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บทนํา 

พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คือ  บุคคลที่มหาวิทยาลัยจางในลักษณะ 
การจางพิเศษ  ที่มีวาระการจางที่กําหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุขาราชการใหม  ทั้งนี้ให 
มหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนบุคคลที่จะจางและอัตราคาจางไดภายในวงเงินงบประมาณทีไ่ดรับ 
การจัดสรรจากรฐับาลโดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

1.  พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มี  2  กลุม  ดังนี้ 
1.1  พนักงานวิชาการ  ไดแก  บุคคลที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติหนาที่สอนหรือ 

วิจัย  หรือสอนและวิจัย  หรือหนาที่อ่ืนที่เปนลักษณะการปฏิบัติงานทางวิชาการ มตีําแหนงดังนี้ 
1.1.1  ศาสตราจารย 
1.1.2  รองศาสตราจารย 
1.1.3  ผูชวยศาสตราจารย 
1.1.4  อาจารย/นักวิจัย 
1.1.5  ตําแหนงอ่ืน ๆ ที่ ก.บ.ม.กําหนด 

1.2  พนักงานปฏิบัติการ  ไดแก  บุคคลที่มหาวิทยาลัยกาํหนดใหปฏิบตัิหนาที่ 
เกี่ยวของในการสนับสนุนงานวิชาการ  มตีําแหนงดังนี้ 

1.2.1 พนักงานบริหารท่ัวไป ไดแก พนกังานที่ปฏิบัติงานทางดานบริหาร 
ทั่วไป บุคคล วิเทศสัมพันธ การเงิน พัสดุ วิเคราะหนโยบายและแผน ตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่ 
เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปที่ ก.บ.ม.กําหนด 

1.2.2 พนักงานการศกึษา ไดแก พนักงานที่ปฏิบัติงานทางดานการศกึษา 
บรรณารกัษ ภาษา โสตทัศนูปการ หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการศกึษาตามที่ ก.บ.ม.กําหนด 

1.2.3 พนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก พนกังานที่ปฏิบัติงาน 
ทางดานวิทยาศาสตร เกษตรศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีการส่ือสาร หรือ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ ก.บ.ม.กําหนด 

1.2.4. พนักงานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก พนกังานที่ปฏิบตัิงานทางดานแพทย 
ทันตแพทย พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร เทคนคิการแพทย กายภาพบําบัด หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของกับ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ ตามที่ ก.บ.ม.กําหนด 

2.  พนักงานมหาวิทยาลัยมี  2  ประเภท  ดังนี้ 
2.1  พนักงานประจําเต็มเวลา  ไดแก 

-  พนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจาง 
-  พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร
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2.2  พนักงานที่จางตามภารกิจ  ไดแก  พนักงานทีม่าปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขใน 
สัญญาจาง 

3.  คุณสมบตัิทั่วไปของพนักงานประจําเต็มเวลา  ไดแก 
3.1  มีอายุไมต่ํากวา  20  ป  และไมเกิน  65  ปบริบูรณ 

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย  อาจขออนุมัตติอสภา 
มหาวิทยาลัยขยายอายุของพนักงาน  เกิน  65  ป  เปนการเฉพาะรายก็ได  โดยขอขยายเปนรายป 
แตไมเกนิ  69  ป 

3.2  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
3.3  ไมเปนผูมีหนีส้ินลนพนตัว 
3.4  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.5  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศลีธรรมอันดีจนเปนที่ 

นารังเกียจของสงัคม 
3.6  ไมเปนบุคคลไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถหรือมีจติฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  หรือมีรางกาย  จติใจ  ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาทีไ่ด 
3.7  ไมเปนผูที่มีโรครายแรงตามที่คณะกรรมการบรหิารบุคคลมหาวิทยาลัย 

มหาสารคามกําหนด  ไดแก 
-  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 
-  วัณโรคในระยะอันตราย 
-  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารงัเกียจแกสังคม 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  โรคพิษสุราเรื้อรงั 
-  โรคจติทีไ่ดรับการวินิจฉัยจากแพทย 

3.8  ไมเปนผูอยูระหวางพักงาน  พักราชการ  หรือสัง่ใหหยุดงานชั่วคราวในลักษณะ 
เดียวกับพักงานหรือพักราชการ 

3.9  ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึสงูสดุใหจําคุก  เวนแตเปนโทษ 
สําหรับความผิดทีไ่ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

3.10  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษจากการปฏิบัติงานของหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอ่ืนของรฐั  เพราะกระทําผิดวินัย 

4.  พนักงานประจําเต็มเวลาตามสญัญาจางและพนักงานที่จางตามภารกิจตองมสีัญญา 
จาง  กรณีพนักงานประจําเตม็เวลาตองมรีะยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา  1  ป  และเมื่อ- 
ผานการทดลองปฏิบัตงิานโดยมผีลการประเมินวาเปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสมในการ
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ปฏิบัติงานจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานประจําเต็มเวลา โดยมสีัญญาจางไมเกิน  4  ป 
และใหประเมนิผลการปฏิบัตงิานทุกป 

พนักงานประจําเต็มเวลาทีผ่านการประเมนิผลเปนที่นาพอใจในปที่  4  แลวใหบรรจุ 
เปนพนักงานประจําเต็มเวลาถาวรและใหประเมนิผลการปฏบัติงานทุก  3  ป 

5.  พนักงานพนสภาพการเปนพนักงาน  เมื่อ 
5.1  ตาย 
5.2  ไดรับอนุญาตใหลาออก 
5.3  ยกเลิกสัญญาจาง  หรือสิ้นสุดการจาง 
5.4  ถูกเลิกจาง  เนื่องจากปฏิบัตผิิดเงื่อนไขตามสัญญาจาง 
5.5  ถูกยกเลิกสญัญาจาง  เนื่องจากผิดเงื่อนไขตามโทษผิดวินัย (ยกเลิกสัญญาจาง) 

หรือขาดคุณสมบตัิทั่วไป 
6.  โทษผิดวินัย  ไดแก 

6.1  ตักเตือน 
6.2  ภาคทัณฑ 
6.3  ยกเลิกสัญญาจาง 
6.4  ปลดออกในกรณีเปนพนักงานประจําเต็มเวลาถาวร



วิธีการสรรหาพนักงาน 

การไดมาซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยใหใชวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
1.  วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยประกาศรับสมัครทั่วไป 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1.1  หนวยงานขออัตราพนักงานกับคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
1.2  เมื่อคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยไดพิจารณา 

จัดสรรอัตราพนักงานใหหนวยงานแลว  หนวยงานดําเนนิการแจงกําหนดระยะเวลาในการคัดเลือก 
และรายชื่อกรรมการคัดเลือกแกมหาวิทยาลัย 

1.3  มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก  และแตงตัง้ 
กรรมการคัดเลือก 

1.4  กรรมการคัดเลือกประกอบดวยกรรมการ  จํานวน  3-5  คน  โดยมี 
หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการและผูบังคับบัญชาระดับรองลงมาเปนกรรมการดวย 

1.5  เมื่อกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว  ให 
รายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือประกาศผลการคัดเลือกตอไป 

1.6  เกณฑการตัดสิน  ผูที่จะไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมไม 
ต่ํากวารอยละ  60  จึงจะถือวาผานการคัดเลือก 

2.  วิธีการคัดเลือกเฉพาะบุคคล  โดยไมประกาศทั่วไป  ใชกรณีที่บุคคลนัน้มี 
ประสบการณ  มีความรู  ความสามารถ  และความประพฤติเหมาะสม  โดยใหเสนอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคามพิจารณาเปนกรณีไปกอนการคัดเลือกโดยแนบประวัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
2.1  หนวยงานขออัตราพนักงานกับคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
2.2  เมื่อคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยไดพิจารณา 

จัดสรรอัตราพนักงานใหหนวยงานแลว  หนวยงานดําเนนิการแจงรายชื่อกรรมการคัดเลือกแก 
มหาวิทยาลัย 

2.3  กรรมการคัดเลือกประกอบดวยกรรมการ  จํานวน  3-5  คน  โดยมี 
หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการและผูบังคับบัญชาระดับรองลงมาเปนกรรมการดวย 

2.4  เมื่อกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว  ให 
รายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบเพ่ือดําเนินการเรียกผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัวตอไป 

2.5  เกณฑการตัดสิน  ผูที่จะไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมไม 
ต่ํากวารอยละ  60  จึงจะถือวาผานการคัดเลือก



วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยวิธีการประกาศรับสมัครทั่วไป 

1.วิธีการสมัครเพื่อบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีประกาศรับสมัคร 
ทั่วไป 

1.1  สมัครดวยตนเอง  หรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนสมัครแทน  โดยมีหนงัสือ 
มอบอํานาจ  ณ  สถานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.2  สมัครทางไปรษณีย  โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตราทางไปรษณียเปน 
วันสมัคร  ทั้งนี้ใหสงเอกสารและคาสมัครมาพรอม  คาสมัครสงเปนธนาณตัิหรือตั๋วแลกเงนิ 

1.3  สมัครทางอินเตอรเน็ต  โดยสมัครผานทางเวบไซตและใหสงเอกสาร 
ประกอบการสมัครและคาสมัครทางไปรษณีย  โดยคาสมคัรใหสงเปนธนาณตัิหรือตั๋วแลกเงนิหรือ 
โอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทัง้นีต้องสงเงินคาสมัครใหมหาวิทยาลัยกอนปด 
รับสมัคร  กรณสีงทางไปรษณียจะถือวันประทับตราไปรษณีย  และกรณีโอนเงินผานธนาคารจะถือ 
วันโอนเงินเขาบัญชีธนาคารมหาวิทยาลัย (โดยกองการเจาหนาที่จะสงใบสมัครที่มผีูสมัครผานทาง 
เวบไซตใหแกหนวยงานที่รับสมัครตอไป) 

2.  คาธรรมเนียมในการสมัคร  ตําแหนงละ  100  บาท 
3.  หลักฐานทีใ่ชสมัคร 

3.1  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย 
3.2  หลักฐานการศึกษา ไดแก สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และ 

Transcript  ในทุกระดับปริญญา (พรอมฉบับจริง) 
3.3  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถายไว 

ไมเกิน 1 ป  จํานวน 1 รูป 
3.4  หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกลุ 1 ชุด 

4.  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแลวมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์เขารับ 
การคัดเลือกในประกาศจะประกอบไปดวย  ชื่อตําแหนง  ชื่อผูมีสทิธิ์เขารับการคัดเลือก  วิธีการ 
คัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่คัดเลือกและหลักเกณฑอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5.  กรรมการคัดเลือกประกอบดวยกรรมการ  จํานวน  3-5  คน  โดยมีหัวหนาหนวยงาน 
เปนประธานกรรมการและผูบงัคับบัญชาระดับรองลงมาเปนกรรมการดวย 

6.  วิธีการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินการ  โดยวิธีการสัมภาษณ  สอบขอเขียน 
ทดลองปฏิบัติงาน  หรือวิธีการคัดเลือกอ่ืนใด  หรือหลายอยางตามที่เห็นสมควร  เพื่อใหไดผูมีความรู 
ความสามารถ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบในตําแหนงที่รับสมัคร 

7.  เกณฑการตัดสิน  ผูที่จะไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ  60 
จึงจะถือวาผานการคัดเลือก



ตัวอยางแบบฟอรมที่ใชในระบบการสรรหาพนักงาน 

แบบฟอรมตัวอยางที่ใชเปนประจํา  ดงัตอไปนี้ 
1. ตัวอยางใบสมัครพนักงาน  ใชในกรณทีี่หนวยงานคัดเลือกโดยประกาศรับสมัครทั่วไป 

กรณีทีห่นวยงานคัดเลือกวิธีการคัดเลือกเฉพาะบุคคล  โดยไมประกาศทั่วไปใหใชประวัติบุคคล 
2.  ตัวอยางแบบฟอรมการสมัครผานเวบไซต 
3.  ตัวอยางบันทึกการรายงานผลการคัดเลือก 
4.  ตัวอยางบัญชีกรอกคะแนนการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใชในการ 

คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งกรณีทีห่นวยงานคัดเลอืกโดยประกาศรับสมัครทั่วไปและทั้งกรณี 
คัดเลือกเฉพาะบุคคล  โดยไมประกาศทั่วไป 

5.  ตัวอยางตารางเกณฑการรับพนักงานวิชาการ  ใชเฉพาะในกรณีที่คัดเลือกและสรรหา 
พนักงานวิชาการ 

6.  ตัวอยางหนังสือรับรองพนักงานวิชาการ 
7.  ตัวอยางหนังสือรับรองพนักงานวิชาการจากอาจารยที่ปรึกษาที่เคยสอนในระดับ 

อุดมศึกษา



ใบสมัครงาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตําแหนงที่สมัคร  เลขประจําตําแหนง 

ขอมูลทั่วไป 
(นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ-สกุล  ว/ด/ป เกิด 
ที่อยู 
โทรศัพท  Mobile  Email 

สําเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา  สาขาวิชา  สถานศึกษา  เมื่อป พ.ศ. 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
วุฒิท่ีใชสมัคร 

ประสบการณทํางาน 
ตําแหนง  เปนเวลา  ป 
ที่อยูสถานที่ทํางาน 
โทรศัพท 
ความสามารถพิเศษ 

(ลงช่ือ)  ผูสมัคร 
(  ) 
วันที่ 

หลักฐานการสมัคร 
� ไดรับหลักฐานการสมัคร และตรวจสอบเรียบรอยแลว 
�  หลักฐานไมครบ ยังขาดหลักฐาน 

(ลงช่ือ)  ผูรับสมัคร 
วันที่ 

ขอมูลการชําระเงิน 
กองคลังไดรับเงินคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 100 บาท ไวแลว 
ตามใบเสร็จเลขที่  เลมที่  วันที่ 

(ลงช่ือ)  ผูรับเงิน 
วันที่ 

ติดรูปถาย 

สําหรับเจาหนาที่ 

1. ตัวอยางใบสมัคร



2.  ตัวอยางฟอรมการสมัครผานเวบไซต



บัญชีกรอกคะแนนการคัดเลือกพนกังาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ครั้งที…่……………………. 

ตําแหนง…………..………….เลขประจําตําแหนง……………. 
สังกัด………………………………….. 

เลข 
ประจํา 
ตัวสอบ 

ชื่อ-ชื่อสกุล 

บุคลิก 
ทวงที 
วาจา 
(……) 

เชาวน 
ปญญา 
ไหวพริบ 
(……) 

ความรู 
ทั่วไป 
ฯลฯ 
(……) 

รวม
100 

สอบได 
ลําดับที่/ 
ไมผาน/ 
ขาดสอบ 

หมายเหตุ 

(ลงชื่อ)…………………………ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)…………………………กรรมการ 
(……………………………..)  (……………………………..) 
………………………………..  ……………………………….. 

(ลงชื่อ)…………………………กรรมการ  (ลงชื่อ)…………………………กรรมการ 
(……………………………..)  (……………………………..) 
………………………………..  ……………………………….. 

(ลงชื่อ)………………………… กรรมการและเลขานุการ 
(……………………………..) 
……………………………….. 

หมายเหตุ  ผูท่ีผานการคดัเลือกจะตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ  60 

4.  ตัวอยางบญัชีกรอกคะแนนการคดัเลอืก



ตารางเกณฑการรับพนักงานวิชาการ 
ชื่อ-ชื่อสกุล / สังกัด 

ตําแหนง/ 
วุฒิการศึกษา/ 

สถาบันการศึกษา 

ประสบการณในการทํางานที่ 
เกี่ยวของกับสาขา 
ที่ปฏิบัติงาน 

เกณฑการรับพนักงานวิชาการ 
ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 47 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 

ขอมูล  ผล  หมายเหตุ 

ผาน  ไมผาน 
คณะ/โครงการจัดตั้งคณะ 
.......................................... 
ชื่อ..................................... 
วัน เดือน ปเกิด................. 
.......................................... 

ตําแหนง................................ 
วุฒิการศึกษา......................... 
.............................................. 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

1.  ผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 
กรณีจําเปนเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75 
ทั้งนี้ จะตองไดเกรดของกลุมวิชาเอก 
อยูในเกณฑดี ระดับปริญญาโท 
เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.25 

อายุ.................................... 
.......................................... 
ที่อยูปจจุบัน...................... 
.......................................... 
.......................................... 

สถาบันการศึกษา.................. 
.............................................. 
.............................................. 

2.  มีความรูทางดานภาษาอังกฤษ 
อยูในเกณฑดี โดยพิจารณาจาก 
ผลการเรียนหรือผลการสอบ 
ของสถาบันที่เชื่อถือได หรือขอสอบมาตรฐาน 
ของมหาวิทยาลัย 

3.  มีความรูทางดานคอมพิวเตอร 
โดยพิจารณาจากผลการศึกษา 
ที่มีหลักฐานแสดงได หรือผาน 
การทดสอบของมหาวิทยาลัย 

4.  ไมมีปญหาเรื่องที่พักอาศัย 
5.  มีหนังสือรับรองไมต่ํากวา 3 คน 

โดยเปนอาจารยผูสอนอยางนอย 1 คน 
6.  ในการคัดเลือกใหมีการทดสอบ 

การสอน 
7.  อายุไมควรเกิน 35 ป 

5.  ตัวอยางตารางเกณฑการรับพนกังานวิชาการ



ขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตอง 
(................................................) 

ตําแหนง.................................................. 
หมายเหตุ:  กรณีที่ไมเปนไปตามเกณฑที่ ก.บ.ม. กําหนดหากหนวยงานเห็นวามีความจําเปนตองรับเขาปฏิบัติงานในสังกัดใหระบุเหตุผลในชองหมายเหตุ 

ผล 
ชื่อ-ชื่อสกุล / สังกัด 

ตําแหนง/ 
วุฒิการศึกษา/ 

สถาบันการศึกษา 

ประสบการณในการทํางานที่ 
เกี่ยวของกับสาขา 
ที่ปฏิบัติงาน 

เกณฑการรับพนักงานวิชาการ 
ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 47 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 

ขอมูล 
ผาน  ไมผาน 

หมายเหตุ 

8.  มีความพรอมในการศึกษาในระดับ 
สูงขึ้น โดยใหกรรมการคัดเลือกรายงานมาในผล 
การคัดเลือก 

9.  ตองมีวิทยานิพนธ 
(สําหรับวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาโทและเอก) 
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หนังสือรบัรอง  (RECOMMENDATION) 

ชื่อสมัคร………………………………………………………………………………………………. 
วัน  เดือน  ป  ที่ออกหนังสือรับรอง…………………………………………………………………… 

ขาพเจา…………………………………………………………….ในฐานะ 
(         )  อาจารยผูเคยสอน  /  ที่ปรึกษา 
(         )  อาจารยผูเคยควบคุมการศึกษาหรือการวิจัย 
(         )  ผูบังคับบัญชาท่ีผูสมัครเคยรวมงานทางวิชาการ 
(         )  อ่ืน  ๆ  (โปรดระบ)ุ………………………………………………………………… 

ขอรับรองคุณสมบัตขิองผูสมัครในดานตาง  ๆ  ดังนี้ 
1.  บุคลิกของผูสมัคร.………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ความสามารถและความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานในหนาท่ีและความรับผิดชอบ……. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  สติปญญาและความสามารถที่จะศกึษาตอในระดับปริญญาโท  -  เอก………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
4.  ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม……….……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
5.  ความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืน  /  มนุษยสัมพันธ  ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 
6.  โปรดระบุลักษณะงานที่ผูสมัครปฏิบัติอยูอยางชัดเจนในดานตอไปนี้  ดานการสอน 

การวจิัย  การบริการทางวิชาการ  และ  /  หรือ  ลักษณะงานอื่น 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

ลงนามผูรับรอง………………………………….. 
(………………………………) 

ตําแหนงงาน………………………………..…… 
สถานที่ทํางาน……………………………….….. 

……………………………….. 
โทรศัพท………………………………………… 

6.  ตัวอยางหนังสือรับรองพนักงานวชิาการ



คําแนะนําจากอาจารยที่เคยสอนในระดบัอดุมศึกษา 

1.  ขาพเจารูจกัผูสมัคร 

(          )  ดีมาก  (          )  ปานกลาง  (          )  เล็กนอย 

2.  ขาพเจาเคยสอนผูสมัคร  (ระดับวิชาการศกึษา/วิชา) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

3.  กรุณาใหความเห็นเกี่ยวกับผูสมัคร  โดยกาเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตองการ 

คุณสมบัติแงตาง  ๆ  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  คอนขางต่ํา  ตัดสินใจไมได 
บุคลิกลักษณะเหมาสมที่จะเปน 
อาจารย 
ความสามารถทางสติปญญา 

ความรับผิดชอบตาง  ๆ 

การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

คุณธรรมและจริยธรรม 

7.  ตัวอยางหนังสอืรับรองพนกังานวชิาการจากอาจารยที่ปรึกษา



4  ขอคิดเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมกับตําแหนงอาจารย 
-  ความสามารถในการสอน  ………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………. 
-  ความสามารถในการคนควา  วิเคราะห  วิจัย  …………………………………………….. 

….……………………………………………………………………………………………………… 
-  ความสามารถในการเรียนในระดับสูงขึ้น  ……………………………………………..… 

….……………………………………………………………………………………………………… 
-  ขอคิดเห็นอื่น  ๆ  ………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………… 

ผูใหคําแนะนํา……………………………………………………………………………….. 
ตําแหนงทางวิชาการ………………………………..………………………………………. 
ตําแหนงทางบริหาร……………………………….……………………………………….. 
สังกัดภาควิชา………………………………..คณะ………………………………………… 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน……………………………………………………………………….. 
วันที…่………/…………………/…………



ภาคผนวก



ขอบงัคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2543 

…………… 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน 2542 เรื่อง การขออนุมัติการจดัสรรงบประมาณ 
เพ่ือการจางบุคลากรทดแทนอัตราขาราชการ และมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เรื่อง 
ขอทบทวนมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2542 ไดมีมติอนุมัติในหลักการใหมหาวิทยาลัยของ 
รัฐจางพนักงานในลักษณะการจางพิเศษ ที่มีวาระการจางทีก่ําหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุขาราชการ 
ใหม ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนบคุคลที่จะจางและอัตราคาจางไดภายในวงเงนิงบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2543 เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2543 และ 
ครั้งที่ 2/2543 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2543 จึงออกขอบังคบัไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2543” 

ขอ 2  ขอบังคับนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“ก.บ.ม.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

ขอ 4  ใหอธิการบดีรกัษาการตามขอบังคับนี้ 

ภาคผนวก  ก
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หมวด 1 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ขอ 5  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบคุคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียกโดยยอวา “ก.บ.ม.” 
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(1)  อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ 
(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒุิ จํานวน 1 คน  เปนรองประธาน 
(3)  ผูทรงคุณวุฒภิายในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน  เปนกรรมการ โดยแตงตั้งจาก 

พนักงานวิชาการ 2 คน และพนักงานปฏิบัตกิาร จํานวน 1 คน 
(4)  ผูทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน แตงตัง้จากผูทรงคุณวฒุิดาน 

บริหารงานบุคคล จํานวน 1 คน ดานกฎหมาย จํานวน 1 คน และดานการพัฒนาองคการ หรือการบริหาร 
จัดการ จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ 

(5)  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ 
และเลขานุการ 

อธิการบดี อาจแตงตั้งบคุคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูชวยเลขานกุารก็ได 
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผูทรงคณุวุฒิ ตาม (2) , (3) และ (4) 

ขอ 6  รองประธานกรรมการ และกรรมการตามขอ 5 (3) และ (4) ใหมีวาระการดํารงตําแหนง 
คราวละสองป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง รองประธานกรรมการหรือกรรมการตาม 
ขอ 5 (3) และ (4) พนจากตําแหนงเม่ือ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  สภามหาวิทยาลัยใหถอดถอน 
กรณีที่รองประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ ขอ 5 (3) และ (4) พนจากตําแหนง 

กอนวาระใหมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนและใหผูที่ไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางลงอยูใน 
ตําแหนงเทาที่วาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

กรณีที่รองประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ 5 (3) และ (4) พนจากตําแหนงตาม 
วาระ แตยังมิไดแตงตั้งรองประธานหรือกรรมการขึน้ใหม ใหรองประธานหรือกรรมการปฏิบัติหนาที่ 
ตอไปจนกวาจะได แตงตั้งรองประธานและกรรมการขึน้ใหม
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ขอ 7  ก.บ.ม.มีอํานาจและหนาท่ีปฏิบัติตามขอบังคับนี้ และโดยเฉพาะมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1)  ออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล การประเมิน 

ประสิทธิภาพพนักงาน และการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพใหแกพนกังาน 
(2)  กําหนดจํานวนพนกังานที่จะจาง และอัตราคาจางพนกังาน สิทธิประโยชนเกื้อกูล 

ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ 
(3)  รับรองคุณวฒุิของผูไดรับปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือหนังสือรับรอง 

คุณวฒุิ หรือประสบการณอื่นใด เพื่อประโยชนในการบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนกําหนดคาจางทีจ่ะไดรับ 
(4)  แตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ ก.บ.ม. 
(5)  จัดทํา และปรับปรุงแกไขมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงาน 
(6)  ปฏิบัติงานอ่ืน ที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 
การดําเนนิการ ของ ก.บ.ม. ตาม (1) , (2) หรือ (5) เม่ือไดรบัความเห็นชอบจาก 

สภามหาวิทยาลัยแลวใหใชบังคับได 

ขอ 8  การประชุม ก.บ.ม. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 โดยอนุโลม 

หมวด 2 
พนักงาน 

ขอ 9  ตําแหนงพนกังานมี 2 กลุม คือ 
(1)  พนักงานวิชาการ ไดแก บคุคลที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติหนาที่สอนหรือวิจัย 

หรือสอนและวิจัย หรือหนาท่ีอ่ืนที่เปนลักษณะการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
(2)  พนักงานปฏิบัตกิาร ไดแก บุคคลที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติหนาที่เกีย่วของใน 

การสนับสนุนงานวิชาการ 
การกําหนดตําแหนง หลักเกณฑ และการจางพนักงานใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ม.กําหนด 

ขอ 10  พนักงานตามขอ 9 มี 2 ประเภท ดังนี้ 
(1)  พนกังานประจําเต็มเวลา ไดแก 

(ก)  พนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจาง 
(ข)  พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร 

(2)  พนักงานประจําไมเต็มเวลา ไดแก พนกังานที่มาปฏิบัตภิารกจิตามเงื่อนไขในสัญญาจาง
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ขอ 11  บุคคลที่จะไดรับการบรรจุเปนพนกังานประจําเต็มเวลา ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปดังตอไปนี้ 
(1)  มีอายุไมต่ํากวา 20 ป และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
(2)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(3)  ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
(4)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(5)  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(6)  ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือมีรางกาย จิตใจ ไมเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนาที่ได 
(7)  ไมเปนผูท่ีมีโรครายแรงตามที่ ก.บ.ม.กําหนด 
(8)  ไมเปนผูอยูระหวางถูกพกังาน พกัราชการ หรือส่ังใหหยุดงานชั่วคราวในลักษณะเดียว 

กับพักงานหรือพักราชการ 
(9)  ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับ 

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(10)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษจากการปฏิบัติงานของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินยั 
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคณุสมบัติให ก.บ.ม. เปนผูวินิจฉยั 

ขอ 12  พนักงานตามขอ 10 (1) (ก) และ (2) ตองมีสัญญาจาง กรณีพนักงานประจําเต็มเวลาตองมี 
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา 1 ป และเม่ือผานการทดลองปฏิบัติงานโดยมีผลการประเมินวา 
เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานจะไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนกังานประจําเต็ม 
เวลา โดยมีสัญญาจางไมเกนิ 4 ป และใหประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป 

การทดลองปฏิบัติงานและเง่ือนไขในการปฏิบัติงาน ใหกําหนดในสัญญาจางตามความ 
จําเปนและเหมาะสม 

หลักเกณฑการจางและวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
พนักงานประจําเต็มเวลาที่ผานการประเมนิผลเปนที่พอใจในปที่ 4 แลว ใหบรรจุเปน 

พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร 
ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานประจําเต็มเวลาถาวรทุก 3 ป 
การบรรจุ แตงตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําเต็มเวลาถาวรให 

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด
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ขอ 13  ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจสั่งจางหรือบรรจุแตงตั้งพนักงาน 

ขอ 14  การจายคาจาง การใหไดรับคาจางและการเล่ือนขั้นคาจางของพนกังาน ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม.กําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 15  การปฏิบัติงาน การลา จํานวนวันลา เวลาทํางาน วนัหยุดงาน วันหยดุประจําป และ 
ประเภทของการลา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารที่ ก.บ.ม.กําหนด 

ขอ 16  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ก.บ.ม.อาจใหมี 
การพัฒนาพนกังานตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนด 

ขอ 17  พนักงานพนสภาพจากการเปนพนกังาน เมื่อ 
(1)  ตาย 
(2)  ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(3)  ยกเลิกสัญญาจาง หรือส้ินสุดสัญญาจาง 
(4)  ถูกเลิกจาง เนื่องจากปฏิบัติงานผิดเง่ือนไขตามสัญญาจาง 
(5)  ถูกยกเลิกสัญญาจาง เนื่องจากผดิเงื่อนไขตามขอ 20 (3) หรือขาดคุณสมบัติ 

ของพนักงานตามขอ 11 
(6)  ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หมวด 3 
การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

ขอ 18  ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงาน โดยมีวตัถุประสงคในการประเมินอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด ดังตอไปนี้ 

(1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
(2)  การประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง 
(3)  การประเมินเพ่ือการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญาจาง 
(4)  การประเมินเพ่ือเพ่ิมคาจางตามคณุสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือมกีารเปล่ียนแปลงไป 
เม่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว พนกังานจะตองไดรับแจงผลการประเมิน 

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
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(1)  ไดรับทราบผลการประเมิน 
(2)  ไดรับการตอสัญญาจาง โดยมีเงื่อนไขเชนเดียวกับสัญญาจางฉบับกอนโดยไมเพิ่มคาจาง 
(3)  ไดรับการตอสัญญาจางโดยมีเงื่อนไขชั่วคราวบางประการ 
(4)  ไดรับการตอสัญญาจางโดยเพ่ิมคาจาง 
(5)  ไดรับการเปล่ียนแปลงสัญญาจางโดยเพิ่มคาจางตามคณุสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือ 

เปล่ียนแปลงไป 
(6)  ไดรับการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญาจางในการปฏิบัติงาน 
(7)  ไมไดรับการตอสัญญาจาง 
หลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไป 

ตามที่ ก.บ.ม. กําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

หมวด 4 
วินัย การอทุธรณ และการรองทกุข 

ขอ 19  วินัย การรกัษาวินัย และจรรยาบรรณของพนกังานใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ม.กําหนดโดย 
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

พนักงานตองรักษาวนิัย และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนกังานตามวรรคหนึ่ง 
โดยเครงครัด 

ขอ 20  โทษผิดวินัย ไดแก 
(1)  ตักเตือน 
(2)  ภาคทัณฑ 
(3)  ยกเลิกสัญญาจาง 
(4)  ปลดออกในกรณีเปนพนักงานประจําเต็มเวลาถาวร 

ขอ 21  พนักงานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษไดภายใน 30 วัน โดยใหอุทธรณตอคณะกรรมการ 
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
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ขอ 22  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
(1)  ประธานซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(2)  กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน 
(3)  กรรมการจากพนกังานประจําเต็มเวลาถาวรที่มิไดดํารงตําแหนงบริหาร จํานวน 2 คน 

โดยแตงตั้งจากพนกังานวิชาการ จํานวน 1 คน และพนกังานปฏิบัติการ จํานวน 1 คน 
(4)  กรรมการผูทรงคณุวฒุิภายนอก ซ่ึงประธานและกรรมการตาม (2) และ (3) เลือกจาก 

บุคคลภายนอก จํานวน 2 คน 
ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทกุขประจํามหาวิทยาลัย แตงตั้งเลขานุการหนึ่งคนจาก 

กรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ใหอธิการบดีเปนผูพจิารณาเลือกกรรมการตาม (2) และ (3) แลวนําเสนอใหสภา 

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
ประธานและกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับ 

แตงตั้งใหมอีก แตจะดํารงตําแหนงตอกนัเกินสองวาระไมได 
กรณีที่ประธานหรือกรรมการวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งประธานหรือ 

เลือกกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวนัที่ตาํแหนงวางลง ใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเปน 
ประธานหรือผูซ่ึงไดรับเลือกเปนกรรมการแทนตําแหนงทีว่างอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของ 
ผูซ่ึงตนแทน 

กรณีประธานและกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยงัมิไดแตงตั้งประธานหรือเลือก 
กรรมการใหม ใหประธานและกรรมการปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งประธานและเลือก 
กรรมการใหม 

กรณกีรรมการตาม (2) พนจากตําแหนงบริหาร หรือกรรมการตาม (3) ไดรับแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงบริหาร ใหพนจากตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย มหีนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
คําส่ังลงโทษทางวินยัและการรองทกุขตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจแตงตั้งอนกุรรมการเพ่ือทําการใด ๆ 
อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 โดยอนุโลม
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ขอ 23  พนักงานอาจรองทุกขไดเมื่อเห็นวาผูบังคับบญัชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไม 
ถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือถูกส่ังปลด 
ออกหรือเลิกจาง โดยไมเปนธรรม 

หลักเกณฑหรือวิธกีารรองทุกขใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

หมวด 5 
การเปลี่ยนสถานภาพขาราชการเปนพนักงาน 

ขอ 24  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีนโยบายในการสนับสนุนใหขาราชการพลเรือน ใน 
มหาวิทยาลัย เปล่ียนแปลงสถานภาพเปนพนักงาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตรากําลังใน 
แตละหนวยงานและงบประมาณที่ไดรับจดัสรรหรือที่มีของมหาวิทยาลัย 

กรณขีาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะเปล่ียนแปลงสถานภาพเปน 
พนักงานตามวรรคหนึ่งและขอบังคับนี้ ใหยืน่คํารองตออธิการบดี เพ่ือเสนอตอ ก.บ.ม. ทําการประเมิน 
และใหความเห็น รวมทั้งกําหนดสัญญาจางและคาตอบแทน 

หลักเกณฑและวิธีการในการเปล่ียนแปลงสถานภาพเปนพนักงานใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ม. 
กําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

บทเฉพาะกาล 
ขอ 25  ในวาระเริ่มแรกให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามพระราชบัญญตัิระเบียบ 

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2507 ปฏิบัติหนาที่เปน ก.บ.ม.จนกวาจะมี ก.บ.ม.ตามขอบังคับนี้ 

ขอ 26  ใหนําระเบียบเกี่ยวกับการบริหารบุคคลที่ใชกับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาใชกับพนกังานโดยอนุโลมจนกวาจะมีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล 
ของพนักงานตามขอบังคับนี้ ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวนัที่มีการแตงตั้ง 
ก.บ.ม.ตามขอบังคับนี้ 

ขอ 27  ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2507 ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ประจํามหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ไปพลางกอน จนกวาจะมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา 
มหาวิทยาลัย ตามขอบังคับนี้
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ขอ 28  ในระหวางท่ีสภามหาวิทยาลัยยังมิไดกําหนดคาจางของพนักงานวิชาการตามขอบังคับนี้ 
ใหพนักงานวิชาการไดรับคาจางและคาตอบแทน ตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1)  ผูมีคุณวุฒริะดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทา ใหไดรับคาจางเทากับอัตราแรกบรรจุเขา 
รับราชการ และคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพื่อเปนสวัสดิการและประโยชนอื่น ๆ เพิ่มอีกรอยละ 50 ของ 
คาจาง 

(2)  ผูท่ีมีคุณวฒุิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา ใหไดรับคาจางเทากับอัตราแรกบรรจุเขา 
รับราชการ และคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพื่อเปนสวัสดิการและประโยชนอื่น ๆ เพิ่มอีกรอยละ 70 ของ 
คาจาง 

(3)  ผูท่ีมีคุณวฒุิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเทา ใหไดรับคาจางเทากับอัตราแรกบรรจุเขา 
รับราชการ และคาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อเปนสวัสดกิารและประโยชนอื่น ๆ เพิ่มอีกรอยละ 80 ของ 
คาจาง 

ในกรณีทีข่าราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงโอนหรือลาออกมาเปนพนักงานวิชาการตาม 
ขอบังคับนีใ้หไดรับคาจางและคาตอบแทนตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1)  ผูท่ีมีคุณวฒุิระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทา ใหไดรับคาจางและคาตอบแทน 
การปฏิบัติงานเพ่ือเปนสวัสดกิารและประโยชนอืน่ ๆ โดยคิดจากฐานเงินเดือนขาราชการที่ไดรับเดิมและ 
เพ่ิมอีกรอยละ 40 

(2)  ผูท่ีมีคุณวฒุิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา ใหไดรับคาจางและคาตอบแทน 
การปฏิบัติงานเพ่ือเปนสวัสดกิารและประโยชนอืน่ ๆ โดยคิดจากฐานเงินเดือนขาราชการที่ไดรับเดิมและ 
เพ่ิมอีกรอยละ 50 

(3)  ผูท่ีมีคุณวฒุิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเทา ใหไดรับคาจางและคาตอบแทน 
การปฏิบัติงานเพ่ือเปนสวัสดกิารและประโยชนอืน่ ๆ โดยคิดจากฐานเงินเดือนขาราชการที่ไดรับเดิมและ 
เพ่ิมอีกรอยละ 60 

ขอ 29  ในระหวางท่ีสภามหาวิทยาลัยยังมิไดกําหนดคาจางของพนักงานปฏิบัติการตามขอบังคับ 
นี้ ใหพนกังานปฏิบัตกิารไดรับคาจางและคาตอบแทนตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1)  ผูท่ีมีคุณวฒุิระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทา ใหไดรับคาจางเทากับอัตราแรกบรรจุเขา 
รับราชการ และคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพื่อเปนสวัสดิการและประโยชนอื่น ๆ เพิ่มอีกรอยละ 30 ของ 
คาจาง
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(2)  ผูท่ีมีคุณวฒุิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา ใหไดรับคาจางเทากับอัตราแรกบรรจุเขา 
รับราชการ และคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพื่อเปนสวัสดิการและประโยชนอื่น ๆ เพิ่มอีกรอยละ 40 ของ 
คาจาง 

ขอ 30  การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการไดมาและการบรรจุบุคคลเปนพนักงานตามหลักเกณฑ 
ที่ ก.ม. หรือ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยกําหนด หรือการดําเนนิการบรรจุบุคคลที่มีสัญญาผูกพนัธกับทางราชการ 
เปนพนักงาน หรือกรณีบรรจุบคุคลอ่ืนใดเปนพนกังานตามที่อธิการบดีอนุมัติโดยชอบดวยกฎหมาย 
กอนวันทีข่อบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการไดมาและการบรรจุบุคคลเปน 
พนักงานตามขอบังคับนี้ และใหมีสิทธิไดรับคาจางตามที่ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยกําหนดไมกอนวันที่ 1 
ตุลาคม 2542 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2543 
(ลงชื่อ)  มีชัย  ฤชุพันธ 
(นายมีชัย  ฤชุพันธ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ขอบงัคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วาดวย การบริหารงานบุคคล 
(ฉบบัที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

…………… 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวย 
การบริหารงานบคุคล  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๔๓  เม่ือวันที่ 
๒๗  มีนาคม  ๒๕๔๖  สภามหาวิทยาลัย  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยการบริหารงานบคุคล 
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖” 

ขอ ๒  ขอบังคับนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ  ๑๐ (๑)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวย 
การบริหารงานบคุคล  พ.ศ. ๒๕๔๓  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ (๒) พนักงานที่จางตามภารกจิ  ไดแก  พนกังานที่มาปฏิบตัิภารกจิตามเงื่อนไขใน 
สัญญาจาง” 

ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ  ๑๑ (๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวย 
การบริหารงานบคุคล  พ.ศ. ๒๕๔๓  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ (๑)  มีอายุไมต่ํากวา  ๒๐  ป  และไมเกิน  ๖๕  ปบริบูรณ” 

ขอ  ๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๑๑/๑  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวย 
การบริหารงานบคุคล  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

“ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย  อาจขออนมุัติตอสภามหาวิทยาลัย 
ขยายอายุของพนกังานตาม  (๑)  เกิน  ๖๕  ป  เปนการเฉพาะรายก็ได  โดยขอขยายเปนรายป  แตไมเกนิ 
๖๙  ป” 
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ขอ ๖  ใหอธิการบดีรกัษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจตีความและวินจิฉัยปญหา 
เกี่ยวกับการปฏิบัตติามขอบังคับนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ลงชื่อ)  มีชัย  ฤชุพันธ 
(นายมีชัย  ฤชุพันธ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ประกาศ ก.บ.ม. 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 7 (1) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2543 และมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 78  เม่ือวันที่ 16  ธันวาคม 2546 จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
คัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2546” 

ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  การไดมาซ่ึงพนักงานมหาวิทยาลัยใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
(1)  วิธีการคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลัยโดยประกาศรับสมัครทั่วไป 
(2)  วิธีการคดัเลือกพนกังานเฉพาะบคุคล โดยไมประกาศท่ัวไป ใชในกรณีที่บุคคลนั้น 

มีประสบการณ มคีวามรู ความสามารถ และความประพฤตเิหมาะสม โดยใหเสนอ ก.บ.ม. 
พิจารณาอนุมัติเปนกรณีไปกอนการคัดเลือก 

ขอ 4  การประกาศรับสมัครพนกังานมหาวิทยาลัยตามขอ 3(1) ในประกาศใหประกอบไปดวยชื่อ 
ตําแหนง เอกสารประกอบการสมัคร วัน เวลา สถานที่สมัคร เกณฑการตดัสิน และหลักเกณฑอ่ืนตามที่ 
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ 5  ผูสมัครจะตองเตรียมเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย 
และสามารถสมัครไดโดยวิธีการดังนี้ 

(1)  สมัครดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอํานาจ 
ณ สถานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(2)  สมัครทางไปรษณีย โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตราทางไปรษณียเปน 
วันสมัครทั้งนีใ้หสงเอกสารและคาสมัครมาพรอม คาสมัครสงเปนธนาณัติหรือ 
ตั๋วแลกเงิน 

(3)  สมัครทางอินเตอรเน็ต โดยสมัครผานทางเวบไซตและใหสงเอกสารประกอบการสมัคร 
และคาสมัครทางไปรษณียโดยคาสมัครใหสงเปนธนาณัตหิรือตั๋วแลกเงินหรือโอนเงิน 
เขาบัญชีธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ตองสงเงินคาสมัครใหมหาวิทยาลัย 
กอนปดรับสมัคร กรณีสงทางไปรษณียจะถือวนัประทบัตราไปรษณีย และกรณีโอนเงิน 
ผานธนาคารจะถือวนัโอนเงินเขาบญัชีมหาวิทยาลัย 

ขอ 6  คาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละ 100 บาท 

ขอ 7  เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการรับสมัครแลวใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก 
ในประกาศใหประกอบไปดวย ชื่อตําแหนง ชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการคดัเลือก วิธีการคัดเลือก วัน เวลา 
สถานที่คัดเลือกและหลักเกณฑอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 8  กรรมการคัดเลือกประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 – 5 คน โดยมีหัวหนาหนวยงานเปน 
ประธานกรรมการและผูบังคับบญัชาระดับรองลงมาเปนกรรมการดวย 

เม่ือกรรมการดําเนินการคดัเลือกเสร็จเรียบรอยแลว ใหรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบเพื่อ 
ประกาศผลการคัดเลือกตอไป 

ขอ 9  วิธีการคัดเลือกใหคณะกรรมการดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน 
ทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีการคดัเลือกอยางอ่ืนใด หรือหลายอยางตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหไดผูมีความรู 
ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบในตําแหนงท่ีรับสมัคร 

ขอ 10  เกณฑการตดัสิน ผูที่จะไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60 
จึงจะถือวาผานการคดัเลือก



-3- 

ขอ 11  ใหรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบคุคลเปนผูมีอํานาจในการประกาศรับสมัคร 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และแตงตั้งกรรมการคัดเลือก 

ขอ 12  ใหอธิการบดีรกัษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจตีความวินจิฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. 2546 
(ลงชื่อ)  อดุลย  วิริยเวชกุล 

(ศาสตราจารย นายแพทยอดุลย  วิริยเวชกุล ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประธาน อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปฏิบัติหนาที่ประธาน ก.บ.ม.


