบัติหนาที่แตมผีลงานไมถึงเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  ก็ไมอาจเลื่อน
เงินเดือนในกรณีปกติได”     
 

  2.3  การกําหนดบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานประจาํเต็มเวลาใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงาน  แนบทายระเบียบน้ี  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิ่มคาจางและบญัชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของ
พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบบัที่  3)  พ.ศ. 2555  (2555  :  1)  โดยใชบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่า
ข้ันสูงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2554  คูณตัวคูณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แสดงดังตาราง  3-7 
   
ตาราง  3  บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  (ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  

2555)  ตําแหนงวิชาการ     
 

 บาท 
(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 

บาท 
(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 

บาท 
(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 

บาท 
(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 

ข้ันสูง 
 

51,520 
(39,630x1.3) 

70,320 
(54,090x1.3) 

83,150 
(63,960x1.3) 

90,760  (69,810x1.3) 
87,830  (67,560x1.3) 

ข้ันตํ่า 15,190  
(11,680x1.3) 

- - - 

ตําแหนง 
 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

 
หมายเหตุ 
 ผูดํารงตําแหนงวิชาการ  ตําแหนงศาสตราจารย  ใหไดรับไมเกิน 87,830 บาท เวนแตตําแหนง
ศาสตราจารย  ผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ ก.พ.อ. หรือ  ก.บ.ม.  กําหนด  ใหไดรับ
คาจาง  ไมเกิน  90,760  บาท 
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ตาราง  4  บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  (ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  
2555)  ตําแหนงประเภทผูบรหิาร     

 
 บาท 

(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 
บาท 

(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 
ข้ันสูง 64,910 

(54,090x1.2) 
76,760 

(63,960x1.2) 
ข้ันตํ่า 31,700 

(26,660x1.2) 
39,420 

(32,850x1.2) 
ตําแหนง 

 
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

หรือเทียบเทา 
 
ตาราง  5  บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  (ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  

2555)  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเช่ียวชาญเฉพาะ      
 

 บาท 
(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 

บาท 
(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 

บาท 
(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 

บาท 
(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 

บาท 
(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 

ข้ันสูง 29,340 
(24,450x1.2) 

47,560 
(39,630x1.2) 

63,670 
(53,080x1.2) 

75,320 
(62,760x1.2) 

81,080 
(67,560x1.2) 

ข้ันตํ่า 14,020  
(11,680x1.2) 

18,060 
(15,050x1.2) 

26,570 
(22,140x1.2) 

37,680 
(31,400x1.2) 

52,580 
(43,810x1.2) 

ข้ันตํ่าช่ัวคราว - 15,800 
(13,160x1.2) 

- - - 

ตําแหนง 
 

ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ 

 
หมายเหตุ   
 พนักงานที่ดํารงตําแหนงกอนระเบียบน้ีมีผลบงัคับใช  และไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ระดับปฏิบัติการตามระเบียบน้ี  สามารถกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ  
เมื่อคาจางถึงข้ันตํ่าช่ัวคราวและผานตามหลกัเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด     
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ตาราง  6  บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  (ต้ังแตวันที่  1  มกราคม  
2555)  ตําแหนงประเภททั่วไป       

 
 บาท 

(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 
บาท 

(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 
บาท 

(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 
ข้ันสูง 

 
21,010 

(19,100x1.1) 
38,750 

(35,220x1.1) 
54,820 

(49,830x1.1) 
ข้ันตํ่า 

 
7,610 

(6,910x1.1) 
11,210 

(10,190x1.1) 
16,960 

(15,410x1.1) 
ตําแหนง 

 
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

 
ตาราง  7  บัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  (ต้ังแตวันที ่ 1  มกราคม  

2555)  ตําแหนงประเภทพนักงานประจําเต็มเวลาสังกัดโรงเรียนสาธิต  ซึ่งทําหนาที่สอนตํ่า
กวาปริญญา        

 
 บาท 

(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 
บาท 

(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 
บาท 

(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 
บาท 

(ก.พ.อ.xตัวคูณ) 
ข้ันสูง 

 
51,520 

(39,630x1.3) 
70,320 

(54,090x1.3) 
83,150 

(63,960x1.3) 
87,830  

(67,560x1.3) 
ข้ันตํ่า 

 
15,190 

(11,680x1.3) 
- - - 

ตําแหนง 
 

อาจารย อาจารยชํานาญการ
พิเศษ 

อาจารยเช่ียวชาญ อาจารยเช่ียวชาญ
พิเศษ 

 
  กรณีพนักงานที่ไดรับการจางกอนระเบียบน้ีใชบังคับ  มีอัตราคาจางสงูกวาบัญชีคาจาง    
ข้ันสูงของพนักงาน  ใหไดรับคาจางในอัตราเดิมตอไป    
  กรณีพนักงานตําแหนงนักวิจัย  ที่ดํารงตําแหนงกอนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่องการกําหนดตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงาน  พ.ศ. 2554  มีผลบังคับใช  ใหไดรับ
คาจางข้ันตํ่าข้ันสูงในตําแหนงอาจารยไปพลางกอน  จนกวาประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องการ
กําหนดตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงาน พ.ศ. 2554  มีผลบงัคับใชจึงใหไดรบัคาจางข้ัน
ตํ่าข้ันสูงในตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ        
 
 
 
 



 22 

3.  วิธีการเพ่ิมคาจางพนักงาน      
 
 วิธีการเพิ่มคาจางพนักงานประจําเต็มเวลา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีวิธีการดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ  ดังน้ี   
  3.1  การเพิ่มคาจางพนักงาน  ปงบประมาณละ  2  ครั้ง  ไดแก 
   (1)  ครั้งที่  1  เพิ่มคาจางต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม   
   (2)  ครั้งที่  2  เพิ่มคาจางต้ังแตวันที่  1  เมษายน 
  3.2  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   (1)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานจากการประเมินตามหลักเกณฑมาใชในการเพิ่มคาจางพนักงาน  ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2554  
ซึ่งกําหนดใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน  ปละ  2  ครั้ง  วงรอบครัง้ละ  6  เดือน  
โดยใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ  ไดแก  ผลสมัฤทธ์ิของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ  หรือองคประกอบอื่นๆ  เพื่อนําผลการประเมินมาใช  ดังน้ี 
    1.1  การพัฒนาและเพิ่มพูนประสทิธิภาพการปฏิบัติราชการ 
    1.2  การเลื่อนเงินเดือน  การเพิม่คาจางและคาตอบแทนประจําป 
    1.3  การใหรางวัลประจําป  รางวัลจูงใจและคาตอบแทนตาง ๆ 
    1.4  การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนวยงาน  หรอืแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
    1.5  การบริหารงานบุคคลทีเ่กี่ยวของอื่นๆ  ที่  ก.บ.ม.  กําหนด 
   (2)  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจากการประเมินตามหลกัเกณฑ  
ดําเนินการตามขอบังคับประกาศ  ไดแก  
    2.1  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงาน  พ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่มเติมโดย  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 
2555  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2558  
    2.2  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่มเติมโดย  (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2556 
    2.3  ประกาศ  ก.บ.ม.  เรือ่ง หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติราชการพนักงาน  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2554    
   (3)  การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใชในการเพิม่คาจาง  ดังน้ี    
    3.1  พนักงานประจําเต็มเวลาทีผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  รอบวันที่ 1   เมษายน  
หรือรอบวันที่  1  ตุลาคม  ใหนําคะแนนจากประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการแตละรอบมาใชถัว
เฉลี่ยสองวงรอบ  ไดแก  วงรอบ  1  และวงรอบ  2  (บญัชี  พ.1)   
    3.2  พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร  ที่ปฏิบัติงานในระหวางวันที่  1  ตุลาคม-31 
มีนาคม  หรือทีป่ฏิบัติงานในระหวางวันที่  1  เมษายน-30 กันยายน  ใหนําคะแนนจากผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ  มาใชในบัญชีการขอเพิ่มคาจาง  (บัญชี  พ.2)    
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   (4)  ใหพนักงานไดรบัระดับผลการประเมินเกณฑคะแนน  ตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2554  และที่แกไขเพิ่มเติม  ดังน้ี     
    4.1  ระดับดีเดน   (คะแนนรอยละ  90-100)   
    4.2  ระดับดีมาก   (คะแนนรอยละ  80-89)  
    4.3  ระดับดี    (คะแนนรอยละ  70-79)    
    4.4  ระดับพอใช  (คะแนนรอยละ  60-69) 
    4.5  ระดับไมผานการประเมินหรือตองปรับปรุง  (คะแนนตํ่ากวารอยละ 60)     
    ทั้งน้ี  วงเงินในการเพิม่คาจางตองไมเกินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรใหเพิม่คาจางใน
แตละป  และรอยละของคาจางที่จะเพิม่ในแตละระดับการเพิ่มคาจางใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในแตละปหรอืแตละรอบ  
  3.3  นําเสนอวาระพิจารณาเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาการเพิ่มคาจางของ
พนักงานในระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาการเพิ่มคาจางพนักงาน ดังน้ี 
   (1)  พนักงานทีผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  (บัญชี  พ.1) 
   (2)  พนักงานประจําเต็มเวลา  (บัญชี  พ.2) 
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  บทท่ี  4 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

1.  ขั้นตอนการเพ่ิมคาจางพนักงาน     
 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีข้ันตอนในการเพิ่มคาจางพนักงาน  โดยเพิ่มคาจางใหพนักงานที่
มีคุณสมบัติที่จะไดรับการเพิม่คาจางตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวย  การกําหนดคาจาง  
การเพิม่คาจางและบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสงูของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2554  และที่
แกไขเพิ่มเติม  มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังน้ี 
  1.1  กองการเจาหนาที่  จัดทําเอกสารแจงเวียนหนวยงานจดัทําบัญชีการขอเพิม่คาจาง
ของพนักงานในสังกัดทุกคนทีจ่ะไดรบัการเพิ่มคาจาง  ในแตละรอบการเพิม่คาจางพนักงาน  วันที่  1  
ตุลาคม  หรือวันที่  1  เมษายน  ดังน้ี    
   (1)  การจัดทําบัญชีการขอเพิม่คาจางของพนักงานใหแยกสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
   (2)  แตละบัญชีเรียงตามเลขประจําตําแหนงจากนอยไปหามาก  และใหจัดลําดับ
ความสําคัญการขอเพิ่มคาจางของพนักงานดวย   
   (3)  แจงวิธีการจัดทําบัญชีการเพิม่คาจางของพนักงาน 
    3.1  การเพิ่มคาจางใหพนักงานผูใด  ผูน้ันจะตองอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการ
พิจารณาเพิ่มคาจางตามระเบียบและประกาศ 
    3.2  การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใช 
     3.2.1  พนักงานประจําเต็มเวลาที่ผานการทดลองปฏิบัติงาน  ใชบัญชีการขอ
เพิ่มคาจางแบบ “พ.1”  ใหนําคะแนนจากประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ  (แบบ  ป.04)  แตละ
รอบมาใชถัวเฉลี่ย  สองวงรอบ   
     3.2.2  พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร  ใหนําคะแนนจากผลการประเมนิการ
ปฏิบัติราชการ  (แบบ  ป.04)  มาใชในบัญชีการขอเพิ่มคาจางแบบ  “พ.2”    
     3.2.3  พนักงานที่ไมเพิ่มคาจางใชแบบ  “พ.3”  โดยแจงมหาวิทยาลัยทราบ  
รวมถึงสาเหตุที่ไมเพิม่คาจาง  เชน  ลาปวยหรือลากิจรวมกันเกิน  10  คร้ัง  หรือมาทํางานสายเกิน  8  คร้ัง  
เปนตน   
    3.3  ใหพนักงานไดรับระดับผลการประเมินเกณฑคะแนน  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่องหลกัเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2554  และที่แกไขเพิ่มเติม  ดังน้ี     
     3.3.1  ระดับดีเดน   (คะแนนรอยละ  90-100)   
     3.3.2  ระดับดีมาก   (คะแนนรอยละ  80-89)  
     3.3.3  ระดับดี    (คะแนนรอยละ  70-79)    
     3.3.4  ระดับพอใช   (คะแนนรอยละ  60-69) 
     3.3.5  ระดับไมผานการประเมินหรือตองปรับปรุง  (คะแนนตํ่ากวารอยละ 60)     
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     ทั้งน้ี  วงเงินในการเพิม่คาจางตองไมเกินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรใหเพิม่คาจาง
ในแตละป  และรอยละของคาจางที่จะเพิม่ในแตละระดับการเพิม่คาจางใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในแตละปหรอืแตละรอบ  
   (4)  แบบฟอรมตัวอยางบญัชีการขอเพิ่มคาจางพนักงานทีผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  
(บัญชี  พ.1)  พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร  (บัญชี  พ.2)  และพนักงานที่ไมเพิ่มคาจาง  (บัญชี  พ.3) 
  1.2  กองการเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบสทิธิการเพิ่มคาจางพนักงานแตละราย  ดังน้ี 
   (1)  ช่ือ  สกุล   
   (2)  เลขประจําตําแหนง   
   (3)  ตําแหนง  บัญชีคาจาง   
   (4)  สังกัดหนวยงาน   
   (5)  คาจางปจจุบัน 
   (6)  รายละเอียดการลาศึกษา  ลาฝกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย 
   (7)  หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณ  การปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย     
  1.3  หนวยงานจัดทําตัวอยางบัญชีการขอเพิ่มคาจางพนักงาน  สงมาที่กองการเจาหนาที่ 
และกองการเจาหนาที่ตรวจสอบบัญชีการขอเพิ่มคาจางสําหรับพนักงานทีห่นวยงานสงมา 
  1.4  กองการเจาหนาที่จัดทําเอกสารบัญชีรายละเอียดการขอเพิ่มคาจางสําหรบัพนักงาน
สรปุรายละเอียดงบประมาณการเพิ่มคาจางสําหรับพนักงาน  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาการ
เพิ่มคาจางพนักงานระดับมหาวิทยาลัยพจิารณา  
  1.5  คณะกรรมการพิจารณาการเพิ่มคาจางพนักงานระดับมหาวิทยาลัย  ตามมติ  ก.บ.ม.  
ในคราวประชุมครัง้ที่  7/2554  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2554  กําหนดองคประกอบคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนขาราชการและเพิม่คาจางพนักงาน  ในระดับมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
   (1)  อธิการบดี       เปนประธานกรรมการ 
   (2)  รองอธิการบดีทกุฝาย     เปนกรรมการ 
   (3)  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่   เปนเลขานุการ 
   (4)  หัวหนากลุมงานบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย       เปนผูชวยเลขานุการ 
  1.6  กองการเจาหนาที่ดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเพิ่มคาจาง
พนักงานระดับมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
   (1)  พนักงานทีผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  (บัญชี  พ.1) 
    1.1  เพิ่มคาจางใหพนักงานทกุคนที่จะไดรับการเพิ่มคาจาง รอยละ 5  ของคาจาง
ทุกคนกอน  ยกเวนผลการประเมินพอใชหรือไมผานการประเมิน  (ปรับปรุง)  แลวจึงปรบัรอยละการ
เพิ่มคาจางใหไดตามระดับผลการประเมินตามเกณฑ  (ภายในโควตา)  คือ 
     1)  ระดับดีเดน    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  10  ของคาจาง 
     2)  ระดับดีมาก    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  8  ของคาจาง 
     3)  ระดับดี    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  5  ของคาจาง 
     4)  ระดับพอใช    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  2  ของคาจาง 
     5)  ระดับไมผานการประเมิน  (ปรับปรุง)   ไมเพิ่มคาจาง  (รอยละ  0) 
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    1.2  เพิ่มคาจางใหพนักงานทีม่ีผลการประเมินระดับดีเดนหรือดีมากในโควตารอยละ  
15  ของจํานวนพนักงานที่จะไดรับการเพิ่มคาจาง  ซึ่งครองอัตราอยูในหนวยงาน  (คณะ  สํานัก  สถาบัน  
วิทยาลัย  กอง  โครงการ  ศูนย)  และกรณีมีเศษของโควตาต้ังแต  0.75  เพิ่มใหอีก 1 คน 
   (2)  พนักงานประจําเต็มเวลา  (บัญชี  พ.2) 
    2.1  เพิ่มคาจางใหพนักงานทกุคนที่จะไดรับการเพิ่มคาจาง รอยละ 2.5  ของคาจาง
ทุกคนกอน ยกเวนผลการประเมินพอใชหรือไมผานการประเมิน  (ปรบัปรุง)  แลวจึงปรับรอยละการเพิม่
คาจางใหไดตามระดับผลการประเมินตามเกณฑ  (ภายในโควตา)  คือ 
     1)  ระดับดีเดน    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  5  ของคาจาง 
     2)  ระดับดีมาก    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  4  ของคาจาง 
     3)  ระดับดี    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  2.5  ของคาจาง 
     4)  ระดับพอใช    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  1  ของคาจาง 
     5)  ระดับไมผานการประเมิน  (ปรับปรุง)   ไมเพิ่มคาจาง  (รอยละ  0) 
    2.2  เพิ่มคาจางใหพนักงานทีม่ีผลการประเมินระดับดีเดนหรอืดีมากในโควตารอยละ  
15  ของจํานวนพนักงานที่จะไดรับการเพิ่มคาจาง  ซึ่งครองอัตราอยูในหนวยงาน  (คณะ  สํานัก  สถาบัน  
วิทยาลัย  กอง  โครงการ  ศูนย)  และกรณีมีเศษของโควตาต้ังแต  0.75  เพิ่มใหอีก 1 คน 
  1.7  กองการเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําคําสั่งเพิ่มคาจางสําหรบัพนักงานตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการพจิารณาการเพิ่มคาจางสําหรบัพนักงาน 
  1.8  กองการเจาหนาที่สําเนาคําสัง่การเพ่ิมคาจางพนักงาน  (เปนคําสัง่ลับ)  แจงผูเกี่ยวของ  
ไดแก 
   (1)  กองคลังและพสัดุ  พิจารณาดําเนินการเบิกจาย 
   (2)  กองแผนงาน  พิจารณางบประมาณในการเบกิจาย 
   (3)  กลุมงานทะเบียนประวัติและสารสเทศบุคลากร  กองการเจาหนาที ่ เพื่อบันทึก
ขอมูลบุคลากรในระบบฐานขอมูล  หรอืแฟมประวัติบุคลากร  
   (4)  หนวยงานตนสังกัดพนักงาน  เพื่อเปนขอมูลดําเนินการ 
   (5)  แจงผลการปรับคาจางใหพนักงานทราบเปนรายบุคคลผานระบบ  MIS  ทาง
เว็บไซต  www.pd.msu.ac.th  เมนู  “Web Service/ระบบสารสนเทศบุคลากร”  หรือ  
www.mis.msu.ac.th   
 ข้ันตอนในการเพิม่คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถจัดทําเปนข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเพิ่มคาจางพนักงานได  ดังภาพประกอบ  1  และตัวอยางหนังสือแจงเวียนหนวยงานจัดทํา
บัญชีการขอเพิ่มคาจางของพนักงาน  ตัวอยางแบบฟอรมบญัชีการขอเพิ่มคาจางของพนักงาน  ตัวอยาง
บัญชีรายละเอียดการขอเพิ่มคาจางเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเพิ่มคาจางพนักงาน  ดัง
ตัวอยางตอไปน้ี    
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ภาพประกอบ  1  ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพิ่มคาจางพนักงาน 

เริ่มตน 

กองการเจาหนาที่  จัดทําเอกสารแจงเวียนหนวยงาน
จัดทําบญัชีการขอเพิ่มคาจาง 

กองการเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบสิทธิการเพิม่
คาจางพนักงานแตละราย 

หนวยงานจัดทําตัวอยางบัญชีการขอเพิม่คาจางพนักงาน 

กองการเจาหนาที่
ตรวจสอบความถูกตอง 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

แจงหนวยงานแกไข 

กองการเจาหนาทีจ่ัดทําเอกสารบัญชีการเพิ่มคาจาง
พนักงาน  และสรุปรายละเอียดงบประมาณ 

กองการเจาหนาที่ดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเพิม่คาจาง 

 

กองการเจาหนาที่ดําเนินการจัดทําคําสั่งเพิ่มคาจางตาม
มติที่ประชุม 

กองการเจาหนาทีส่ําเนาคําสัง่การเพ่ิมคาจางพนักงาน  

 (เปนคาํสั่งลับ)  แจงผูเกี่ยวของ 

จบงาน 

คณะกรรมการพจิารณาการเพิ่มคาจางพนักงานระดับ
มหาวิทยาลัยประชุมพิจารณา 
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(...................................................) 
รองอธิการบดีฝายพัฒนาบคุลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ปฏิบตัิราชการแทนผูรักษาราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
  

 ตัวอยางเอกสารแจงเวียนหนวยงานจัดทําบัญชีการขอเพิ่มคาจางของพนักงาน   
 

 
สวนราชการ  กองการเจาหนาท่ี  สาํนักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  โทรศัพทภายใน 1388 
ที่  ศธ 0530.1(5.1)/ว  ............     วันที่   ............................. 
เรื่อง การเพ่ิมคาจางพนักงานมหาวิทยาลยั  รอบวันท่ี  ...(1 ตุลาคม ..... หรือ 1 เมษายน .....) 

เรียน รองอธิการบด/ี  ผูชวยอธิการบด/ี  คณบด/ี  ผูอํานวยการ/  ประธานโครงการ   

 ดวยขณะน้ีถึงเวลาท่ีจะตองพิจารณาเพ่ิมคาจางพนักงาน  รอบวันท่ี  .......................................... 
(1 ตุลาคม ..... หรือ 1 เมษายน .....)  ดงัน้ี 
  1.  พนักงานประจําเต็มเวลาท่ีผานการทดลองปฏิบตังิาน  และไดรับการบรรจุเปน
พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร  รอบวันท่ี  ................................ (1 ตลุาคม ..... หรือ 1 เมษายน .....)    
  2.  พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร ท่ีปฏบิัตงิานในระหวางวันท่ี ..........................................
(1 ตุลาคม .........-31 มีนาคม ......... หรือ 1 เมษายน  ........- 30 กันยายน ..........)    
 เพ่ือใหการสั่งเพ่ิมคาจางของพนักงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงใครขอใหหนวยงาน
ดําเนินการจัดทําบัญชีการขอเพ่ิมคาจางของพนักงานในสงักัดทุกคนท่ีจะไดรับการเพ่ิมคาจาง โดยใชหลักเกณฑ
การเพ่ิมคาจางของพนักงานตามตัวอยางแบบฟอรมในเว็บไซตของกองการเจาหนาท่ี  ท้ังน้ี 
  1.  การจัดทําบัญชีการขอเพ่ิมคาจางของพนักงานใหแยกสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  2.  แตละบัญชีเรียงตามเลขประจําตําแหนงจากนอยไปหามาก  และใหจัดลําดับ
ความสําคัญการขอเพ่ิมคาจางของพนักงานดวย   
 ท้ังน้ี  สามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตของกองการเจาหนาท่ี  www.pd.msu.ac.th  เมนู
หนังสือเวียน อน่ึงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจงผลการเพ่ิมคาจางใหพนักงานทราบเปนรายบคุคลผานระบบ  
MIS  ทางเว็บไซต  www.pd.msu.ac.th  เมนู  “Web Service/ระบบสารสนเทศบคุลากร”  หรือ  
www.mis.msu.ac.th  ในการน้ีใหหนวยงานแจงพนักงานในสังกัดไดทราบดวย 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  และขอใหดาํเนินการสงถงึรองอธิการบดีฝายพัฒนา
บุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย  ภายในวันที่  ........................  ดวย  
                                                                                                  

  
 
         
 
 
 
 

(ตัวอยาง) 

บันทกึขอความ 
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ตัวอยางบัญชีการขอเพิ่มคาจางของพนักงานผานการทดลองปฏิบัติงาน  (บัญชี  พ.1) 
 

 (ตัวอยาง) 

บัญชีการขอเพ่ิมคาจางของพนักงาน 
รอบวันที่ (1 ตลุาคม ..... หรือ 1 เมษายน .....)  สังกัด…………………………………….. 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหนง 
เลขประจํา
ตําแหนง 

คะแนนเฉลี่ยจาก
แบบประเมิน  

ระดับดีเดน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช 
ระดับไมผาน
การประเมิน 

วันบรรจุ 
ลําดับความสําคัญ

การขอเพ่ิม 

 สายวิชาการ           

1 นาย K. อาจารย 9 61.4    /  1 ธันวาคม 2556 3 

2 นาง L. ผูชวยศาสตราจารย 10 72.2   /   1 ตุลาคม 2556 2 

5 นางสาว M. อาจารย 300002 90.1 /     3 มกราคม 2557 1 

 สายสนับสนุน           

1 นาย N. จนท.บริหารงานท่ัวไป 11 76.3   /   1 กุมภาพันธ 2557 3 

2 นาง O. เภสัชกร 12 80.3  /    1 พฤศจิกายน 2556 1 

5 นางสาว P. นักวิชาการเงินและบัญชี 300003 76.4   /   31 มนีาคม 2557 2 
 

หมายเหตุ 1.  การกําหนดรอยละของคาจางที่จะเพิ่มในแตระดับการเพิม่คาจางจะเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในแตปหรือแตละรอบ 
 2.  วงเงินในการเพิ่มคาจางจะตองไมเกินงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรรใหเพิ่มคาจางในแตละป 
 

 *  กรณีมีผูลาศึกษาตอ  ลาคลอดบุตร  ลาปวย  ติดตอกันในคราวเดียวเกินกวา  2  เดือน  ระหวางทดลองปฏิบัติงาน  ใหพนักงานทําหนังสือยื่นขอขยายระยะเวลาการ
ประเมินทดลองปฏิบัติราชการผานหนวยงานอีกหน่ึงฉบับ  แจงมหาวิทยาลัยผานกองการเจาหนาที่  เพื่อนําเสนอตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  :  ขอ  4 แหง ประกาศ 
ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงาน  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2554   
 

              ลงช่ือ…………………………………………. 
               (   ) 
              ตําแหนง……………………………………. 

พ.1 

(ผานการทดลองปฏิบัติงาน)  
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 ตัวอยางบัญชีการขอเพิ่มคาจางของพนักงานประจําเต็มเวลาถาวร  (บัญชี  พ.2) 
 

(ตัวอยาง) 

บัญชีการขอเพ่ิมคาจางของพนักงาน 
รอบวันที่  (1 ตุลาคม ..... หรือ 1 เมษายน .....)  สังกัด…………………………………….. 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหนง 
เลขประจํา
ตําแหนง 

คะแนนเฉลี่ยจาก
แบบประเมิน 

ระดับดีเดน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช 
ระดับไมผาน
การประเมิน 

วันบรรจุ 
ลําดับความสําคัญ

การขอเพ่ิม 

 สายวิชาการ           
1 นาย A. อาจารย 1 88.7  /    1 มิถุนายน 2553 2 

2 นาง B. ผูชวยศาสตราจารย 2 75.7   /   1 เมษายน 2553 3 

3 นาย C. อาจารย 3 97.5 /     8 ธันวาคม 2542 1 

4 นางสาว D. อาจารย 4 51.6     / 19 พฤศจิกายน 2543 5 

5 นาง E. รองศาสตราจารย 5 64.2    /  21 กมุภาพันธ 2544 4 

 สายสนับสนุน           

1 นาย F. จนท.บริหารงานท่ัวไป 6 74.3   /   1 มิถุนายน 2553 3 

2 นาง G. เภสัชกร 7 67.6    /  1 เมษายน 2553 4 

3 นาย H. บุคลากร 8 59.6     / 8 ธันวาคม 2542 5 

4 นางสาว I. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 200001 83.4  /    19 พฤศจิกายน 2543 2 

5 นาง J. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 300001 91.3 /     21 กมุภาพันธ 2544 1 
 

หมายเหตุ 1.  การกําหนดรอยละของคาจางที่จะเพิ่มในแตระดับการเพิม่คาจางจะเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในแตปหรือแตละรอบ 
 2.  วงเงินในการเพิ่มคาจางจะตองไมเกินงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรรใหเพิ่มคาจางในแตละป 
              ลงช่ือ…………………………………………. 
               (   ) 
              ตําแหนง……………………………………… 30 

พ.2 
(ประจําเต็มเวลาถาวร)  
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ตัวอยางบัญชีรายช่ือพนักงานที่ไมเพิ่มคาจาง  (บัญชี  พ.3) 
 

(ตัวอยาง) 
บัญชีรายชื่อพนักงานท่ีไมเพ่ิมคาจาง 

รอบวันที่  (1 ตุลาคม ..... หรือ 1 เมษายน .....) สงักัด…………………………………………   
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหนง 

เลขประจํา
ตําแหนง 

*  สาเหตุ 
ท่ีไมเพ่ิมคาจาง

หมายเหต ุ
ตั้งแต
วันท่ี 

ถึง 
วันท่ี 

1 นาย  AA อาจารย 2000 ขอ  3(1) คะแนน 55% 1ต.ค.57 31มี.ค.58 
2 นาง  BB อาจารย 2001 ขอ  3(2) ลงโทษตดัเงินเดือน 1ธ.ค.57 31ธ.ค.57 
3 นาย  CC จนท.บริหารงานทั่วไป 2002 ขอ  3(3) ผิดจรรยาบรรณ 1ม.ค.58  
4 นางสาว DD อาจารย 2003 ขอ  3(4) พักราชการ 28ม.ค.58 27เม.ย.58 
5 นาย  FF ชางเทคนิค 2004 ขอ  3(5) ขาดราชการ 1พ.ย.57 16พ.ย.57 
6 นาย  II บุคลากร 2005 ขอ  3(6) ลาศึกษาตอ 1พ.ค.57 30เม.ย.60 
7 นาย  JJ ผูชวยศาสตราจารย 2006 ขอ  3(6) ลาฝกอบรม 15ธ.ค.57 20ก.พ.58 
8 นาง  KK อาจารย 2007 ขอ  3(7) ลาตดิตามคูสมรส 28ม.ค.57 27ม.ค.59 
9 นาย  LL อาจารย 2008 ขอ  3(8) ลาปวยลากิจ11คร้ัง 1ต.ค.57 31มี.ค.58 
10 นางสาวMM จนท.บริหารงานทั่วไป 200002 ขอ  3(8) มาทํางานสาย9คร้ัง 1ต.ค.57 31มี.ค.58 
11 นาย  NN จนท.บริหารงานทั่วไป 300004 ขอ  3(9) ลาปวยลากิจ 24วัน 1ต.ค.57 31มี.ค.58 
12 นาย  OO จนท.บริหารงานทั่วไป 300005 อยูระหวาง 

ทดลองงาน 
บรรจุ 2เม.ย.57   

*  สาเหตุท่ีไมเพ่ิมคาจาง  (ตาม ประกาศ  มมส. เร่ืองหลักเกณฑ  และเงื่อนไขการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  การปฏิบตัิ  ตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และขอพิจารณาอ่ืนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.  2555)  ไดแก   

  1. ขอ 3(1) ในคร่ึงปท่ีแลว  มีคะแนนประเมินไมต่ํากวารอยละ  60   
  2. ขอ 3(2) ในคร่ึงปท่ีแลว  ไมถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑฯ 
  3. ขอ 3(3) ในคร่ึงปท่ีแลว  ไมถูกดําเนินการฐานกระทําผิดจรรยาบรรณ 
  4. ขอ 3(4) ในคร่ึงปท่ีแลว  ไมถูกสั่งพักราชการเกินกวา  2  เดอืน 
  5. ขอ 3(5) ในคร่ึงปท่ีแลว  ไมขาดราชการโดยไมมีเหตุอันควร 
  6. ขอ 3(6) ในคร่ึงปท่ีแลว  บรรจุเขารับราชการไมนอยกวา 4 เดือน หรือปฏิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือนฯ 
  7. ขอ 3(7) ในคร่ึงปท่ีแลว ลาตดิตามคูสมรสไปปฏิบตัิงานตางประเทศตองมีเวลาปฏบิัตงิานไมนอยกวา 4 เดือนฯ 
  8. ขอ 3(8) ในคร่ึงปท่ีแลว  ตองไมลาปวยหรือลากิจรวมกันเกิน 10 คร้ัง หรือมาทํางานสายเกิน  8 คร้ัง  
  9. ขอ 3(9) ในคร่ึงปท่ีแลว  มีวันลาไมเกิน 23 วัน  แตไมรวมวันลาตามขอ 3(7)  และวันลาดงัน้ี 
 ก.  ลาอุปสมบทฯ     ข.  ลาคลอดบตุรไมเกิน 90 วัน 
 ค.  ลาปวย  ซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวนานรวมกันไมเกิน 60 วันทําการ 
 ง.  ลาปวย เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตัิราชการ  หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการ 
 จ.  ลาพักผอน     ฉ.  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล 
 ช.  ลาไปปฏบิัตงิานในองคการระหวางประเทศ 

ซ.  ลาศึกษา  ลาฝกอบรม  ดูงาน  ปฏิบตัิการวิจัย  ในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศโดยความเห็นชอบของ  ก.พ.อ.   

  10.  อยูระหวางทดลองปฏิบัตหินาท่ีราชการ  

พ.3 
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  ตัวอยางบัญชีรายละเอียดการขอเพิม่คาจาง  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพจิารณาการเพิ่มคาจางพนักงาน 
 
 (ตัวอยาง) 
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2.  การออกคําสั่งเพ่ิมคาจาง     
 
 การออกคําสั่งเพิ่มคาจางพนักงานตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาการเพิม่คาจาง
สําหรับพนักงานมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
  2.1  กองการเจาหนาที่  ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีการขอเพิ่มคาจางพนักงาน  ใหเปนไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาการเพิ่มคาจางพนักงานในระดับมหาวิทยาลัย  
  2.2  กองการเจาหนาที่  สรุปจํานวนงบประมาณที่ใชในการเพิ่มคาจางพนักงานแตละรอบ  
จําแนกตามแหลงงบประมาณพนักงาน  เชน  งบประมาณเงนิแผนดิน  งบประมาณเงินโครงการรวม
ผลิตแพทยฯ สพบช.  งบประมาณโครงการผลิตแพทยพยาบาลเพิม่  เงินรายไดมหาวิทยาลัย  เงินรายได
หนวยงาน  เปนตน   
  2.3  กองการเจาหนาที่  จัดทําคําสั่งเพิ่มคาจางพนักงาน  และคําสัง่ใหพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไดรบัคาตอบแทนพิเศษเต็มข้ันสูง  (เปนคําสั่งลับ)     
  2.4  เสนออธิการบดีหรือผูมีอํานาจอนุมัติ  พิจารณาอนุมัติและลงนามในคําสัง่  (เปนคําสั่ง
ลับ)  และหนังสือแจงเวียนผูเกี่ยวของ 
  2.5  กองการเจาหนาที่  นําคําสั่งที่ไดรับการอนุมัติและลงนามแลว  (เปนคําสัง่ลบั)  ไป
ออกเลขที่คําสัง่  ณ  งานสารบรรณกลาง  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี   
  2.6  เมื่อคําสั่งออกเลขที่คําสัง่แลว  กองการเจาหนาที่  สําเนาแจงเวียน  (เปนคําสั่งลับ)  
หนวยงานผูเกี่ยวของตอไป  เชน  กองคลงัและพสัดุ  กองแผนงาน  กองการเจาหนาที่  หนวยงานตน
สังกัดพนักงาน  แจงผลการปรับคาจางใหพนักงานทราบเปนรายบุคคลผานระบบ  MIS  ทางเว็บไซต  
www.pd.msu.ac.th  หรือ  www.mis.msu.ac.th 
 ตัวอยางหนังสือนําคําสัง่  หนังสอืแจงเวียนสงคําสั่งเพิ่มคาจางผูเกี่ยวของ  และตัวอยางการ
ออกคําสั่งเพิ่มคาจาง  ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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 ตัวอยางหนังสอืนําคําสั่งเสนออธิการบดี   
 

 
สวนราชการ  กองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โทรศัพทภายใน 1388 
ท่ี  ศธ 0530.1(5.1)/........          วันท่ี  ............................... 
เรื่อง การเพิม่คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  รอบวันที่  ...(1 ตลุาคม ..... หรือ 1 เมษายน .....) 

เรียน อธิการบดี  

 ดวยกองการเจาหนาที่ไดดําเนินการคําสัง่เพิม่คาจางของพนักงาน  รอบวันที่ ...(1 ตุลาคม 

..... หรือ 1 เมษายน .....)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเพิ่มคาจางของพนักงาน  ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่  ....................... เสรจ็เรียบรอยแลว  รายละเอียดดังเอกสารประกอบที่แนบมาพรอมน้ี 
 ผูมสีิทธิไดรับการเพิ่มคาจางจําแนกได  ดังน้ี 
  1.  พนักงานที่ผานทดลองปฏิบัติงาน  (บญัชี  พ.1)    จํานวน      .....  ราย 
 

  2.  พนักงานประจําเต็มเวลา  (บญัชี  พ.2)     จํานวน      .....  ราย 
      2.1  เปนการเพิ่มคาจาง      จํานวน      .....  ราย 
      2.2  เปนการเพิ่มคาจางและคาตอบแทนพเิศษ(เต็มข้ัน)   จํานวน      .....  ราย 
      2.3  เปนคาตอบแทนพิเศษ  (เต็มข้ัน)     จํานวน      .....  ราย 
      2.4  ไมเพิ่มคาจาง  (ไมผานหรือผลประเมินปรับปรงุ/ 
   ไมมีผลประเมิน/ลา มาสายเกินกําหนด)  จํานวน      .....  ราย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นสมควรแลวโปรดพจิารณาลงนามในคําสัง่ และอนุมัติ
ใหแจงกองคลังฯ  และหนวยงานตางๆ  เพื่อทราบและดําเนินการในสวนทีเ่กี่ยวของตอไป 
 

 
 
        (.......................................) 
                     ตําแหนง.................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอยาง) 

บันทกึขอความ 
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(...................................................) 
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  

ตัวอยางหนังสือแจงเวียนสงคําสัง่เพิม่คาจางผูเกี่ยวของ 

 
สวนราชการ  กองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โทรศัพท  0-4375-4255   
ท่ี  ศธ 0530.1(5.1)/ว            วันท่ี ........................ 
เร่ือง  การเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  รอบวันท่ีวันท่ี  ...(1 ตุลาคม ..... หรือ 1 เมษายน .....) 
เรียน  รองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี/ คณบดี/ ผูอํานวยการ    
 

 ดวยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําคําส่ังเพิ่มคาจางพนักงาน รอบวันท่ี วันท่ี ...(1 ตุลาคม.... หรือ 1 เมษายน ....)  
เสร็จเรียบรอยแลว โดยเพิ่มคาจางใหพนักงานท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการเพิ่มคาจางตามระเบียบ วาดวย  การกําหนดคาจางการ  
เพิ่มคาจางและบัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยดําเนินการดังนี้ 
 1.  พนักงานท่ีผานการทดลองปฏิบัติงาน  (บัญชี  พ.1) 
  1.1  เพิ่มคาจางใหพนักงานทุกคนท่ีจะไดรับการเพิ่มคาจาง รอยละ 5  ของคาจางทุกคนกอน  ยกเวนผล
การประเมินพอใชหรือไมผานการประเมิน  (ปรับปรุง)  แลวจึงปรับรอยละการเพิ่มคาจางใหไดตามระดับผลการประเมิน
ตามเกณฑ  (ภายในโควตา)  คือ 
   1)  ระดับดีเดน      เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  10  ของคาจาง 
   2)  ระดับดีมาก      เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  8  ของคาจาง 
   3)  ระดับดี       เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  5  ของคาจาง 
   4)  ระดับพอใช      เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  2  ของคาจาง 
   5)  ระดับไมผานการประเมิน  (ปรับปรุง)  ไมเพิ่มคาจาง  (รอยละ  0) 
  1.2  เพิ่มคาจางใหพนักงานท่ีมีผลการประเมินระดับดีเดนหรือดีมาก  ในโควตารอยละ  15  ของจํานวน
พนักงานท่ีจะไดรับการเพิ่มคาจาง  ซึ่งครองอัตราอยูในหนวยงาน  (คณะ  สํานัก  สถาบัน  วิทยาลัย  กอง  โครงการ  ศูนย)  
และกรณีมีเศษของโควตาตั้งแต  0.75  เพิ่มใหอีก 1 คน 
 2.  พนักงานประจําเต็มเวลา  (บัญชี  พ.2) 
  2.1  เพิ่มคาจางใหพนักงานทุกคนท่ีจะไดรับการเพิ่มคาจาง รอยละ 2.5  ของคาจางทุกคนกอน ยกเวนผล
การประเมินพอใชหรือไมผานการประเมิน  (ปรับปรุง)  แลวจึงปรับรอยละการเพิ่มคาจางใหไดตามระดับผลการประเมิน
ตามเกณฑ  (ภายในโควตา)  คือ 
   1)  ระดับดีเดน      เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  5  ของคาจาง 
   2)  ระดับดีมาก      เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  4  ของคาจาง 
   3)  ระดับดี       เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  2.5  ของคาจาง 
   4)  ระดับพอใช      เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  1  ของคาจาง 
   5)  ระดับไมผานการประเมิน  (ปรับปรุง)  ไมเพิ่มคาจาง  (รอยละ  0) 
  2.2  เพิ่มคาจางใหพนักงานท่ีมีผลการประเมินระดับดีเดนหรือดีมาก  ในโควตารอยละ  15  ของจํานวน
พนักงานท่ีจะไดรับการเพิ่มคาจาง  ซึ่งครองอัตราอยูในหนวยงาน  (คณะ  สํานัก  สถาบัน  วิทยาลัย  กอง  โครงการ  ศูนย)  
และกรณีมีเศษของโควตาตั้งแต  0.75  เพิ่มใหอีก 1 คน 
 มหาวิทยาลัยไดแนบสําเนาคําส่ังการเพิ่มคาจาง  (คําส่ังลับ)  ใหหนวยงานแจงเฉพาะผูมีหนาท่ีเกี่ยวของได
ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของมาพรอมหนังสือฉบับนี้  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจงผลการปรับคาจางใหพนักงานทราบ
เปนรายบุคคลผานระบบ  MIS  ทางเว็บไซต  www.pd.msu.ac.th  เมนู  “Web Service/ระบบสารสนเทศบุคลากร”    
หรือ  www.mis.msu.ac.th  ภายใน  10  วันนับจากนี้  ในการนี้ใหหนวยงานแจงพนักงานในสังกัดไดทราบดวย  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป  

 
 

(ตัวอยาง) 
บันทึกขอความ 
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ตัวอยางคําสั่งเพิ่มคาจางพนักงาน  บัญชี  พ.1 
 

(ตัวอยาง) 

 
คําสั่งมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ท่ี   ……../...... 
เรื่อง  เพ่ิมคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

...................... 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  65/1  แหงพระราชบญัญติัขาราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ  18  วรรคสองแหงขอบงัคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  วาดวยการบรหิารงานบุคคล  พ.ศ. 2552  ขอ  6  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิ่มคาจางและบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ  4  แหงประกาศ  ก.บ.ม.  เรื่องหลกัเกณฑ  และ
เงื่อนไขการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  การปฏิบัติตนเหมาะสมกบั
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  และขอพจิารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิม่คาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2555  และระเบียบคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  วาดวยคาจางและการเพิ่มคาจางของพนักงาน พ.ศ. 2544  และที่แกไขเพิ่มเติม  ประกอบ
กับประกาศ  ก.บ.ม.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่องหลกัเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติราชการของพนักงาน  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2554  จึงใหเพิ่มคาจาง
พนักงานทีผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  จํานวน  ……  ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่งน้ี 
 

สั่ง  ณ  วันที่       .................  พ.ศ. ............ 

 
 

   ...................................................) 
         ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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(ตัวอยาง) 
 

บัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ท่ี  ………../………… ลงวันท่ี…………………….พ.ศ………….. 
           

ลําดับ
ที่ 

สังกัด/ช่ือ-ช่ือสกุล 
เลขประจํา
ตําแหนง 

ตําแหนง/บญัชีคาจาง วันบรรจ ุ
คาจาง

กอนเพิ่ม 
คาจางหลัง

เพิ่ม 
ต้ังแตวันที่ หมายเหตุ 

 สํานักงานอธิการบดี          

 กอง..................          

1 นาย  A 399991 บุคลากรปฏิบัติการ 1 มี.ค. 2557 14,020 15,150 1 เม.ย.2558 ใชเงินรายได
มหาวิทยาลัย 

 คณะ.........................(สายวิชาการ)         

2 นาย  B 
 

2001 อาจารย 1 พ.ย. 2556    21,420  22,500 1 เม.ย.2558  

3 นาย  C 299991 อาจารย 4 มิ.ย. 2553    28,500  29,930 1 เม.ย.2558 ใชเงินรายได
หนวยงาน 

 คณะ.........................(สายสนับสนุน)         

4 น.ส. D 2002 นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 

3 มี.ค. 2557 14,020 14,730 1 เม.ย.2558  

 รวม  4  ราย          

 



 

 

38 

ตัวอยางคําสั่งเพิ่มคาจางพนักงาน  บัญชี  พ.2 
 

(ตัวอยาง) 

 
คําสั่งมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ท่ี   ……../...... 
เรื่อง  เพ่ิมคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา    

...................... 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  65/1  แหงพระราชบญัญติัขาราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ  18  วรรคสองแหงขอบงัคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  วาดวยการบรหิารงานบุคคล  พ.ศ. 2552  ขอ  6  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิ่มคาจางและบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ  4  แหงประกาศ  ก.บ.ม.  เรื่องหลกัเกณฑ  และ
เงื่อนไขการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  การปฏิบัติตนเหมาะสมกบั
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  และขอพจิารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิม่คาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2555  และระเบียบคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  วาดวยคาจางและการเพิ่มคาจางของพนักงาน พ.ศ. 2544  และที่แกไขเพิ่มเติม  ประกอบ
กับประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่องหลกัเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2554  และที่แกไข
เพิ่มเติม  จึงใหเพิ่มคาจางพนักงานประจําเต็มเวลา  วันที่  ...(1 ตุลาคม.... หรือ 1 เมษายน ....)    จํานวน  
........  ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายคําสัง่น้ี 
 

สั่ง  ณ  วันที่       .................  พ.ศ. ............ 

 
 

   ...................................................) 
         ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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(ตัวอยาง) 
 

บัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ท่ี  ………../………… ลงวันท่ี…………………….พ.ศ………….. 
           

ลําดับ
ที่ 

สังกัด/ช่ือ-ช่ือสกุล 
เลขประจํา
ตําแหนง 

ตําแหนง/บญัชีคาจาง วันบรรจ ุ
คาจาง

กอนเพิ่ม 
คาจางหลัง

เพิ่ม 
ต้ังแตวันที ่ หมายเหตุ 

 สํานักงานอธิการบดี          

 กอง..................          

1 นาย  E 2003 บุคลากรปฏิบัติการ 1 ก.พ. 2547  19,320    19,810  1 เม.ย.2558  

2 นาง  F 399992 นิติกรปฏิบัติการ 1 ก.พ. 2555  15,870    16,270  1 เม.ย.2558 ใชเงินรายได
มหาวิทยาลัย 

 คณะ.........................(สายวิชาการ)         

3 นาย  G 2004 อาจารย 27 ก.ค. 2544  34,600    35,470  1 เม.ย.2558  

4 น.ส.  H 2005 ผูชวยศาสตราจารย 1 ก.ค. 2545  40,260    41,270  1 เม.ย.2558  

 คณะ.........................(สายสนับสนุน)         

5 น.ส.  I 299992 เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ 

14 ม.ค. 2552  18,670    19,140  1 เม.ย.2558 ใชเงินรายได
หนวยงาน 

 รวม  5  ราย          
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ตัวอยางคําสั่งใหพนักงานไดรบัคาตอบแทนพิเศษ  เต็มข้ันสูง 
 

(ตัวอยาง) 

 
คําสั่งมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ท่ี   ……../...... 
เรื่อง  ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดรับคาตอบแทนพิเศษ  (เต็มขั้นสูง) 

...................... 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  65/1  แหงพระราชบญัญติัขาราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ  18  วรรคสองแหงขอบงัคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  วาดวยการบรหิารงานบุคคล  พ.ศ. 2552  ขอ  6  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วาดวยการกําหนดคาจาง  การเพิ่มคาจางและบัญชีคาจางข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ.ศ. 2554  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ  4  แหงประกาศ  ก.บ.ม.  เรื่องหลกัเกณฑ  และ
เงื่อนไขการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  การปฏิบัติตนเหมาะสมกบั
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  และขอพจิารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิม่คาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2555  และระเบียบคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  วาดวยคาจางและการเพิ่มคาจางของพนักงาน พ.ศ. 2544  และที่แกไขเพิ่มเติม  ประกอบ
กับประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่องหลกัเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2554  และที่แกไข
เพิ่มเติม  และประกาศ  ก.บ.ม.  เรื่องการเพิ่มคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ไดรับ
คาจางถึงบญัชีคาจางข้ันสงู  พ.ศ. 2555  จึงใหพนักงานไดรบัคาตอบแทนพเิศษ  (เต็มข้ันสูง)  จํานวน  
......  ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่งน้ี 
 

สั่ง  ณ  วันที่       .................  พ.ศ. ............ 

 
 

   ...................................................) 
         ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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(ตัวอยาง) 
 

บัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ท่ี  ………../………… ลงวันท่ี…………………….พ.ศ………….. 

            

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-ช่ือสกลุ 
เลข

ประจํา
ตําแหนง 

ตําแหนง/ 
บัญชีคาจาง 

 
วันบรรจ ุ

 
สังกัด คาจาง 

คาตอบแทน
พิเศษ  

(เต็มข้ันสงุ) 
ต้ังแตวันที ่ หมายเหตุ 

1 น.ส. J 2006 นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

1 ก.ย. 2549 กอง………….   29,340  740   1 เม.ย.2558  

2 นาง  K 299993 นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 

1 มี.ค. 2545 กอง………….   29,340 1,470   1 เม.ย.2558   ใชเงินรายได
หนวยงาน 

3 นาย  L 2007 อาจารย 1 มิ.ย. 2550 คณะ………….   51,520  1,290   1 เม.ย.2558   

4 นาย  M 2008 ผูชวยศาสตราจารย 15 ส.ค. 2548 คณะ………….   70,320  1,760   1 เม.ย.2558    

5 นาง  N 2009 รองศาสตราจารย 21 เม.ย. 2546 คณะ………….   83,150 4,160   1 เม.ย.2558    

  รวม 5 ราย                     
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3.  การบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล 
 
 ภายหลังจากดําเนินการออกคําสั่งเพิ่มคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และสําเนา

คําสัง่การเพ่ิมคาจางพนักงาน  (เปนคําสัง่ลับ)  แจงผูเกี่ยวของเรียบรอยแลว  กองการเจาหนาที่ดําเนินการ
บันทึกขอมลูในระบบฐานขอมลู  MIS  (Management  Information  Systems)  เพื่อบันทึกประวัติ
ของบุคลากร  และเปนขอมลูสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  รวมถึงพนักงานเขาดูขอมลูเฉพาะรายของ
ตนเองไดผานทางเว็บไซต  www.pd.msu.ac.th  หรอื  www.mis.msu.ac.th  ซึ่งจะเช่ือมโยงขอมูล
กับระบบฐานขอมูล  MIS  ดังกลาว  โดยมีข้ันตอนการบันทกึขอมูลในระบบฐานขอมลู  ดังน้ี 
  3.1  เขาสูระบบ  MIS  บุคลากร  เลือกเมนู  “ขอมูลบุคลากร”  และเมนู  “1.  บันทึก
ขอมูลบุคลากร”  ดังภาพประกอบ  2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2  การบันทึกขอมลูบุคลากร 
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  3.2  คลิกปุม  “คนหา”  เพื่อคนหาบุคลากร  ดังภาพประกอบ  3   
 

 
 

ภาพประกอบ  3  การคนหาบุคลากร 
 

  3.3  พิมพคําคนหาเชน  “ ปฏิพ* ”  และคลิกปุม “คนหา” และดับเบลิคลิกที่ปุม “     ”   
หนาช่ือพนักงานที่ตองการบันทึก  ดังภาพประกอบ  4   
 

 
 

ภาพประกอบ  4  คนหาช่ือบุคลากร 
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  3.4  คลิกที่ชอง  “เงินเดือน”  เปลี่ยนแปลงตัวเลขจากคาจางเดิม  เปนคาจางทีเ่พิ่มข้ึน  
เชน  “จากเดิม  14,020  บาท  เปน 15,150  บาท”  ดังภาพประกอบ  5-6   
 

 
 

ภาพประกอบ  5  การบันทึกขอมลูเงินคาจางพนักงาน  (เดิม) 
 

 
 

ภาพประกอบ  6  การบันทึกขอมลูเงินคาจางพนักงาน  (ใหม) 
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  3.5  คลิกทีปุ่ม  “สถานะ”  เพื่อเพิม่ประวัติการเพิ่มคาจางพนักงาน  ดังภาพประกอบ  7   
 

 
 

ภาพประกอบ  7  การบันทึกประวัติการเพิม่คาจางพนักงาน 
 

  3.6  เพิ่มประวัติการเพิม่คาจางพนักงานเปน  “15,150  บาท”  พรอมบันทึกทั้ง
รายละเอียดการเพิม่ที่เกี่ยวของ  ไดแก  ประเภทรายการ  วันที่เพิ่ม  เลขที่คําสัง่  คําสั่งวันที่  ดัง
ภาพประกอบ  8-9   
 

 
ภาพประกอบ  8  การบันทึกประวัติการเพิม่คาจางพนักงาน (เดิม) 
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ภาพประกอบ  9  การบันทึกประวัติการเพิม่คาจางพนักงาน (ใหม) 
 

  3.7  คลิกที่ชอง  “รหสั”  และคลกิปุม  “X”  ตามลําดับ  “1”  และ  “2”  เพื่อจบงาน  
และออกจากโปรแกรมบันทึกประวัติการเพิ่มคาจางพนักงาน  ดังภาพประกอบ  10   
 

 
 

ภาพประกอบ  10  จบงานการบันทึกประวัติการเพิ่มคาจางพนักงาน 
 



  บทท่ี  5 
 

สรุป  ปญหาและขอเสนอแนะ 
 

1.  สรุป  ปญหาและแนวทางแกไข     
 
 1.1  สรปุ 
  จากการดําเนินการจัดทําคูมอืปฏิบัติงานบุคคลเรื่อง  การเพิม่คาจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อใชเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานการเพิ่ม
คาจางพนักงานประจําเต็มเวลาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และใชเปนสารสนเทศแกผูเกี่ยวของ
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง  รวมถึงผูทีส่นใจศึกษาคนควาสามารถใชเปน
เอกสารประกอบการศึกษาคนควาได  สรุปไดดังน้ี 
  (1)  การเพิม่คาจางพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ประเภทพนักงานประจําเต็มเวลา  
เพิ่มคาจางปงบประมาณละ  2  ครั้งไดแก 
   1.1  ครั้งที่  1  เพิ่มคาจางต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม   
   1.2  ครั้งที่  2  เพิ่มคาจางต้ังแตวันที่  1  เมษายน   
  (2)  หนวยงานสงบัญชีการขอเพิม่คาจางพนักงาน  ดังน้ี 
   2.1  พนักงานประจําเต็มเวลาทีผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  ใชบัญชีการขอเพิ่มคาจาง
แบบบญัชี  พ.1   
   2.2  พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร  ใชบัญชีการขอเพิ่มคาจางแบบบัญชี  พ.2    
   2.3  พนักงานที่ไมเพิ่มคาจาง  ใชแบบบัญชี  พ.3      
  (3)  นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใชในการเพิม่คาจาง  ใหพนักงานไดรับ
ระดับผลการประเมินเกณฑคะแนน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2554  และที่แกไขเพิ่มเติม  ดังน้ี    
   3.1  ระดับดีเดน      (คะแนนรอยละ  90-100)  
   3.2  ระดับดีมาก      (คะแนนรอยละ  80-89)  
   3.3  ระดับดี        (คะแนนรอยละ  70-79)    
   3.4  ระดับพอใช      (คะแนนรอยละ  60-69) 
   3.5  ระดับไมผานการประเมินหรือตองปรับปรุง   (คะแนนตํ่ากวารอยละ 60)     
   ทั้งน้ี  วงเงินในการเพิม่คาจางตองไมเกินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรใหเพิม่คาจาง       
ในแตละป  และรอยละของคาจางที่จะเพิม่ในแตละระดับการเพิม่คาจางใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในแตละปหรอืแตละรอบ  
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  (4)  กองการเจาหนาที่ออกคําสัง่เพิม่คาจางพนักงานตามหลกัการทีป่ระชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเพิม่คาจางพนักงานระดับมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
   4.1  พนักงานทีผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  (บัญชี  พ.1) 
    4.1.1  เพิ่มคาจางใหพนักงานทกุคนที่จะไดรับการเพิ่มคาจาง รอยละ 5  ของคาจาง
ทุกคนกอน  ยกเวนผลการประเมินพอใชหรือไมผานการประเมิน  (ปรับปรุง)  แลวจึงปรบัรอยละการ
เพิ่มคาจางใหไดตามระดับผลการประเมินตามเกณฑ  (ภายในโควตา)  คือ 
     1)  ระดับดีเดน    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  10  ของคาจาง 
     2)  ระดับดีมาก    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  8  ของคาจาง 
     3)  ระดับดี    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  5  ของคาจาง 
     4)  ระดับพอใช    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  2  ของคาจาง 
     5)  ระดับไมผานการประเมิน  (ปรับปรุง)   ไมเพิ่มคาจาง  (รอยละ  0) 
    4.1.2  เพิ่มคาจางใหพนักงานทีม่ีผลการประเมินระดับดีเดนหรือดีมากในโควตา  
รอยละ  15  ของจํานวนพนักงานทีจ่ะไดรบัการเพิม่คาจาง  ซึ่งครองอัตราอยูในหนวยงาน  (คณะ  
สํานัก  สถาบัน  วิทยาลัย  กอง  โครงการ  ศูนย)  และกรณีมีเศษของโควตาต้ังแต  0.75  เพิ่มใหอกี         
1 คน 
   4.2  พนักงานประจําเต็มเวลา  (บญัชี  พ.2) 
    4.2.1  เพิ่มคาจางใหพนักงานทกุคนที่จะไดรับการเพิ่มคาจาง รอยละ 2.5  ของ
คาจางทุกคนกอน ยกเวนผลการประเมินพอใชหรือไมผานการประเมิน  (ปรบัปรุง)  แลวจงึปรับรอยละ
การเพิม่คาจางใหไดตามระดับผลการประเมินตามเกณฑ  (ภายในโควตา)  คือ 
     1)  ระดับดีเดน    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  5  ของคาจาง 
     2)  ระดับดีมาก    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  4  ของคาจาง 
     3)  ระดับดี    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  2.5  ของคาจาง 
     4)  ระดับพอใช    เพิ่มคาจางไมเกินรอยละ  1  ของคาจาง 
     5)  ระดับไมผานการประเมิน  (ปรับปรุง)   ไมเพิ่มคาจาง  (รอยละ  0) 
    4.2.2  เพิ่มคาจางใหพนักงานทีม่ีผลการประเมินระดับดีเดนหรือดีมากในโควตา  
รอยละ  15  ของจํานวนพนักงานทีจ่ะไดรบัการเพิม่คาจาง  ซึ่งครองอัตราอยูในหนวยงาน  (คณะ  
สํานัก  สถาบัน  วิทยาลัย  กอง  โครงการ  ศูนย)  และกรณีมีเศษของโควตาต้ังแต  0.75  เพิ่มใหอกี      
1 คน 
 1.2  ปญหาและแนวทางแกไข 
  จากการดําเนินการเพิม่คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูปฏิบัติงานจําเปนตอง
ทราบถึงกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ  วิธีการ  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว  จากที่ไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพิ่มคาจางพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบประเด็นปญหาและอุปสรรคที่ควรนํามา
พิจารณาแนวทางแกไข  ดังตาราง  8  ดังน้ี     
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ตาราง  8  ปญหาและแนวทางแกไขการเพิม่คาจางพนักงาน 
 
ขอที่ ปญหา แนวทางแกไข 
1. เมื่อรัฐบาลมีการปรับฐานเงินเดือนขาราชการ  

แตรัฐบาลไมไดจัดสรรงบประมาณเพิม่เติม
ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย  ทําให
มหาวิทยาลัยไมสามารถปรับคาจางให
สอดคลองและเปนปจจุบันกับการปรับฐาน
เงินเดือนขาราชการ  หรอืเมือ่มีการอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมก็ไดรับงบประมาณ
ลาชา  สงผลใหตองมีการแกไขคําสัง่เพิ่ม
คาจางยอนหลังและจายเงินยอนหลัง     

เมื่อรัฐบาลมีการปรับฐานเงินเดือนขาราชการ  
มหาวิทยาลัยควรทําหนังสือหารอืสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สํานัก
งบประมาณ  เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณใหกับพนักงานเพิ่มเติมจากรัฐบาล  
ไมใหลาชาจนเกินไป  และจําเปนอยางย่ิงที่
จะตองไดรับงบประมาณสนับสนุนอยาง
เพียงพอ  
 

2. หนวยงานสงผลประเมินการปฏิบัติราชการ
ลาชาไมทันตามกําหนด  ทําใหการพจิารณา
เห็นชอบผลประเมินของคณะกรรมการ
บรหิารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  (ก.บ.ม.)  ลาชา  และหนวยงาน
รอ  ก.บ.ม.  พิจารณาเห็นชอบกอนสงผลให
การดําเนินการสงบญัชีการขอเพิ่มคาจาง
พนักงานลาชาไปดวย   

หนวยงานสงผลประเมินการปฏิบัติราชการให
ทันตามกําหนด  หรือสงบญัชีการขอเพิ่มคาจาง
พนักงานตามผลประเมินที่หนวยงานพจิารณา
แลว  โดยไมตองรอ  ก.บ.ม.  เห็นชอบผล
ประเมิน  โดยสงพรอมกันทัง้ผลการประเมิน
และบญัชีเพิ่มคาจาง  เน่ืองจากกองการ
เจาหนาที่จะจัดการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเพิม่คาจางของพนักงาน  หลังจาก  
ก.บ.ม.  เห็นชอบผลประเมินแลว      

3. การปรับอัตราคาจางใหไดตามคุณวุฒ ิ 
พนักงานยอนหลงั  ทําใหคําสั่งเพิ่มคาจาง
พนักงานไมถูกตอง 

กองการเจาหนาที่ดําเนินการแกไขคําสั่งเพิ่ม
คาจางหรือคําสัง่ตางๆ  ที่เกี่ยวของใหถูกตอง  
และคํานวณยอดเงินคาจางใหถูกตอง 

4. หนวยงานสงบัญชีการขอเพิ่มคาจางพนักงาน
ไมเปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  
หรือแบบฟอรมที่กําหนด   

แจงใหหนวยงานดําเนินการแกไขบัญชีการขอ
เพิ่มคาจางพนักงานใหถูกตอง  ทั้งทางวาจา  
หรือลายลกัษณอักษร   

5. หนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานใหม  ทําใหตองมกีารศึกษากฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑ  วิธีการ  และ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพิม่คาจางพนักงาน   

จัดทําคูมือปฏิบัติงานการเพิม่คาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใหเจาหนาที่ใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาและนําไป
ปฏิบัติอยางถูกตอง   

6. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบางหนวยงานมี
ประสบการณนอย  ยังขาดความรู  ความ
เขาใจเกี่ยวกบั  หลักเกณฑ  และวิธีการเพิ่ม
คาจางพนักงาน 

จัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  หรือผูที่
รับผิดชอบงานเพิ่มคาจางพนักงานหนวยงาน
ตางๆ  เพื่อใหไดรบัความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับ  หลักเกณฑ  และวิธีการเพิม่คาจาง
พนักงาน  
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ตาราง  8  (ตอ) 

 

ขอที่ ปญหา แนวทางแกไข 
7. เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลง  หลกัเกณฑวิธีการ

เลื่อนเงินเดือนขาราชการ  อาจทําใหตอง
ปรับปรงุหลักเกณฑวิธีการเพิ่มคาจางพนักงาน
ใหสอดคลองดวย 

กองการเจาหนาที่ตองศึกษาการเปลี่ยนแปลง  
หลักเกณฑวิธีการเลือ่นเงินเดือนขาราชการ  
เพื่ออาจนํามาใชปรบัปรุงหลกัเกณฑวิธีการ
เพิ่มคาจางพนักงานใหสอดคลอง  

8. พนักงานบางรายยังมีความเขาใจไมถูกตอง
เกี่ยวกับหลกัเกณฑ  และวิธีการเพิ่มคาจาง
พนักงาน 

จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธใหความรู
เกี่ยวกับ  หลักเกณฑ  และวิธีการ  การเพิม่
คาจางพนักงาน  ใหแกพนักงานทราบ  

9. การแตงต้ังใหพนักงานดํารงตําแหนงสูงข้ึน
บางครัง้มีการแตงต้ังยอนหลัง  ทําใหคําสัง่เพิม่
คาจางหรือคําสัง่คาตอบแทนพเิศษเต็มข้ันสูง
พนักงานไมถูกตอง 

กองการเจาหนาที่ดําเนินการแกไขคําสั่งเพิ่ม
คาจาง  คําสั่งคาตอบแทนพเิศษเต็มข้ันสูง  
หรือคําสั่งตางๆ  ที่เกี่ยวของใหถูกตอง 

 
2.  ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนางาน     
 
 การจัดทําคูมือปฏิบัติงานบุคคลเรือ่ง  การเพิ่มคาจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบประเด็นที่ควรเสนอแนะแนวทางพัฒนางาน  ดังน้ี    
         2.1  ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวของกบัการเพิม่คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ใหแกเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานในหนวยงานมากข้ึน  เพื่อเพิม่ความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับระเบียบ  
หลักเกณฑ  วิธีการ  เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มคาจางพนักงาน 
  2.2  ควรมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกองการเจาหนาที่  และเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเพิม่คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานอยางสม่ําเสมอ    
  2.3  ควรมีการจัดทําเอกสารเผยแพรใหความรูเกี่ยวกบัการเพิ่มคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แกบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทกุกลุม  เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ระเบียบ  หลักเกณฑ  วิธีการ  ที่ตรงกัน    
  2.4  บุคลากรทีเ่กี่ยวของกบังานการเพิม่คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควร
ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเน่ือง ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการพฒันางานการเพิ่มคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามใหมีคุณภาพมากข้ึน 
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