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 คู่มือปฏิบัติงาน  การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจ าตัวบุคลากร  ใน

สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามเล่มนี้  ผู้เขียนได้จัดท าข้ึนเพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  

และเป็นมาตรฐาน  ท าให้ผู้รับบริการได้ทราบขั้นตอนการด าเนินงาน อีกทั้งผู้บริหารสามารถติดตามงาน

ได้ทุกขั้นตอน  ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานในองค์กร   

 ผู้เขียนขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์  เมฆพรรณโอภาส  นายนิวัฒ  พัฒนิบูลย์  

ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  และนางสาวศิริพร  แสงไกร  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติและ

สารสนเทศบุคลากร  ที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณ  

นางกรวิภา  ไมตรีแพน  บุคลากรช านาญการพิเศษ  ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกต้อง

รูปแบบและเนื้อหาในการจัดท าคู่มือจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกคนและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยให้คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

 ผู้เขียนหวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้  จักเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานออกบัตรประจ าตัว  

ผู้รับบริการ  ผู้บริหาร  และมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป  ทั้งนี้หากมีข้อบกพร่องประการใดผู้เขียน

ขออภัยมา  ณ  ที่นี้ด้วย  อนึ่งความส าเร็จที่เกิดจากการจัดท าผลงานในครั้งนี้  ผู้เขียนขอมอบบูชา

พระคุณบิดา  มารดา  ตลอดจนบูรพาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้  และผู้ที่มีพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนสนับสนุนส่งผลให้ผู้ขอรับการแต่งตั้งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 

 

           ประภัสร์  รัตนพร 

           พฤษภาคม  2562 
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บทที่  1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 

 

 การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจ าตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  เป็นการออกบัตรประจ าตัวให้แก่บุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือใช้

ส าหรับแสดงตัวในการติดต่อราชการ  และติดต่อกับส่วนราชการอ่ืนๆ  โดยเป็นการยืนยันว่าเป็น

บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซ่ึงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจ าตัว

บุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติ

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  3)  และมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537  (2537  :  8)  จึงก าหนดให้อธิการบดี  เป็นผู้มีอ านาจออกบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542 

 การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจ าตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  เป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลกร  

กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี  การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจ าตัว

บุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ผ่านมา  ประสบปัญหาหลายประการ  เช่น  ความ

ผิดพลาดของข้อมูลในบัตรประจ าตัว  เช่น  ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ชื่อ  นามสกุล  ของผู้ขอมีบัตรประจ าตัวผิด 

เนื่องจากขาดความรอบครอบ  รีบร้อน  นอกจากความผิดพลาดดังกล่าวแล้ว  ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการ

ช ารุดของบัตรประจ าตัว  เช่น  ข้อมูลในบัตรประจ าตัวไม่ชัด  รูปถ่ายลบเลือน  และปัญหาอีกอย่างหนึ่ง

คือ  ความล้าช้าในการออกบัตรประจ าตัว  ซึ่งต้องมีขั้นตอน  และเวลาในการด าเนินการ 

 เพ่ือให้การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจ าตัวบุคลากร  ในสังกัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไม่ประสบปัญหาดังกล่าว  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกบัตรประจ าตัว  จึง

ได้คิดหาแนวทางและวิธีการตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานการออกบัตรประจ าตัว  และ

เพ่ือให้ได้แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน  ผู้รับบริการได้ทราบขั้นตอนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานในองค์กร 

ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดท าคู่มือการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจ าตัวบุคลากร  ใน

สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคต 

2. เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอนการด าเนินการ 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานในองค์กร 

ขอบเขต 

 

 คู่มือการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจ าตัวบุคลากร ในสังกัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการออกบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงาน

ราชการ  ลูกจ้างประจ า  ผู้บริหาร พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  ลูกจ้างชั่วคราว  และอาสาสมัคร

ชาวต่างชาติ  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง   

  1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  2)  มาตรา  4  วรรคหนึ่ง  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  (10)  
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
  2. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  3)  มาตรา  4  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  วรรคสอง  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ
บ าเหน็จบ านาญ 
  3. พนักงานราชการ  ตามพระราชกฤษฎีกา  ก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอ านาจ 
ออกบัตรประจ าตัว  เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542 
ฉบับที่  10  พ.ศ.  2549  (2549  :  11)   
   4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตามพระราชกฤษฎีกา  ก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 
ผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 
2542  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2545  (2545  :  13)  มาตรา  4  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ข้อ  18  พนักงานของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
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  5. ลูกจ้างประจ า  ตามพระราชกฤษฎีกา  ก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอ านาจออกบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (ฉบับที่  
7)  พ.ศ.  2545  (2545  :  13)  มาตรา  4  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ข้อ  16  ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 บุคลากร  หมายถึง 

  1. ผู้บริหาร  โดยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

  2. พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  โดยได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

  3. ลูกจ้างชั่วคราว  โดยได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานในมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม 

  4. อาสาสมัครชาวต่างชาติ  โดยได้รับการอนุมัติให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้าน 

การศึกษา  การวิจัย  เป็นต้น  

 การออกบัตรประจ าตัวจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง  การด าเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มี

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 

 การออกบัตรประจ าตัวบุคลากร  หมายถึง  การด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรได้มีบัตรประจ าตัว

บุคลากรเพ่ือใช้ส าหรับแสดงตัวในการติดต่อราชการ  และติดต่อกับส่วนราชการอ่ืนๆ  โดยเป็นการ

ยืนยันว่าเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง  บัตรประจ าตัวที่ออกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่ง

บัตรจะท าด้วยพลาสติกสีเทา  ด้านหน้ามีแถบ  แม่เหล็กหรือบาร์โค้ด  ด้านหลังมีลายปูพ้ืนรูปครุฑ  

ขนาด  1  เซนติเมตร  สีเทาด าเข้มกว่าพ้ืนบัตรเล็กน้อย  เพ่ือให้ตัวอักษรในรายการบัตรชัดเจน  และมี

ขนาดและลักษณะ  ตามที่ก าหนด 

 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  หมายถึง  บัตรที่ออกให้แก่ผู้ที่เคยรับ

ราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือชื่อที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551 

 บัตรประจ าตัวบุคลากร  หมายถึง  บัตรที่ออกให้แก่บุคลากร เพ่ือใช้ส าหรับแสดงตัวในการ

ติดต่อราชการ  และติดต่อกับส่วนราชการอ่ืนๆ  โดยเป็นการยืนยันว่าเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ซึ่งบัตรจะท าด้วยพลาสติกสีขาว 

 หน่วยงานต้นสังกัด  หมายถึง  หน่วยงานที่ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  ลูกจ้างชั่วคราว 
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อาสาสมัครชาวต่างชาติ  ผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่  หรือผู้ที่รับบ าเหน็จบ านาญเคยปฏิบัติงานอยู่  ซ่ึงเป็น

หน่วยงานที่มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่  2 
บทบาทหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ 

  
บทบาทหนา้ทีค่วามรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 
 กองการเจ้าหน้าที่  ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในหน่วยงาน  โดย 
นายประภัสร์  รัตนพร  ตําแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ  กลุม่งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร   
มีบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี 
  1. งานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2. งานออกหนังสือรับรองบุคคล  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  3. งานจัดทําคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย 
  4. งานโสตทัศนูปกรณ์  สําหรับการประชุม  อบรม  สมัมนา  ของกองการเจ้าหน้าที่ 
  5. งานการขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศ  ของผู้บริหารในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
  6. งานการรายงานการเดินทางไปราชการ  การรายงานผลการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ของผู้บริหารในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  7. งานการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเกียรติยศย่ิงมงกฎุไทย  และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
  8. งานการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณา
ภรณ์ 
  9. งานการลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  ลาป่วย  ของผู้บริหารในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
  10. งานการลาทุกประเภท  ของบุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
  11. งานการลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  (ไปต่างประเทศ)  ของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  12. งานการลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  และลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ
เข้ารบัการเตรียมพล  ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  13. งานการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร  ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
  14. งานการควบคุมดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจ้างช่ัวคราว  ในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
  15. งานการสรุปวันลาประจําปีงบประมาณ  ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
   จากบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น  ผู้เขียนได้
ตระหนักถึงความสําคัญของงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ใน
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สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เน่ืองจากการออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัว
บุคลากร  เป็นการออกบัตรให้แก่บุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือใช้สําหรับแสดงตัว
ในการติดต่อราชการ  และติดต่อกับส่วนราชการอ่ืนๆ  ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  5  แห่ง
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  3)  และมาตรา  20  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.  2537  (2537  :  8) 
 งานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม  นอกจากมีความสําคัญในการนําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัว
บุคลากร  ไปใช้สําหรับแสดงตัวในการติดต่อราชการ  และติดต่อกับส่วนราชการอ่ืนๆ  แล้ว  ยังมี
ความสําคัญในเรื่องการนําไปใช้อีกด้วย กล่าวคือ  พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  
2542 มาตรา  12  กําหนดไว้ว่าผู้ใดมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ  
ใช้หรือแสดงบัตรประจําตัวว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ  ต้อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงห้าปี  และปรับต้ังแต่หน่ึงหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท  จากบทลงโทษ
ดังกล่าวจึงถือได้ว่างานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มคีวามสําคัญอย่างย่ิงที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ที่ได้กําหนดไว้ 
 การปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบตัรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทีผ่่านมาประสบปัญหาหลายประการ  เช่น  ความผิดพลาดของข้อมูลใน
บัตรประจําตัว  เช่น  ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ช่ือ  นามสกุล  ของผู้ขอมีบัตรประจําตัวผิด เน่ืองจากขาดความ
รอบครอบ  รบีร้อน  นอกจากความผิดพลาดดังกล่าวแล้ว  ยังพบปัญหาเก่ียวกับการชํารุดของบัตร
ประจําตัว  เช่น  ข้อมลูในบัตรประจําตัวไม่ชัด  รูปถ่ายลบเลือน  และปัญหาอีกอย่างหน่ึงคือ  ความลา้
ช้าในการออกบัตรประจําตัว  ซึ่งต้องมีขั้นตอน  และเวลาในการดําเนินการ  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น
เพ่ือให้การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัว  จึงได้คิดหาแนวทางและวิธีการตลอดจนนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานการออกบัตรประจําตัว  เพ่ือให้ได้แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ
เป็นมาตรฐาน  ผู้รับบริการได้ทราบขั้นตอนการดําเนินงาน  ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  
ตลอดจนเพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานในองค์กร  ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดทําคู่มือการออก
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขึ้น 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ  คือ  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้น ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน  โดยปฏิบัติงานดังกล่าวภายใต้
การกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบ  ของผู้บังคับบัญชา  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังน้ี 
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  1. ด้านการปฏิบัติการ  
   ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัว
บุคลากร  ควรมีคุณลักษณะดังน้ี 
    1.1 มคีวามรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงานจัดทําบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัวบุคลากร 
    1.2 มแีผนหรือขั้นตอนงานจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัว
บุคลากร  
    1.3 จัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัวบุคลากร  ใหม้ีคุณภาพ
ที่ดีและปริมาณของงานท่ีเหมาะสม  
    1.4 มกีารปฏิบัติงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  
    1.5 มกีารพัฒนาวิธีทํางานหรือวิธีการจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตร
ประจําตัวบุคลากรให้มีประสทิธิภาพ 
  2. ด้านการวางแผน 
   ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัว
บุคลากร  ควรมีคุณลักษณะดังน้ี 
    2.1 มแีผนหรือขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัว
บุคลากร  
    2.2 มกีารค้นหาปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยต้านของงานจัดทําบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัวบุคลากร 
    2.3 มีวิธีการแก้ปัญหาปัจจัยต้านของงานจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
บัตรประจําตัวบุคลากร 
    2.4 มกีารปรับปรุงและพัฒนาแผนการทํางานหรือขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัวบุคลากร 
  3. ด้านการประสานงาน 
   ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัว
บุคลากร  ควรมีคุณลักษณะดังน้ี  
    3.1 มกีารกําหนดเร่ืองและช่องทางที่จะประสานงานที่เหมาะสม  
    3.2 มีการวางแผนหรือมขีั้นตอนการประสานงานที่เหมาะสม  
    3.3 มกีารค้นหาปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยต้านของการประสานงาน 
    3.4 มีวิธีการแก้ปัญหาปัจจัยต้านของการประสานงาน  
    3.5 มีการปรับปรุงและพัฒนาการประสานงาน 
  4. ด้านการบริการ 
   ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัว
บุคลากร  ควรมีคุณลักษณะดังน้ี  
    4.1 มกีารกําหนดวิธีการให้บริการ  เช่น  การบริการแบบฟอร์ม  ค้นหา  สืบค้น  
จัดส่ง  ใหค้ําปรึกษาหรือคําช้ีแนะ  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  



8 
 

    4.2 มกีารวางแผนหรือมขีั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม  
    4.3 มกีารค้นหาปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยต้านของการให้บริการ  
    4.4 มีวิธีการแก้ปัญหาปัจจัยต้านของการให้บริการ  
    4.5 มกีารปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ  
 
โครงสร้างการบริหารจัดการ  
 
 กองการเจ้าหน้าที่  เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  ได้รับการแบ่งส่วนราชการมี
ฐานะเป็นกอง  ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน  โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่  
22 พฤศจิกายน  2544  ประกอบไปด้วย  3  กลุ่มงาน  ดังน้ี  
  1. กลุ่มงานบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
  2. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร 
  3. กลุ่มงานนิติการและวินัย 
 ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2553  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ประกาศการแบ่ง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  โดยให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดี  ประกอบไปด้วย  3  กลุ่มงาน  ดังน้ี 
  1. กลุ่มงานบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  2. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร 
  3. กลุ่มงานนิติการ 
 โดยแต่เดิมกองการเจ้าหน้าที่  ถือกําเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม  ซึ่งจัดต้ัง
ขึ้นเมื่อวันที่  27  มีนาคม  2511  ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  วิทยา
เขตมหาสารคาม  ในขณะน้ันงานการเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่ในกองธุรการ  วิทยาเขตมหาสารคาม  
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ต่อมาเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2537  มหาวิทยาลัย
ได้แยกตัวออกมาเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ  โดยต้ังเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  งานการเจ้าหน้าที่  
สังกัดกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มีหน้าที่บริการและบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบต่างๆ  ของทางราชการ  นับต้ังแต่การสรรหาบุคคล  การบรรจุและ
แต่งต้ัง  การกําหนดตําแหน่ง  การเลื่อนเงินเดือน  การโอน  การย้าย  การเปลี่ยนตําแหน่ง  การศึกษา
การพัฒนาและฝึกอบรม  ทนุการศึกษา  ดูงาน การเดินทางไปราชการต่างประเทศ  การรักษาวินัย
สวัสดิการ  การลาออกจากราชการ  ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร  การจัดเก็บประวัติ  การขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ตลอดจนการเกษียณอายุราชการ  โดยมีโครงสร้างและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ดังน้ี  
 
 
 



 
 

โครงสร้างองค์กร 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ  1  แสดงโครงสร้างองค์กร 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สํานักงานอธิการบดี 

กองการเจ้าหน้าที ่

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ กลุ่มงานนิติการ กลุ่มงานทะเบยีนประวัติและสารสนเทศบุคลากร 

งานบริหารทั่วไป 
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โครงสร้างการบริหาร  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อธิการบดี 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นิติการ 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหนา้ที ่

หัวหน้ากลุ่มงาน 
ทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริหารและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

งานบริหารทั่วไป 
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- งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
- งานตรวจสอบวุฒิ การปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิ 
- งานเปลี่ยนตําแหน่งและระดับตําแหน่ง 
- งานสัญญาจา้งและสัญญาค้ําประกัน 
- งานเกษียณอายุราชการ งานต่อเวลาราชการ 
- งานช่วยราชการ งานตัดโอนอัตรา งานรับโอน  
  งานให้โอน งานยุบอัตรา 
- งานจัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศ งานสถิติและ 
  ประมวลผลข้อมูลบุคลากร  
- งานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานบัตรประจาํตัวบุคลากร 
- งานหนังสอืรับรอง 
- งานสวัสดิการ งาน ก.บ.ข. 

ภาพประกอบ  2  แสดงโครงสร้างการบริหาร 

- งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการลาออก 
- งานการกําหนดตําแหน่ง การเลื่อนระดับ 
  ตําแหน่งสูงขึ้น  
- งานเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
- งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- งานการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
- งานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 
- งานลาศึกษา ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย 
- งานทุนฯ งานกองทุนฯ 

- งานสารบรรณ 
- งานธุรการ  
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุ  
- งานเลขานุการ 

- งานตรวจสอบ พิจารณาร่างกฎหมาย 
  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 
  มหาวิทยาลัย 
- สอบสวน สอบหาข้อเท็จจริง  
  สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง 
  ละเมิด 
- งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา 
  งานบังคับคดี   
- งานสัญญา ติดตามตรวจสอบการผิด 
  สัญญา จัดทําสัญญารับสภาพหนี้  
  จัดทําสัญญาผ่อนชําระหนี้ 
- งานจัดทําคาํสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร 
  กรรมการบริหาร และกรรมการอื่น ๆ  
- งานให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย  
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 โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
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ภาพประกอบ  3  แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

นายอุทัย หามนตรี บุคลากรชํานาญการพิเศษ  
(ผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารและทรัพยากรมนุษย์) 

นางสาวศิริพร แสงไกร บุคลากรชํานาญการ  
(ผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 
ทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร) 

นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร บุคลากรชํานาญการ 
(ผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ) 

นางฉันทนา จันทรจํานง (บุคลากรชํานาญการพิเศษ) 
นางกิจปภา แสงหิม (บุคลากรชํานาญการพิเศษ) 
นางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย (บุคลากรชํานาญการ)
นายปฏิพัฒน์ อุดรไสว (บุคลากรชํานาญการ) 
นางบุญนิตา อรุณวรรธนะ (บุคลากรปฏิบัติการ) 
นางสาวณชิา เลิศวรกุลกิติ์ (บุคลากรปฏิบัติการ)
นางสาวปวีณา รินไธสง (บุคลากรชํานาญการ) 
นางสาวฐาปนี ศรีสารคาม (นักวิชาการเงินและบัญชี 
   ปฏิบัติการ) 
นายทัศนัย ผดุงสมัย (บุคลากรปฏิบัติการ) 

นายเจริญ แสงห้าว (บุคลากรปฏิบัติการ) 
นายประภัสร์ รัตนพร (บุคลากรปฏิบัติการ) 
นายเมธา วงศ์คําตา 
   (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) 

นายนิติสิทธิ์ โคตุโร (นิติกรปฏิบัติการ) 
นายสุรชัย ศรีสมนาง (นิติกรปฏิบัติการ) 
นางสาวอัญชลี หรรษา (นิติกรปฏิบัติการ) 
นางสาวฐิติพร พลสุภาพ (นิติกรชํานาญการ) 
นางสาวอนุชิฎา วิชัย (นิติกรปฏิบัติการ) 
นางทัศนีย์วรรณ บุญลี (นิติกรปฏิบัติการ) 
นางสาวศิริกาญจน์ คําชนะ (นิติกรปฏิบัติการ) 
นายอดิศักดิ์ จันทรประจักษ์ (เจ้าหน้าที่ 
   บริหารงานทั่วไป 

นางพจนีย์ ศรีเปารยะ (เจ้าหน้าที่ 
   บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนบุตรา  
   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ (บุคลากรชํานาญการพิเศษ)  
(ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่) 

งานบริหารทั่วไป 
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 งานภายใต้กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร 
  กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร  มีงานภายใต้กลุ่มงานที่ให้บริการและบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบต่างๆ  ของทางราชการ  โดยมี
ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
   นางสาวศิริพร  แสงไกร  บุคลากรชํานาญการ  (ผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
ทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร)  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังน้ี 
    1. งานตรวจสอบและกลั่นกรองงานของกลุ่มงานเพ่ือนําเสนอผู้บังคับบัญชา 
    2. งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
     2.1 แฟ้มประวัติข้าราชการ 
     2.2 แฟ้มประวัติลูกจ้างประจํา 
     2.3 แฟ้มประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย 
     2.4 ออกคําสั่งบรรจุและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
     2.5 เปลี่ยนประวัติบุคลากร 
    3. งานตรวจสอบ 
     3.1 ตรวจสอบความประพฤติ 
     3.2 ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
    4. งานเพ่ิมวุฒิการศึกษา 
    5. งานปรับวุฒิ 
     5.1 เทียบวุฒิและตีราคาวุฒิ 
     5.2 ปรับวุฒิ/ปรับอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนให้ได้ตามวุฒิ 
    6. งานสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     6.1 สวัสดิการประกันสังคม 
     6.2 สวัสดิการประกันสุขภาพ 
     6.3 สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ 
     6.4 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา 
    7. งานประชุม 
     7.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม.  
     7.2 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ 
     7.3 ประชุมคณะกรรมการเลือกต้ัง 
    8. งานสรรหาคณะกรรมการฯ 
     8.1 สรรหาและเลือกต้ังกรรมการ ก.บ.ม. 
     8.2 เลือกต้ังและสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     8.3 เลือกต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์

9. งานบันทึกข้อมูลงานที่รับผดิชอบในระบบ MIS 
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   นายเจริญ  แสงห้าว  บุคลากรปฏิบัติการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานสัญญาจ้างและสญัญาค้ําประกัน พนักงาน และพนักงานที่จ้างตามภารกิจ 
2. งานเปลี่ยนตําแหน่ง เปลี่ยนระดับตําแหน่ง แหล่งงบประมาณ เง่ือนไขการบรรจุ และ 

ตัดโอนตําแหน่งบุคลากร 
3. งานเกษียณอายุราชการ 
4. งานยุบอัตราข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และว่างโดยเหตุอ่ืน 
5. งานหนังสือรับรองพนักงานมหาวิทยาลัย 
6. งานบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในระบบ MIS 
7. งานต่อเวลาราชการของข้าราชการ 
8. งานช่วยราชการ 

8.1 ย้ายบุคลากร หรือยืมตัวช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในมหาวิทยาลัย 
8.2 ให้ยืมตัวบุคลากรช่วยราชการในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรอืองค์กรรัฐอ่ืน 
8.3 ยืมตัวข้าราชการจากภายนอกเพ่ือช่วยราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    9. งานรับโอน ให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    10. งาน ก.บ.ข 
    11. งานคัดเลอืก ได้แก่ บุคลากรดีเด่น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัล “หม่อมงามจิตต์” 
และรางวัลพันท้ายนรสิงห์ 

   นายประภัสร์  รัตนพร  ตําแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังน้ี 
    1. งานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัด 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    2. งานออกหนังสือรับรองบุคคล  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    3. งานจัดทําคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย 
    4. งานโสตทัศนูปกรณ์  สําหรับการประชุม  อบรม  สมัมนา  ของกองการเจ้าหน้าที่ 
    5. งานการขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศ  ของผู้บริหารในสังกัดมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 
    6. งานการรายงานการเดินทางไปราชการ  การรายงานผลการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ของผู้บริหารในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
    7. งานการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
    8. งานการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสรยิาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรก 
คุณาภรณ์ 
    9. งานการลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  ลาป่วย  ของผู้บริหารในสังกัดมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม  
    10. งานการลาทุกประเภท  ของบุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
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    11. งานการลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  (ไปต่างประเทศ)  ของบุคลากรในสังกัด 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
    12. งานการลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  และลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ 
เข้ารับการเตรียมพล  ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    13. งานการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร  ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 
    14. งานการควบคุมดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย   
ลูกจ้างช่ัวคราว  ในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
    15. งานการสรุปวันลาประจําปีงบประมาณ  ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 
   นายเมธา  วงค์คําตา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 

    1. งานจัดทําระบบสารสนเทศกองการเจ้าหน้าที่ 
    2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศกองการเจ้าหน้าที่ 
    3. งานซ่อมบํารุงเคร่ืองใช้สํานักงานกองการเจ้าหน้าที่ 
    4. งานประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ 
    5. งานสถิติและประมวลผลข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย 
    6. งานจัดทํารายงานประจําปีกองการเจ้าหน้าที่ 
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บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ 
  1. รายชื่อบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ประเภท วุฒิการศึกษา 
นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์  บุคลากรชํานาญการพิเศษ  

(ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่) 
 

ข้าราชการ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 
นายอุทัย หามนตรี  
 

บุคลากรชํานาญการพิเศษ 
(ผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน)  
 

ข้าราชการ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
กศ.บ. (การบริหารการศึกษา) 

นางฉันทนา จันทรจํานง บุคลากรชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

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

นางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย บุคลากรชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 

นายปฏิพัฒน์ อุดรไสว บุคลากรชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย วท.บ. (สถิติประยุกต์) 
กศ.ม. (การวิจยัการศึกษา) 

นางบุญนิตา อรุณวรรธนะ บุคลากรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
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ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ประเภท วุฒิการศึกษา 
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ (ต่อ)  
นางสาวณิชา เลิศวรกุลกิติ์ บุคลากรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
นางสาวปวีณา รินไธสง บุคลากรชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
นางสาวฐาปนี ศรีสารคาม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย บธ.บ. (การบัญชี)  
นายทัศนัย ผดุงสมัย บุคลากรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.บ. รัฐศาสตร์  
นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนบุตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
กลุ่มงานทะเบยีนประวัติและสารสนเทศบุคลากร 
นางสาวศิริพร แสงไกร บุคลากรชํานาญการ 

(ผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน)  
พนักงานมหาวิทยาลัย บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
นายเจริญ แสงห้าว บุคลากรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย บธ.บ. (การจัดการ) 

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
นายประภัสร์ รัตนพร บุคลากรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
นายเมธา วงศ์คําตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
กลุ่มงานนิติการ 
นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร นิติการชํานาญการ 

(ผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน)  
ข้าราชการ น.บ. (นิติศาสตร์) 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
นายนิติสิทธิ์ โคตุโร นิติกรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย น.บ. (นิติศาสตร์) 
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ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ประเภท วุฒิการศึกษา 
กลุ่มงานนิติการ (ต่อ) 
นายสุรชัย ศรสีมนาง นิติกรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย น.บ. (นิติศาสตร์) 

น.บ.ท. 
นางสาวอัญชลี หรรษา นิติกรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย น.บ. (นิติศาสตร์) 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
นางสาวฐิติพร พลสุภาพ นิติกรชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย น.บ. (นิติศาสตร์) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
น.ม. (นิติศาสตร์) 

นางสาวอนุชิฎา วิชัย นิติกรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย น.บ. (นิติศาสตร์) 
น.บ.ท. 
น.ม. (นิติศาสตร์) 

นางทัศนีย์วรรณ บุญล ี นิติกรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย น.บ. (นิติศาสตร์) 
น.ม. (นิติศาสตร์) 

นางสาวศิริกาญจน์ คําชนะ นิติกรปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย น.บ. (นิติศาสตร์) 
นายอดิศักดิ์ จันทรประจักษ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว น.บ. (นิติศาสตร์) 
งานบริหารทั่วไป 
นางพจนีย์ ศรีเปารยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย บธ.บ. (การตลาด) 
นายธนพงศ์ รักษาผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์ 
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 2. อัตรากําลังของกองการเจ้าหน้าที่ 
 

ประเภท ระดับการศึกษา รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

ข้าราชการ  5 5 
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 12 19 
ลูกจ้างช่ัวคราว 3 - 3 

รวม   27 
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บทที่  3   
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 
 ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  3)  มาตรา  5  
ซึ่งได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ับ
บําเหน็จบํานาญ  มีสทิธิขอมบัีตรประจําตัวสําหรับผู้รับบําเหน็จบํานาญได้  โดยให้หน่วยงานเจ้าสังกัด
ออกบัตรประจําตัวดังกล่าวให้  การขอมีบัตรประจําตัวการออกบัตรประจําตัว  และลักษณะของบัตร
ประจําตัวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2542)   
(2542  :  1-5)   
 นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542 
มาตรา  5  แลว้ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กําหนดขึ้นจากพระราชกฤษฎีกา  ดังเช่น  พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542   (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2545  (2545  :  13)  มาตรา  4  ได้
กําหนดให้ลูกจา้งประจําของส่วนราชการ  และพนักงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  ด้วย  และ 
พระราชกฤษฎีกา  กําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (ฉบับที่  10)  พ.ศ.  2549  (2549  :  11)  
มาตรา  3  กําหนดให้พนักงานราชการ  ซึ่งมีวาระการจ้างไม่น้อยกว่าหน่ึงปี  เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  เช่นกัน  
 การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัวบุคลากร  มีกฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  กําหนดระยะเวลาการใช้หรืออายุของบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัว
บุคลากร  ไว้ดังน้ี 
  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  5)  มาตรา  
8  ได้กําหนดระยะเวลาการใช้หรืออายุของบัตรประจําตัว  6  ปี  นับแต่วันออกบัตร  เว้นแต่บัตร
ประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีวาระการดํารงตําแหน่งน้อยกว่า  6  ปี  ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ผู้ถือบัตร
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  และบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญที่ใช้ได้ใน
วันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต  
 การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัวบุคลากร  มีกฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน  ไว้ดังน้ี 
  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  5)  มาตรา  
9  ได้กําหนดไว้ว่าในกรณีที่บัตรประจําตัวจะหมดอายุ  ผูถ้ือบัตรต้องขอมีบัตรประจําตัวภายใน 
สามสิบวัน  ก่อนวันที่บัตรน้ันจะหมดอายุ  ส่วนในกรณีทีบั่ตรหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่  หรือขอเปลี่ยนบัตร  แล้วแต่กรณี  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรน้ันหาย 
ถูกทําลาย  หรอืชํารุด  ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  หรอืช่ือตัวและช่ือสกุล  ผู้ถือบัตร 
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ต้องขอเปลี่ยนบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล  หรือช่ือตัวและช่ือ
สกุล  แล้วแต่กรณี 
  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  5)  มาตรา  
10  ได้กําหนดไว้ว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับบัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัติน้ีออกจาก
ราชการหรือพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจําตัวน้ันต่อไป  และในกรณีที่ผู้ถือบัตร
ประจําตัวได้เลื่อนยศ  เลื่อนช้ัน  เลื่อนระดับ  เปลี่ยนตําแหน่ง  หรือย้ายสงักัดให้ผู้น้ันขอมีบัตรประจําตัว
ใหม่ตามยศ  ช้ัน ระดับ  ตําแหน่ง  หรือสังกัดใหม่น้ันภายในสามสิบวันนับแต่วันเลื่อนยศ  เลื่อนช้ัน  
เลื่อนระดับ  เปลี่ยนตําแหน่ง  หรือย้ายสังกัด  
  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  5)  มาตรา  
11  ได้กําหนดไว้ว่าถ้าผู้ถือบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญผู้ใดได้รับโทษ
จําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษหรือเป็นบุคคลล้มละลายทจุริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนนํา
บัตรประจําตัวน้ันไปใช้ในทางทุจริตให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจําตัวน้ันต่อไป  
  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  5)  มาตรา  
12  ได้กําหนดไว้ว่าผู้ใดมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รบับําเหน็จบํานาญ  ใช้หรือแสดง
บัตรประจําตัวว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ  ต้องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต่  6  เดือน  ถึง  5  ปี  และปรับต้ังแต่  10,000  บาท  ถึง  100,000  บาท   
 
วิธีการปฏิบัติงาน 
 
 กองการเจ้าหน้าที่  โดยกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร  ได้เสนอให้
มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตร
ประจําตัวบุคลากร  ไว้ดังน้ี  
  แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัว
บุคลากร  ตามหนังสือที่  ศธ  0530.1(5.2)/9789  เรื่องขออนุมัติใช้ลายมือช่ือสแกนและขั้นตอนการ
ดําเนินการออกบัตรประจําตัวบุคลากร  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2556  กําหนดสาระสําคัญในการขอ
อนุมัติใช้ลายมอืช่ือสแกนและขั้นตอนการดําเนินการออกบัตรประจําตัวบุคลากร  ไว้ดังน้ี 
   1. ขออนุมัติใช้ลายมือช่ือสแกน  จัดพิมพ์ลงในบัตรประจําตัวบุคลากร 
    1.1 ขออนุมัติใช้ลายมือช่ือสแกนของอธิการบดี  จัดพิมพ์ลงในบัตรประจําตัว
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานราชการ  และบัตรประจําตัวผู้บริหาร   
    1.2 ขออนุมัติใช้ลายมือช่ือสแกนของรองอธิการบดีที่ดูแลงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยลงในบัตรประจําตัวลูกจ้างประจํา  พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  และลูกจ้างช่ัวคราว 
    1.3 ขออนุมัติใช้ลายมือช่ือสแกนของผู้ขอมีบัตรประจําตัวบุคลากร  จัดพิมพ์ลงใน
บัตรประจําตัวบุคลากร 
   2. ขออนุมัติขัน้ตอนการดําเนินการออกบัตรประจําตัวบุคลากร 
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    2.1 เริม่จากผูข้อมีบัตรประจําตัว  ย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัวต่อผู้บังคับบัญชา 
เหนือตน  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2542)  ข้อ  1  (9)  (2542  :  2)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  
    2.2 กองการเจา้หน้าที่รับคําขอมีบัตรประจําตัว  และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล  จากระบบฐานข้อมูลบุคลากร  (ระบบ  MIS)  
    2.3 กองการเจา้หน้าที่  ดําเนินการจัดพิมพ์บัตรประจําตัว  และทําสําเนาบัตร
ประจําตัวของผู้ขอมีบัตรประจําตัว  เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2542)  
ข้อ  5  (2542  :  4)  ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542   
    2.4 ให้ผู้ขอมีบัตรประจําตัว ลงลายมือช่ือ ในบัญชีรายช่ือผู้ขอมีบัตรประจําตัวก่อน
รับบัตรประจําตัว  
    2.5 กองการเจา้หน้าที่  จัดทาํบันทึกรายงานการขออนุมัติมีบัตรประจําตัว  ต่อผู้มี
อํานาจออกบัตรประจําตัว  พร้อมแนบบัญชีรายช่ือผู้ขอมีบัตรประจําตัวและสําเนาบัตรประจําตัวของผู้
ขอมีบัตรประจําตัว 
    2.6 ขออนุมัติแบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ.  2542)  ข้อ  4  (2)  (ก)  (ข)  (2542  :  4)  ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
บัตรประจําตัวบุคลากร  ตามหนังสือที่  ศธ  0530.1(5.2)/8524  เรื่องขออนุมัติให้มอบอํานาจให้ 
รองอธิการบดี  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2556  กําหนดสาระสําคัญไว้เพ่ือให้การดําเนินการออกบัตร
ประจําตัวลูกจ้างประจํา  บัตรประจําตัวลูกจ้างช่ัวคราว  และบัตรประจําตัวพนักงานที่จ้างตามภารกิจ 
ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสทิธิภาพในการดําเนินการ  และเป็นการกระจายอํานาจและ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม  มีความคล่องตัวในการดําเนินการย่ิงขึ้น  อธิการบดีจึงมอบอํานาจให้ 
รองอธิการบดีที่ดูแลงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
  แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัว
บุคลากร  ตามหนังสือที่  ศธ  0530.1(5.2)/7676  เรื่องขออนุมัติการออกบัตรประจําตัวอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติ  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2558  กําหนดสาระสําคัญไว้เน่ืองจากปัจจุบันมีอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติ  ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในด้านการจัดการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ  และอาสาสมัครชาวต่างชาติมีความประสงค์ที่จะขอมบัีตรประจําตัวอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติ  เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ  ในหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  อธิการบดีจึงอนุมัติให้ออกบัตรประจําตัวอาสาสมัครชาวต่างชาติ  
  แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัว
บุคลากร  ตามหนังสือที่  ศธ  0530.1(5.2)/7678  เรื่องขออนุมัติให้มอบอํานาจให้รองอธิการบดี  
ลงวันที่  29  ธันวาคม  2558  กําหนดสาระสําคัญไว้เพ่ือให้การดําเนินการออกบัตรประจําตัว
อาสาสมัครชาวต่างชาติ  ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสทิธิภาพในการดําเนินการ  และเป็น
การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม  มีความคล่องตัว  ในการดําเนินการย่ิงขึ้น 
อธิการบดีจึงมอบอํานาจให้รองอธิการบดีที่ดูแลงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี 
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เงื่อนไข 
 
 การพิจารณาว่าจะออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประเภทไหนให้บุคลากรที่มาย่ืนขอมี
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีเง่ือนไขที่ต้องพิจารณาดังน้ี  
  1. พิจารณาจากสถานภาพของบุคคล  ทีม่าย่ืนขอมีบัตรประจําตัว  ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ในแฟ้มประวัติบุคคล  และในระบบ  MIS  
  2. พิจารณาจากประเภทการจ้างของบุคคล  ที่มาย่ืนขอมบัีตรประจําตัว  ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ในแฟ้มประวัติบุคคล  และในระบบ  MIS  
  3. พิจารณาจากเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับบุคคล  ที่มาย่ืนขอมบัีตรประจําตัว 
เช่น  คําสั่งจ้าง  คําสั่งแต่งต้ัง  เป็นต้น  
 การพิจารณาว่าจะออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้บุคคลใด  และจะออกบัตรประจําตัว
บุคลากรให้บุคคลใด  มีเง่ือนไขที่สําคญัดังน้ี   
  1. หากบุคคลที่มาย่ืนขอมีบัตรประจําตัว  มีสถานภาพดังต่อไปน้ีให้ออกเป็นบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   1.1 ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   1.2 เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ 
   1.3 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   1.4 พนักงานราชการ 
   1.5 ลูกจ้างประจํา 
  2. หากบุคคลที่มาย่ืนขอมีบัตรประจําตัว  มีสถานภาพดังต่อไปน้ีให้ออกเป็นบัตรประจําตัว
บุคลากร  
   2.1 พนักงานที่จ้างตามภารกิจ 
   2.2 ลูกจ้างช่ัวคราว 
   2.3 อาสาสมัครชาวต่างชาติ  
  3. บุคคลที่ดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี  สามารถขอมีบัตรประจําตัวผู้บริหารได้  
   3.1 อธิการบดี 
   3.2 รองอธิการบดี 
   3.3 ผู้ช่วยอธิการบดี 
   3.4 คณบดี,  รองคณบดี 
   3.5 ผู้อํานวยการ,  รองผู้อํานวยการ 
   3.6 หัวหน้าภาควิชา,  รองหัวหน้าภาควิชา 
   3.7 หัวหน้าหน่วยงาน,  รองหัวหน้าหน่วยงาน 
 การพิจาณาว่าจะกําหนดอายุของบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัวบุคลากร  
มีเง่ือนไขที่ต้องพิจารณาดังน้ี 
  1. หากบุคคลที่มาย่ืนขอมีบัตรประจําตัว  มีสถานภาพดังต่อไปน้ีให้กําหนดอายุของบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ใช้ได้  6  ปี  นับแต่วันออกบัตร  เว้นแต่บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
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มีวาระการดํารงตําแหน่งน้อยกว่า  6  ปี  ใหใ้ช้ได้จนถึงวันที่ผู้ถือบัตรครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ส่วน
บัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ  70  ปี
บริบูรณ์ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต  
    1.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
    1.2 เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ 
    1.3 พนักงานราชการ 
    1.4 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
    1.5 ลูกจ้างประจํา 
   2. ถ้าบุคคลทีม่าย่ืนขอมีบัตรประจําตัว  มีสถานภาพดังต่อไปนี้ให้กําหนดอายุของบัตร
ประจําตัวบุคลากร  ใหใ้ช้ได้จนถึงวันที่ผู้ถือบัตรครบวาระการดํารงตําแหน่ง  หรือวันสิ้นสุดสญัญาจ้าง 
เป็นต้น  
    2.1 ผู้บริหาร 
    2.2 พนักงานทีจ่้างตามภารกิจ 
    2.3 ลูกจ้างช่ัวคราว 
    2.4 อาสาสมัครชาวต่างชาติ  
 การระบุข้อมูลและรายละเอียดลงในบัตร มีเง่ือนไขที่ต้องพิจารณาดังน้ี 
  1. การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ควรระบุข้อมูลและรายละเอียดลงในบัตร  
ดังน้ี 
   1.1 ควรระบุประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประเภทที่กําหนดในมาตรา  4  ตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (2542  :  2)   
   1.2 ควรระบุวันที่ออกบัตรเป็นวันที่พิมพ์บัตร  และวันที่บัตรหมดอายุเป็นวันที่ผู้ถือบัตร
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  หรือระบุคําว่า  “ใช้ได้ตลอดชีพ”  แทนวันที่บัตรหมดอายุ  ในบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รบับําเหน็จบํานาญ  หากนับระยะเวลาจากวันที่ออกบัตรไปถึงวันบัตร
หมดอายุ  6  ปี  แล้วปรากฏว่าผู้ถือบัตรจะมีอายุครบ  70  ปีบริบูรณ ์
   1.3 ควรตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปน้ีของผู้ถือบัตรให้ถูกต้อง   
(คํานําหน้าช่ือ  ช่ือ  ช่ือสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหน่ง  หมู่โลหิต)  เป็นต้น 
   1.4 บัตรประจาํตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ควรทาํด้วยพลาสติกสีเทา  มีความกว้าง  5.4 
เซนติเมตร  มคีวามยาว  8.4  เซนติเมตร  ด้านหน้ามีแถบแม่เหล็กหรือบาร์โค้ด  ด้านหลังมีลายปูพ้ืนรูป
ครุฑ  ขนาด  1  เซนติเมตร  สีเทาดําเข้มกว่าพ้ืนบัตรเล็กน้อย  เพ่ือให้ตัวอักษรในรายการบัตรชัดเจน 
และมีขนาดและลักษณะ  ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง  พ.ศ.  2542  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  
  2. การออกบัตรประจําตัวบุคลากร  ควรระบุข้อมูลและรายละเอียดลงในบัตร  ดังน้ี 
   2.1 ควรระบุประเภทบุคลากร  ตามสถานภาพของผู้ย่ืนขอมีบัตรประจําตัว  
   2.2 ควรระบุวันที่ออกบัตรในวันที่พิมพ์บัตร  และวันบัตรหมดอายุตามวาระการดํารง
ตําแหน่ง  หรือวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง  
   2.3 ควรตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปน้ีของผู้ถือบัตรให้ถูกต้อง   
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(คํานําหน้าช่ือ  ช่ือ  ช่ือสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหน่ง  หมู่โลหิต)  เป็นต้น 
   2.4 บัตรประจาํตัวบุคลากร  ควรทําด้วยพลาสติกสีขาว  มคีวามกว้าง  5.4  เซนติเมตร 
มีความยาว  8.4  เซนติเมตร  
 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 จากการดําเนินการวิจัย  เรือ่ง  การศึกษาการให้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบว่า  (ประภัสร ์ รัตนพร.  2561  :  45-46) 
  1. ผูใ้ช้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มีความพอใจ
ในการให้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( x  = 4.42)  เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทั้ง  5  ด้าน  อยู่ในระดับมาก  โดยด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ  มรีะดับค่าเฉล่ียสูงสุด  ( x  = 4.48)  รองลงมาด้านคุณภาพการให้บริการ  ( x  = 4.45) 
และรองลงมาตามลําดับคือด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  ( x  = 4.33)  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจัยที่มีผล
ต่อคะแนนการให้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนการให้บริการงาน
ออกบัตรประจําตัวบุคลากรที่สําคัญม ี 5  ด้าน  1)  ด้านสิง่อํานวยความสะดวก  1.1)  สถานที่  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  มีความพร้อมในการให้บริการ  1.2)  การย่ืนขอมบัีตรประจําตัวบุคลากรผ่าน
ระบบงานสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่มีความสะดวก  1.3)  ช่องทางการติดต่อที่สะดวก  และรวดเร็ว  
เข้าถึงง่าย  2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร  2.1)  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการใหค้ําแนะนําในการ
กรอกแบบฟอร์ม  คําร้อง  2.2)  เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการแสดงความเป็นมิตร  ย้ิมแย้มแจ่มใส  และให้
เกียรติผู้ใช้บริการ  2.3  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  แสดงออกถึงความเต็มใจ  และยินดีให้บรกิาร  ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  3)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  3.1)  แบบฟอร์มการย่ืน
ขอมีรูปแบบทีชั่ดเจน  กรอกง่ายไม่ซับซ้อน  3.2)  มีการดําเนินการและบริการที่รวดเร็ว  3.3)  มี
ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน  7  วันทําการ  4)  ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.1)  แบบฟอร์ม  คําร้อง  
ขอมีบัตรประจําตัวบุคลากร  มีเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  4.2)  บัตรประจําตัวบุคลากรที่ออกให้มี
ข้อมูลที่ถูกต้อง  4.3  ผู้ใช้บรกิารได้รับบัตรประจําตัวบุคลากรตรงตามความต้องการทันต่อการนําไปใช้
งาน  5)  ด้านการแจ้งผลการขอมีบัตรประจําตัวบุคลากร 
  2. ผูใ้ช้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ที่มีเพศ
แตกต่างกัน  มคีวามพอใจในการให้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน  (p > .05)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  3. ผูใ้ช้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ที่มีอายุ
แตกต่างกัน  มคีวามพอใจในการให้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน  (p > .05)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4. ผูใ้ช้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ที่มี
ประสบการณ์ทํางานแตกต่างกัน  มีความพอใจในการให้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  (p > .05)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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   5. ผูใ้ช้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ที่มสีถานภาพ
แตกต่างกัน  มคีวามพอใจในการให้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โดยรวมแตกต่างกัน  (p > .05)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยผู้ใช้บริการที่เป็นบุคลากร
สายวิชาการมีความพอใจการให้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุน 
  6. ผูใ้ช้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มีความพอใจ
ในการให้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมและรายด้าน 
จําแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  (p > .05)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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บทที่  4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
 การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  เป็นการออกบัตรประจาํตัวใหแ้ก่บุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือใช้
สําหรับแสดงตัวในการติดต่อราชการ  และติดต่อกับส่วนราชการอ่ืนๆ  โดยเป็นการยืนยันว่าเป็น
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีแผนปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี 
  
แผนปฏิบัติงาน 
 
 งานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มีแผนปฏิบัติงาน  ดังต่อไปน้ี   

 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. รับคําขอมีบัตรประจําตัว             

2. กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
   ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและ 
   เอกสาร หลกัฐาน 

    

  

        

3. กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
  3.1 พิมพ์บัตรประจําตัว 
  3.2 ทําสําเนาบัตรประจําตัว 
  3.3 จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ขอมีบัตร 

            

4. กองการเจ้าหน้าที่แจ้งผลการขอ 
   มีบัตรประจําตัว 

            

5. กองการเจ้าหน้าที่รายงานการ 
   ออกบัตรประจําตัว ให้อธิการบดี 
   ทราบ 

            

6. กองการเจ้าหน้าที่ จัดเก็บสําเนา 
   บัตรประจําตัวและผลการ 
   รายงานการออกบัตรประจําตัว 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนที่  1  รับคําขอมีบัตรประจําตัว 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทีม่คีวามประสงค์จะ
ขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบัตรประจําตัวบุคลากร ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม  
ในภาคผนวก ข แบบฟอร์มขอมีบัตรประจําตัว  แล้วย่ืนแบบคําขอมีบัตรประจําตัวต่อกองการเจ้าหน้าที่  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ขั้นตอนที่  2  ตรวจสอบความถูกต้อง    
  กองการเจ้าหน้าที่  เมื่อได้รับคําขอมีบัตรประจําตัวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือบุคลากร  
แล้ว  ตรวจสอบข้อมูลบุคคล  และเอกสาร  หลักฐาน  ว่ามีความถูกต้องหรือไม่  ถ้าตรวจสอบแล้วมี
ความถูกต้องก็ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป  หรือตรวจสอบแล้วข้อมูล  และเอกสาร  หลกัฐาน  ไมม่ีความ
ถูกต้อง  ก็แจ้งให้ผู้ขอมีบัตรประจําตัวได้ทราบและแก้ไขให้ถูกต้อง  
 ขั้นตอนที่  3  พิมพ์บัตรประจําตัว  ทําสําเนาบัตรประจําตัว  และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ขอมี
บัตรประจําตัว 
  เมื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคล  และเอกสาร  หลักฐาน  ถูกต้องแล้ว  กองการเจ้าหน้าที่ก็จะ
พิมพ์บัตรประจําตัว  ทาํสําเนาบัตรประจําตัว  และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ขอมีบัตรประจําตัว 
 ขั้นตอนที่  4  แจ้งผลการขอมีบัตรประจําตัว   
  เมื่อกองการเจ้าหน้าที่พิมพ์บัตรประจําตัว  ทําสําเนาบัตรประจําตัว  และจัดทําบัญชี
รายช่ือผู้ขอมีบัตรประจําตัว  เสร็จแล้ว  กองการเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งผลการออกบัตรประจําตัว ให้ผู้ขอมี
บัตรประจําตัวได้ทราบ  เพ่ือติดต่อรับบัตรประจําตัว 
 ขั้นตอนที่  5  รายงานการออกบัตรประจําตัวให้อธิการบดีได้ทราบ 
  เมื่อกองการเจ้าหน้าที่ได้ออกบัตรประจําตัว  ใหผู้้ขอมีบัตรประจําตัวแล้วต้องรายงานผล
การออกบัตรประจําตัวให้อธิการบดีได้ทราบทุก ๆ เดือน 
 ขั้นตอนที่  6  จัดเก็บสําเนาบัตรประจําตัว  และผลการรายงานการออกบัตรประจําตัว 
  เมื่ออธิการบดีได้รับทราบ  การออกบัตรประจําตัวแล้ว  กองการเจ้าหน้าที่จะทําการ
จัดเก็บสําเนาบัตรประจําตัว  และผลการรายงานการออกบัตรประจําตัว  เพ่ือเป็นหลักฐานต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 จากขั้นตอนการปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถเขียนเป็น  Flow  Chat  ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับคําขอมีบัตรประจําตัว  ข้ันตอนท่ี  1 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง  ข้ันตอนท่ี  2   

ข้ันตอนท่ี  3   
พิมพ์บัตรประจําตัว  ทําสําเนาบัตรประจําตัว  
และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ขอมีบัตรประจําตัว 

ข้ันตอนท่ี  4  

ข้ันตอนท่ี  5  

แจ้งผลการขอมีบัตรประจําตัว

รายงานการออกบัตรประจําตัว 
ให้อธิการบดีได้ทราบ 

ข้ันตอนท่ี  6  
จัดเก็บสําเนาบัตรประจําตัว  
และผลการรายงานการออก

บัตรประจําตัว 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ภาพประกอบ  4  แสดง  Flow  Chat  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 งานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มีการติดตามการปฏิบัติงานดังน้ี   
 

 
* หมายเหตุใหใ้ส่เครื่องหมาย   ในช่องที่ได้ดําเนินงานตามข้ันตอนปฏิบัติงาน  เพ่ือแสดงถึง
ความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นตอนว่าดําเนินงานถึงขั้นตอนใดแล้วบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของงาน (แต่ละขั้นตอน) 
1 2 3 4 5 6 

ขั้นตอนที่ 1 รบัคําขอมีบัตรประจําตัว       

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้อง        

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์บัตรประจําตัว ทําสําเนา
บัตรประจําตัว และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ขอมี
บัตรประจําตัว 

      

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการขอมบัีตรประจําตัว       

ขั้นตอนที่ 5 รายงานการออกบัตรประจําตัว
ให้อธิการบดีได้ทราบ 

      

ขั้นตอนที่ 6 จดัเก็บสําเนาบัตรประจําตัว  
และผลการรายงานการออกบัตรประจําตัว 
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 งานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาจากระยะเวลาการดําเนินงาน  
ว่าใช้ระยะเวลาดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้หรือไม่  
 

ขั้นตอนปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่
กําหนดไว้ 

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานจริง

ผลการดําเนินงาน 
ตามเวลาที่
กําหนด 

ไม่ตามเวลาที่
กําหนด 

ขั้นตอนที่ 1 รบัคําขอมีบัตรประจําตัว 5 นาท ี    
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้อง 10 นาท ี    
ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์บัตรประจําตัว ทําสําเนา
บัตรประจําตัว และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ขอมี
บัตรประจําตัว 

10 นาที    

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการขอมบัีตรประจําตัว 5 นาท ี    
ขั้นตอนที่ 5 รายงานการออกบัตรประจําตัว
ให้อธิการบดีได้ทราบ 

1 วัน    

ขั้นตอนที่ 6 จดัเก็บสําเนาบัตรประจําตัว  
และผลการรายงานการออกบัตรประจําตัว 

5 นาท ี    

 
* หมายเหตุ  ให้พิจารณาว่าใช้ระยะเวลาดําเนินงานแต่ละขั้นตอนใช้เวลาเท่าใด  และให้บันทึกลงในช่อง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง  ส่วนช่องผลการดําเนินงาน  หากผลการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด  ใหใ้สเ่ครื่องหมาย    ในช่อง  ตามเวลาท่ีกําหนด  หรือหากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  ใหใ้ส่เครื่องหมาย    ในช่อง  ไม่ตามเวลาท่ีกําหนด  โดยให้บันทึกปัจจัยหรือ
สาเหตุที่ทําให้การดําเนินงานไมเ่ป็นไปตามเวลาที่กําหนดด้วย  เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุง  แก้ไข 
เพ่ือให้การดําเนินงานในคร้ังต่อไปแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
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 การพิมพ์บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัย
หาสารคาม  ใช้โปรแกรมและวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์บัตร  ดังน้ี 
  โปรแกรมพิมพ์บัตร iDesign PLUS Card Printing Software Version 5.1.5.0 ซึ่งมี
คุณสมบัติ  ดังน้ี   
   - ใช้งานบนระบบปฎิบัติการ Windows 2000, XP,2003 and Vista  
   - รองรับแหล่งข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟส ODBC หรือ ADO รวมถึง MS SQL Server, 
Oracle, Sybase, DB2, Access, ฐานข้อมลู, Foxpro, Excel, Text, Interbase, SQL Anywhere 
และ MySQL เป็นต้น 
   - รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 1 มิติและ 2 มิติ ดังต่อไปน้ี  
    บาร์โค้ด 1 มิติ  
     MSI/Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with Check Digit, 
Codabar Symbology, & Code 39 or Code 3 of 9, Code 39 with Check, Code 39 
Extended, Code 39 Extended with Check, Code 93, Extended Code 93, Code 128-A, 
Code 128 B, Code 128 C, UPC A, UPC E, EAN 13, EAN 8, Postnet    
    บาร์โค้ด 2 มิติ 
     PDF 417, DataMatrix 
   - รองรับรูปแบบกราฟิกที่ใช้งานกันทั่วไป เช่น Windows Bitmap (BMP, DIB, RLE), 
CompuServe Bitmap (GIF), JPEG,  Bitmap (JPG, JPEG, JPE), Portable Network Graphics 
(PNG), Windows Metafile (WMF), Enhanced Windows Metafile (EMF), Windows Icon (ICO) 
   เครื่องพิมพ์บัตร รุ่น XID 8300 ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังน้ี    
   - เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบรีทรานส์เฟอร์  ทําให้พิมพ์ได้เต็มบัตร  โดยไม่เหลือพ้ืนที่
ขอบบัตร 
   - พิมพ์บาร์โค้ดได้ 
   - ความละเอียดในการพิมพ์ 300 จุดต่อน้ิว 
   - ความเร็วในการพิมพ์ 100 ใบต่อ 1 ช่ัวโมง 
   - มีระบบกลับบัตรอัตโนมัติ (XID-8300 Dual-sided) 
   - รองรับการใส่บัตรได้ 200 ใบ 
   - รองรับบัตรที่พิมพ์ออกมาได้ 100 ใบ 
   - รองรับบัตรชนิด PVC, Composite PVC, ABS, PET and Polycarbonate Card 
of ISO ID-1/ CR80 size, 85.60 x 53.98 mm. 
   - รองรับบัตรที่มีความหนาต้ังแต่ 0.25 มิลลิเมตร ถึง 2.0 มลิลิเมตร 
   - รองรับการต่อพ่วงแบบ USB 2.0 
   - มีหน้าจอ LCD เพ่ือใช้ดูสถานะของเคร่ือง และต้ังค่าที่หน้าเคร่ืองพิมพ์ได้ 
   - รองรับระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows 2000, XP and VISTA 
   - มีระบบอิเลคโทรนิคป้องกันการเปิดฝาเคร่ือง และดึงกล่องใส่บัตรออก โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
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   - มีระบบรองรบัการต่อพ่วงกับชุดพิมพ์ลามิเนต 
   - มีระบบหยุดการพิมพ์ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกดิกับตัวเคร่ืองกรณีเครื่องมี
ความร้อนจัด 
 บัตรสําหรับพิมพ์บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร ในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใช้บัตรเปล่าที่มีลักษณะและขนาด ดังน้ี 
  1. บัตรสําหรับพิมพ์บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทําด้วยพลาสติกสีเทาเงิน  ด้านหน้ามี
บาร์โค้ด  ด้านหลังมีลายปูพ้ืนรูปครุฑ  ขนาด  1  เซนติเมตร  สีเทาดําเข้มกว่าพ้ืนบัตรเล็กน้อย  เพ่ือให้
ตัวอักษรในรายการบัตรชัดเจน  โดยมีขนาดกว้าง  5.4  เซนติเมตร  ยาว  8.4  เซนติเมตร  รายละเอียด
ตามภาคผนวก  ก  แบบบัตรประจําตัว  ซึ่งบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มี  5  แบบ  ดังน้ี   
   - แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   - แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญที่เป็นข้าราชการผู้รับ
บําเหน็จบํานาญ 
   - แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   - แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นพนักงานราชการ 
   - แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นลูกจ้างประจํา 
  2. บัตรสําหรับพิมพ์บัตรประจําตัวบุคลากร  ทําด้วยพลาสติกสีขาว  มีขนาดกว้าง  5.4  
เซนติเมตร  ยาว  8.4  เซนติเมตร  ด้านหน้ามบีาร์โค้ด  ด้านหลังมีรายละเอียดตามภาคผนวก  ก  แบบ
บัตรประจําตัว  ซึ่งบัตรประจาํตัวบุคลากร  มี  4  แบบ  ดังน้ี 
   - แบบบัตรประจําตัวบุคลากรที่เป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ 
   - แบบบัตรประจําตัวบุคลากรที่เป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างชาติ 
   - แบบบัตรประจําตัวบุคลากรที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
   - แบบบัตรประจําตัวบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครชาวต่างชาติ 
  3. บัตรสําหรับพิมพ์บัตรประจําตัวบุคลากร  (ผู้บริหาร)  ทําด้วยพลาสติกสีขาว  มีขนาด
กว้าง  5.4  เซนติเมตร  ยาว  8.4  เซนติเมตร  ด้านหน้ามีบาร์โค้ด  ด้านหลังมีรายละเอียดตาม
ภาคผนวก  ก  แบบบัตรประจําตัว  ซึ่งบัตรประจําตัวบุคลากร  (ผู้บริหาร)  มี  1  แบบ   
   - แบบบัตรประจําตัวบุคลากรที่เป็นผู้บริหาร 
   
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 
 ผู้ปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  ในสังกัด
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ควรมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
  1. ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
  2. ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสํานึกในหน้าที่ 
และมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนทํา 
  3. ปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบ  ถูกต้อง  ทําให้งานมีคุณภาพที่เช่ือถือได้  มีบริการที่ดี 
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  4. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  มีความยุติธรรม  ไม่ทุจริตต่อหน้าที่  สามัคคี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
  5. ปฏิบัติงานด้วยการมีจิตสํานึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่ไม่เห็นแก่ตัว  ไม่เอาเปรียบ
ผู้รับบริการ  ตรงไปตรงมาเป็นกุศล  สังคมยกย่อง  
 การนําจรรยาบรรณมาใช้ในการปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบตัร
ประจําตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูป้ฏิบัติงานได้นําจรรยาบรรณมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและหน่วยงาน  ดังน้ี 
  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต  เสมอภาค  และปราศจากอคติ 
  2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล  โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
  3. ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างเต็มที่  
  4. ประพฤติตนเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการและมหาวิทยาลัยอย่าง
ประหยัด  คุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง 
  การนําจรรยาบรรณมาใช้ในการปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบตัร
ประจําตัวบุคลากร  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูป้ฏิบัติงานได้นําจรรยาบรรณมาใช้ในการ
บริการ  ดังน้ี 
  1. ใช้ภาษา  ถอ้ยคํา  สํานวนที่ชัดเจน  สุภาพ  เหมาะสม  และเข้าใจง่ายในการสื่อ
ความหมายต่อผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ 
  2. ละเว้นการใช้อํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้รับบริการ 
  3. ใหข้้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้รับบริการ  ด้วยความเต็มใจ  และรวดเร็วทันเวลา  
  4. ให้บริการต่อผู้รับบริการ  ด้วยจิตสํานึกในการให้บริการที่ดีมีความเสมอภาค  รวดเร็ว 
ประหยัด  ถูกต้อง  และปราศจากอคติ  
  5. ละเว้นการแนะนําผู้รับบริการ  ให้ดําเนินการใดๆ  อันเป็นการหลีกเลีย่งต่อกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง  
  6. ให้บริการผูม้าติดต่องานอย่างเต็มกําลังความสามารถ  ด้วยความเสมอภาค  โปร่งใส 
และเป็นธรรม 
  7. ปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการด้วยความเอ้ือเฟ้ือ  มีนํ้าใจ  ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  และ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือของบุคคลทั่วไป 
  8. ละเว้นการรับทรัพย์สินในมูลค่าเกินปกติวิสัย  และการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้  
โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ในกรณีทีท่รัพย์สินมีมูลค่า 
เกินปกติวิสัยให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
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บทที่  5   
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
 
 การปฏิบัติงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบตัรประจําตัวบุคลากร  มีปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
  1. ระยะเวลาในการดําเนินการออกบัตรประจําตัวใช้เวลานาน 
  2. บัตรประจําตัวที่ออกให้ไม่มีความคงทน  ข้อมูลบนบัตรประจําตัวลบเลือนง่าย 
  3. ผู้ขอมีบัตรประจําตัวไม่ได้รับความสะดวกในการติดตามผลการขอมีบัตรประจําตัว 
  4. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และวัสดุในการปฏิบัติงาน 
   4.1 เครื่องพิมพ์บัตร  ในการพิมพ์บัตรบางครั้งเกิดปัญหาบัตร  ติดภายในตัว
เครื่องพิมพ์ 
   4.2 บัตรพลาสติก  สําหรับพิมพ์บัตรหมด  เน่ืองจากรอการจัดส่งจากผู้ขาย 
 
แนวทางในการแก้ไขและพฒันางาน 
 
 1. ลดขั้นตอนการดําเนินการออกบัตรประจําตัว  โดยใช้ลายมือสแกนของผู้มีอํานาจในการ
ออกบัตรประจําตัว  และใช้ลายมือสแกนของผู้ขอมีบัตรประจําตัว  จัดพิมพ์ลงในบัตรประจําตัว หลังจาก
ที่จัดพิมพ์บัตรประจําตัวแล้ว  กองการเจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกรายงานการออกบัตรประจําตัว เสนอต่อ
ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว  พร้อมแนบบัญชีรายช่ือผู้ขอมีบัตรประจําตัวและสําเนาบัตรประจําตัว  ให้
ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวได้ทราบ 
 2. แก้ไขปัญหาบัตรประจําตัวที่ไม่มีความคงทน  และข้อมลูบนบัตรประจําตัวลบเลือนง่าย  
โดยการเลือกใช้เครื่องพิมพ์บัตร  ที่มรีะบบการทํางานที่ต่อเน่ืองกัน  ในขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลลงในบัตร  
และขั้นตอนการเคลือบบัตร  ซึ่งขั้นตอนทั้งสองน้ีจะดําเนินการเสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน  จึงทําให้บัตร
ประจําตัวมีความคงทน  และข้อมูลบนบัตรประจําตัว  ไม่ลบเลือนง่าย    
 3. แก้ไขปัญหาผู้ขอมีบัตรประจําตัวไม่ได้รับความสะดวกในการติดตามผลการขอมีบัตร
ประจําตัว  กองการเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวด้วยวิธีการโทรศัพท์แจ้งผลการขอมีบัตร
ประจําตัว  และกองการเจ้าหน้าที่ได้พัฒนาการแจ้งผลการขอมีบัตรประจําตัวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์2  
รูปแบบคือ 
  3.1 การแจ้งผลผ่านทาง  SMS  (Short  Message  Service)  โดยการส่งข้อความแจ้งผล
การขอมีบัตรประจําตัว  เข้าโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งผู้ขอมีบัตรประจําตัว  ที่ใช้โทรศัพท์มือถอืทั่วๆไป  
สามารถรับข้อความได้   
  3.2 การแจ้งผา่นทาง  Web  (Web  Site)  ผู้ขอมีบัตรประจําตัวสามารถเข้าเว็บไซต์ของ
กองการเจ้าหน้าที่  www.pd.msu.ac.th  เพ่ือตรวจสอบสถานะการขอมีบัตรประจําตัวบุคลากรได้ว่า
อยู่ในสถานะใด  เช่น  รอดําเนินการ  กําลงัดําเนินการ  เสร็จสิ้น 
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   4. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และวัสดุในการปฏิบัติงาน 
  4.1 การแก้ปัญหาบัตรติดภายในตัวเคร่ืองพิมพ์บัตร  รุ่น  XID  8300  ใหท้ําความสะอาด
โรลเลอร์โหลดบัตร  การทําความสะอาดโรลเลอร์  สามารถทําได้  ดังน้ี  
 

4.1.1 เปิดฝาด้านหน้าตัวเคร่ืองออก 

4.1.2 ดึงชุด Cleaning ออก 

4.1.3 การล้าง Cleaning Roller  
ด้วยนํ้า 

4.1.4 เมื่อทําความสะอาดแล้วให้เป่า
ให้แห้งหรือทิ้งไว้ให้แห้งก่อนใส่
ในเครื่อง 

4.1.5 การใส่ชุด Cleaning เข้าที่เดิม
พร้อมปิดฝาด้านหน้าตัวเคร่ือง 

ภาพประกอบ  5  แสดงการแก้ปัญหาบัตรติดภายในตัวเครื่องพิมพ์บัตร  รุ่น  XID  8300  (Digital  
Identification Solutions  Group.  2009  :  32-33) 
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  4.2 การแก้ไขปัญหาบัตรพลาสติกสําหรับพิมพ์บัตรหมด  ระหว่างรอการจัดส่งบัตร
พลาสติกจากผูข้าย  หากผู้ขอมีบัตรประจําตัว  มีความจําเป็นที่ต้องใช้บัตรประจําตัว  หรือสําเนาบัตร
ประจําตัว  ควรแนะนําให้ผู้ขอ  ให้ขอหนังสอืรับรองบุคคล  โดยกองการเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการออก
หนังสือรับรองบุคคล  และติดรูปถ่ายของผู้ขอ  พร้อมประทับตราครุฑที่ใช้ประจําในส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือให้บุคคลนําไปใช้แทนบัตรประจําตัว  เป็นการช่ัวคราวไปก่อน  ส่วนการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต  ควรตรวจนับจํานวนวัสดุที่ใช้งานคงเหลือ  และจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า  
เพ่ือให้มีวัสดุทีพ่ร้อมใช้งานตลอดเวลา  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในงานออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวบุคลากร  จาก 
การวิจัย  เรื่อง  การศึกษาการให้บริการงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ  ดังต่อไปน้ี   
   1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  ผูใ้ช้บริการต้องการให้มีระบบการย่ืนคําร้องขอมีบัตร
ประจําตัว  ผ่านทางเว็บไซต์   
   2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ผู้ใช้บริการต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทน  กรณีที่
ผู้ปฏิบัติงานประจําไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้   
   3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ผู้ใช้บริการพอใจมากที่มกีารให้บริการแบบ  
One  Stop  Service  เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว   
   4. ด้านคุณภาพการให้บริการ  ผูใ้ช้บริการพอใจมากที่ได้รับบัตรประจําตัวบุคลากร  ไปใช้
งานตรงตามความต้องการ 
   5. ด้านการแจง้ผลการขอมีบัตรประจําตัว  ผู้ใช้บริการพอใจมาก  จากการแจ้งผล 
ผ่านทาง  Web  และผ่านทาง  SMS  เพราะเป็นบริการที่ดีสะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการ  ต้องการให้มี
บริการน้ีต่อไป 
 นอกจากข้อเสนอแนะในการพัฒนางานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะ
ในการนําปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปใช้งาน  ดังต่อไปนี้  (ประภัสร ์ รัตนพร.  2561  
:  48) 
   1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
    1.1 สถานที่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  ควรมีความพร้อมในการให้บริการเสมอ   
    1.2 การย่ืนขอมีบัตรประจําตัวบุคลากรผ่านระบบงานสารบรรณกองการเจ้าหน้าที่ควร
มีความสะดวกเสมอ   
    1.3 ช่องทางการติดต่อควรมีความสะดวก  รวดเร็ว  และเข้าถึงง่ายเสมอ   
   2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
    2.1 การให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติให้สม่ําเสมอในการให้คําแนะนําในการกรอก
แบบฟอร์ม  คาํร้อง   
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    2.2 เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการควรแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอถึงความเป็นมิตร  ย้ิมแย้ม
แจ่มใส  และให้เกียรติผู้ใช้บริการ   
    2.3 เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการควรแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอถึงความเต็มใจ  และยินดี 
ให้บริการ  ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ   
   3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
    3.1 แบบฟอร์มการย่ืนขอควรมีรูปแบบที่ชัดเจน  กรอกง่ายไม่ซับซ้อน และมีจํานวน
เพียงพอต่อความต้องการตลอดเวลา   
    3.2 ควรมีกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการที่สามารถดําเนินการและบริการที่รวดเร็ว   
    3.3 ควรมีระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน  7  วันทําการ   
   4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
    4.1 ควรมีการจัดเตรียมแบบฟอร์ม  คําร้อง  ขอมีบัตรประจําตัวบุคลากร  มีเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งานตลอดเวลา   
    4.2 บัตรประจาํตัวบุคลากรที่ออกให้ควรมีขอ้มูลที่ถูกต้องที่สุด   
    4.3 ควรให้ผูใ้ช้บริการได้รับบัตรประจําตัวบุคลากรตรงตามความต้องการทันต่อการ
นําไปใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ   
   5. ด้านการแจง้ผลการขอมีบัตรประจําตัวบุคลากร  ควรมกีารแจ้งผลผ่านทาง  Web  และ
ผ่านทาง  SMS  อย่างสมํ่าเสมอ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบบัตรประจําตัว 
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แบบที่  1  แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) 
ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2542)  ข้อ  4  (2)  (ก)  (ข)  (2542  :  4)  ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  
  

 
(ด้านหน้า) 

 

 

 

  

 

 

 (ด้านหลัง) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

5.4 ซ.ม. 
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แบบที่  2  แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ  (ขา้ราชการผู้รับบําเหน็จบํานาญ) 
ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2542)  ข้อ  4  (2)  (ก)  (ข)  (2542  :  4)  ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542   
 

(ด้านหน้า) 
 

 
  

 

 (ด้านหลัง) 
 

 
  

 

 

 

 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 
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แบบที่  3  แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 
ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2542)  ข้อ  4  (2)  (ก)  (ข)  (2542  :  4)  ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542   
 

(ด้านหน้า) 
 

 
  

 

 (ด้านหลัง) 
 

 
  

 

 

 

 

 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 
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แบบที่  4  แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (พนักงานราชการ) 
ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2542)  ข้อ  4  (2)  (ก)  (ข)  (2542  :  4)  ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542   
 

(ด้านหน้า) 
 

 
  

 

 (ด้านหลัง) 
 

 
  

 

 

 

 

 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 
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แบบที่  5  แบบบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (ลูกจ้างประจํา) 
ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.  2542)  ข้อ  4  (2)  (ก)  (ข)  (2542  :  4)  ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542   
 

(ด้านหน้า) 
 

 
  

 

 (ด้านหลัง) 
 

 
  

 

 

 

 

 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 
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แบบที่  6  บัตรประจําตัวบุคลากร  (พนักงานที่จ้างตามภารกิจ) 

(ด้านหน้า) 
 

 
  

 

 (ด้านหลัง) 
 

 
  

 

 

           
           
    

 

 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 
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แบบที่  7  บัตรประจําตัวบุคลากร  (พนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างชาติ) 

(ด้านหน้า) 
 

 
  

 

 (ด้านหลัง) 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 
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แบบที่  8  บัตรประจําตัวบุคลากร  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

(ด้านหน้า) 
 

 
  

 

 (ด้านหลัง) 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 
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แบบที่  9  บัตรประจําตัวบุคลากร  (อาสาสมัครชาวต่างชาติ)  

(ด้านหน้า) 
 

 
  

 

 (ด้านหลัง) 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 
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แบบที่  10  บัตรประจําตัวบุคลากร  (ผู้บรหิาร) 

(ด้านหน้า) 
 

 
  

 

 (ด้านหลัง) 
 

 
  

 

           
           
           

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 



ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจ ำตัว 



คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอบัตรประจําตัวใหม่ 

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
Request the identity card Or request a new ID card. Identity Card Act 2542 the authorities. 

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

เขียนที่/Write  at. .............................................. 

วันที่ /Date. ...................................................................... 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-สกุล ………………………........................................................................................ 

I am. (Mr./Mrs./Miss.) /Name-Surname. ..................................................................................................... .......................... 

เกิดวันที่ /Date of birth ................................................................................ ...........................  อายุ /Age ................ปี /Year 

สัญชาติ /Nationality .................................................................................  หมู่โลหิต /Blood type. ...................................... 

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี /Home address : Number ……………………  ตรอก/ซอย /Street/Lane …………………………… 

ถนน / Road ………………………………………………………………… ตําบล/แขวง /District ……………………………………………………….. 

อําเภอ/เขต /District/Area ……………………………………….  จังหวัด /Province ……………………………………………………………….. 

รหัสไปรษณีย์ /Zip Code …………………………………………  โทรศัพท์ /Telephone …………………………………………………………. 

หมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ /ID Number of applicant  --- - 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ /Contact Address …………............................................................................ ......................... 

เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท /Type of official   ข้าราชการพลเรือน /The Government Officer  

 ข้าราชการผู้รับบําเหน็จบํานาญ/Civil service pension recipients   พนักงานราชการ/Government Employee. 

 พนักงานมหาวิทยาลัย /University employees.   ลูกจ้างประจํา / Regular employees.   

รับราชการ/ปฏิบัติงาน/สังกัด แผนก/งาน/ The Government/work/under department/work ………………………………….  

ฝ่าย/ส่วน/Division/Organization  …………………………กอง/สํานัก/Division/Department ....…............................................ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/Mahasarakham University ตําแหน่ง/Position………………………………… ระดับ/Level/………….. 

มีความประสงค์ขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นต่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Wishes for the identification of 

state officials filed Mahasarakham University.  

กรณี / Case   1. ขอมีบัตรครั้งแรก /For the first card. 

  2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก /Request a new card as 

 บัตรหมดอายุ /Expiration date.   บัตรหายหรือถูกทําลาย / Card is lost or destroyed. 

  หมายเลขของบัตรเดิม / Number of the original card. ……………………………ถ้าทราบ / If known. 

 3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก / Requested change because the card. 

 เปลี่ยนตําแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ / Reposition / sliding scale / advance 

 เปลี่ยนชื่อตัว / Rename the.   เปลี่ยนชื่อสกุล / Change last name. 

 เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล / Change the name and surname.  

 ชํารุด / Frazzle  อ่ืน ๆ / Other ……………………………………………………………………………………… 
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หน้าที่ 2 

ทั้งนี้ได้แนบรูปถ่ายจํานวน 1 ใบ มาพร้อมกับคําขอนี้แล้ว หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) / The attached photo was taken on 

1 leaf with this request. Or other evidence (if any). ………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ / I hereby certify that the above is true. 

ลายมือชื่อ /Signature. .......................................................... 

     (.....................................................................................)  

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเครื่องหมาย  ในช่อง  และหรือ  หน้าข้อความ ที่ใช้ 

ให้ลงคํานําหน้านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น และชื่อ ผู้ขอมีบัตร และ

กรณีบัตรหาย ให้แนบใบแจ้งความประกอบการทําบัตรด้วย 

Note to erase unwanted messages out and limit marks  in the box  and / or  page text to reveal  

prefix behalf laws and regulations of the government such as Mr. / Mrs. / Ms. / rank, etc. and name for the 

card. And if my card. Attach a statement of a card with 

รูปถ่ายชุดปกติขาว 

ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. 
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แบบฟอร์มในการท าบัตรผู้บริหาร 

Form of administrator card. 

เขียนที ่/Write at. ……………………………………. 

วันที่ /Date. ………………………………………………………….. 

เรียน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

To     President of Mahasarakham. 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) .....................................................................................................  

I am (Mrs. /Miss.) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /Administrator of Mahasarakham University.  

ต าแหหนงง /Position ………………………………………………….. สังกัด /Under ………………………………………………… 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /Mahasarakham University. 

ตามค าสั่งที่ ......................../................................. วันที่ออกค าสั่ง ..................................... ................................ 

จากวันที่ ............................................................... ถึงวันที่.......................................... ........................................ 

ที่อยูง /Address ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telephone number ………………………………….. Mobile number ……………………………………………………….. 

เลขบัตรประชาชน /ID card number. …………………………………………………………………………………………………. 

มีความประสงค์ขอบัตรประจ าตัวผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม /Wish for a Administrator ID card. 

Mahasakham University.  

ลงชื่อ /Sincerely. …………………………………………. ผู้ยื่นค าขอ /The applicant. 

(...............................................................)  

รูปถงาย 

ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. 
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แบบค ำร้องขอมีบัตรพนักงำนที่จ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้เชี่ยวชำญ) 

Request for temporary employee card. 

เขียนที ่/Write at. ……………………………………. 

วันที่ /Date. ………………………………………………………….. 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

To     President of Mahasarakham. 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ................................................................................................. ........ 

I am (Mrs. /Miss.) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

พนักงานที่จ้างตามภารกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/Temporary employee of Mahasarakham 

University. ต าแหน่ง /Position …………………………………………… สังกัด /Under ………………………………………… 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /Mahasarakham University. 

ตามค าสั่งที่ ......................../................................. วันที่ออกค าสั่ง ..................................................................... .... 

จากวันที่ ............................................................... ถึงวันที่.......................................... ............................................ 

ที่อยู่ /Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telephone number ……………………………………… Mobile number ……………………………………………………….. 

เลขบัตรประชาชน /เลขที่หนังสือเดินทาง /ID card number /passport number. …………………….………………. 

มีความประสงค์ขอบัตรประจ าตัวพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม /Wish for a 

temporary employee ID card. Mahasakham University.  

 

ลงชื่อ /Sincerely. …………………………………………. ผู้ยื่นค าขอ /The applicant. 

(...............................................................)  

รูปถ่าย 

ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. 
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แบบค ำร้องขอมีบัตรลูกจ้ำงชั่วครำว 

Request for temporary employee card. 

เขียนที ่/Write at. ……………………………………. 

วันที่ /Date. ………………………………………………………….. 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

To     President of Mahasarakham. 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ................................................................................................. .... 

I am (Mrs. /Miss.) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /Temporary employee of Mahasarakham University.  

ต าแหน่ง /Position ………………………………………………….. สังกัด /Under ………………………………………………… 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /Mahasarakham University. 

ตามค าสั่งที่ ......................../................................. วันที่ออกค าสั่ง ..................................................................... 

จากวันที่ ............................................................... ถึงวันที่.......................................... ........................................ 

ที่อยู่ /Address ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telephone number ………………………………….. Mobile number ……………………………………………………….. 

เลขบัตรประชาชน /ID card number. …………………………………………………………………………………………………. 

มีความประสงค์ขอบัตรประจ าตัวลูกจ้างชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม /Wish for a temporary 

employee ID card. Mahasakham University.  

ลงชื่อ /Sincerely. …………………………………………. ผู้ยื่นค าขอ /The applicant. 

(...............................................................)  

รูปถ่าย 

ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. 
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แบบค ำร้องขอมีบัตรอำสำสมัครชำวต่ำงชำติ 

Request for Foreign volunteers card. 

เขียนที ่/Write at. ……………………………………. 

วันที่ /Date. ………………………………………………………….. 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

To    President of Mahasarakham. 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ................................................................................................. ........ 

I am (Mrs. /Miss.) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อาสาสมัครชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/Foreign volunteesrs of Mahasarakham University. 

ต าแหน่ง /Position …………………………………………… สังกัด /Under …………………………………………. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /Mahasarakham University. 

ตามค าสั่งที่ ......................../................................. วันที่ออกค าสั่ง ..................................................................... .... 

จากวันที่ ............................................................... ถึงวันที่.......................................... ............................................ 

ที่อยู่ /Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telephone number ……………………………………… Mobile number ……………………………………………………….. 

เลขที่หนังสือเดินทาง /passport number. …………………….………………………………………………………………………… 

มีความประสงค์ขอบัตรประจ าตัวอาสาสมัครชาวต่างชาติ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม /Wish for a Foreign 

volunteesrs ID card. Mahasakham University.  

  

ลงชื่อ /Sincerely. …………………………………………. ผู้ยื่นค าขอ /The applicant. 

(...............................................................)  

รูปถ่าย 

ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างการขออนุมัติลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



ส่วนราชการ    กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โทร.  1327 
ที ่ อว 0605.1(5.2)/………………….   วันที่  …………………………………. 
เรื่อง ขออนุมัติใช้ลายมือชื่อ เพ่ือจัดพิมพ์ลงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจ าตัวบุคลากร 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหน้าที่ในการจัดท าบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจ าตัวบุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความถูกต้อง 
ชัดเจนของข้อมูล และความคงทนของบัตรประจ าตัวฯ ซึ่งเครื่องพิมพ์บัตรมีระบบการท างานที่ต่อเนื่องกัน 
ในขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลลงในบัตร และข้ันตอนการเคลือบบัตร ซึ่งข้ันตอนทั้งสองนี้จะต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จในคราวเดียวกัน จึงท าให้การด าเนินการจัดพิมพ์บัตร ต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน เสร็จสิ้น ทั้งนี้
รวมทั้งลายมือชื่อผู้ออกบัตรและลายมือชื่อเจ้าของบัตร   

ดังนั้นกองการเจ้าหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลายมือชื่อ และใช้ลายมือชื่อสแกนของ 
ผู้มีอ านาจออกบัตร ลายมือชื่อเจ้าของบัตร และใช้ลายมือชื่อสแกนดังกล่าว เพื่อจัดพิมพ์ลงในบัตรประจ าตัวฯ
ทั้งนี้เพ่ือความถูกต้อง สะดวก เรียบร้อย ของการด าเนินการจัดพิมพ์บัตรประจ าตัวฯ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มลายมือชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  

 …………………………………………….. 

 (………………………………………) 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

บันทึกข้อความ 
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แบบฟอร์มลายมือชื่อ 

ลงลายมือชื่อ 

 

……………………………………………….. 
(………………………………………………..) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ง 

กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว 

เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว 
เจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๑๐) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๔  (๑๖)  

และมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐและผูมี
อํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
(ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  ๒๐.  ในหัวขอเจาหนาที่ของรัฐ  และผูมีอํานาจออก
บัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ  ตามลําดับของมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่
ของรัฐและผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“๒๐. พนักงานราชการซึ่งมีวาระ ๒๐. ปลัดกระทรวงสําหรับพนักงาน 
การจางไมนอยกวาหนึ่งป  ราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 

 อธิบดี  หัวหนาสวนราชการของ 
 สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  หรือ 
 ผูวาราชการจังหวัดสําหรับพนักงาน 
 ราชการในราชการสวนภูมิภาค 
 ที่สังกัดจังหวัดนั้น  หรือผูที่ไดรับ 
 มอบหมายจากผูดํารงตําแหนงดังกลาว” 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย 

รองนายกรัฐมนตรี 

84



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพนักงานราชการเปนบุคลากร
ภาครัฐประเภทหนึ่ง  ซ่ึงปฏิบัติงานควบคูไปกับขาราชการไดท้ังในภารกิจหลัก  ภารกิจรอง  และภารกิจสนับสนุน
ของสวนราชการ  แตปรากฏวาตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ยังมิได
กําหนดใหพนักงานราชการเปนเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกลาว   ประกอบกับระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก็มิไดกําหนดเรื่องบัตรประจําตัวพนักงานราชการ
ไวเปนการเฉพาะ  สมควรใหบุคคลดังกลาวเปนเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อปฏิบัติหนาท่ีโดยมีบัตรประจําตัวสําหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐได  รวมทั้งกําหนดผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัว
ไวดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 
“กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542),”    ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่  116.  ตอนที่  113  ก.  หน้า  1-5.   
 16  พฤศจิกายน 2542.   
  ประภัสร์  รัตนพร.    การศกึษาการให้บรกิารงานออกบัตรประจําตัวบุคลากร  มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม. มหาสารคาม  :  กองการเจ้าหน้าที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม,  2561. 
“พระราชกฤษฎีกา  กําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
 ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2545,” 
 ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่  119.  ตอนที่  97  ก.  หน้า  13.  30  กันยายน  2545.   
“พระราชกฤษฎีกา  กําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542 (ฉบับที่  10)  พ.ศ.  2549,” 
 ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่  123.  ตอนที่  62  ก.  หน้า  11.  14  มิถุนายน  2549.   
“พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.  2542,”  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่  116.   
 ตอนที่  34  ก.  หน้า  2-5.  4  พฤษภาคม  2542.   
“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2537,”  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มที่  111.  ตอนที่   
 54  ก.  หน้า  8.  8  ธันวาคม  2537.   
Digital  Identification  Solutions  Group.  EDI  SECURE  XID  8300  retransfer  printer   
 :  Instruction  Manual.  Esslingen  :  Digital  Identification  Solutions  Group,  
 2009. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูเ้ขียน 
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ประวัติผูเ้ขียน 
 
ช่ือ      นายประภัสร์  รัตนพร 
วันเกิด      วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2520   
สถานที่เกิด     อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม   
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่  7  หมูท่ี่  4  ตําบลนาสีนวน  อําเภอกันทรวิชัย  จงัหวัดมหาสารคาม   
      44150   
ตําแหน่งหน้าที่การงาน  บุคลากรปฏิบัติการ    
สถานที่ทํางานปัจจุบัน  กองการเจ้าหน้าที่  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  44150   
ประวัติการศึกษา    
  พ.ศ.  2539  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชาการบัญชี   
      โรงเรียนคณาสวัสด์ิเทคโนโลยี  มหาสารคาม   
  พ.ศ.  2541  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
      วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   
  พ.ศ.  2544  ปริญญาครศุาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขาวิชาการศึกษา   
      โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
  พ.ศ.  2559  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)   
      สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       
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