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กองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ปณิธาน 
 พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การเป็นมืออาชีพ 
ปรัชญา 
 มุ่งม่ันพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานอย่าง 
          มีคุณธรรม น าแรงจูงใจสู่การปฏิบัติ จัดสุขภาวะที่ดีให้มีแบบยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ 
 กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีระบบงานที่ดี มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
          ในการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
    เศรษฐกิจและสังคม 
3. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับ 
    คุณธรรม จริยธรรม อย่างภาคภูมิใจและเป็นมืออาชีพ 
4. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือความโปร่งใส รองรับการตรวจสอบ  
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายกระจายความรู้ระหว่างหน่วยงาน 
    ภายในและภายนอก 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีความสะดวก คล่องตัว และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. เพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตส านึกในภารกิจที่รับผิดชอบให้บรรลุ 
     เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ มีระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
     วิชาชีพ 
  5. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความม่ันคงและก้าวหน้า มีความสุขใน         
     การปฏิบัติงานส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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นโยบาย 
1. นโยบายด้านการบริหารและจัดระบบงาน 
 เป้าประสงค์   
 มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร จัดระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน มีความสะดวกคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนและด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ 
 1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและปรับบทบาทภารกิจ เพ่ือสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2) จัดท าสมรรถนะและน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัย ด้านการสรรหา การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และการปรับต าแหน่ง การปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ 
การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการก าหนดค่าตอบแทน 
 3) จัดแบ่งสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
 4) พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 5) วางแผนและพัฒนาระบบสืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่ง 
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
 เป้าประสงค์ 
 มีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม  และสนับสนุน  
ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานที่ เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์             
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ัง
การส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ 
 1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและสมรรถนะ และแผนการสืบทอดต าแหน่งและการ
บริหารจัดการคนดีและคนเก่งของหน่วยงาน 
 3) พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรม เสียสละและอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 
 5) พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้  
 
 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน 2560 C

ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

                   จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล 
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 23 ประจ าเดอืน ก.ค. – ก.ย. 2560  

3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์ 
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงโดยสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร ช่วยให้การ
บริหารงานด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
 3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านงาน
บุคคล ให้สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและทันสภาวการณ์ 
4. นโยบายด้านสวัสดิการและการสื่อสาร 
 เป้าประสงค์ 
 สร้างขวัญก าลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความผาสุก
และความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน      
ที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการสื่อสาร จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และจัดให้มีบรรยากาศในการท างานที่ดีและมีความเหมาะสม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
 กลยุทธ์ 
 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 3) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทน 
 4) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคล 
 5) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก 
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บรรณาธิการบอกข่าว 

 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านจุลสารกองบริหารงานบุคคลทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับฉบับที่ 23 ประจ าเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ในเดือนสิงหาคมมีวันส าคัญยิ่งส าหรับคนไทย นั่นคือ “วันแม่แห่งชาติ” วันที่ 12 
สิงหาคม วันมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ผู้ที่เป็นดั่งแม่ของแผ่นดิน ทรงมีพระคุณอย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยใน
ทั่วหล้า  
 ในโอกาสนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคลได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือแสดงความกตัญญู
กตเวที เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหา
มงคลฯ ดังกล่าวด้วย 
 จุลสารกองบริหารงานบุคคลฉบับนี้ก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารสาระความรู้ เช่นเคย อาทิเช่น                 
ข่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) วางแผนการออม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก และความเคลื่อนไหวบุคลากร เขียว–แดง เป็นต้น แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 
 
         บรรณาธิการ 
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 นางล าดวน  ดวงคมทา ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิ งหาคม 2560       
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม 
โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีแสดงความกตัญญูกตเวที          
เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส               
มหามงคลฯ ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินนีาถ ในรัชกาลที ่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 85 พรรษา 
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กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการประชุม      
เชิงปฏิบัติการ "ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม SWOT การวิเคราะห์และจัดท า
แผนอัตราก าลังฯ" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกองบริหารงานบุคคล 
จัดโครงการประชุม เชิ งปฏิบั ติการ "ระดมความคิดเห็น 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT การวิเคราะห์และจัดท าแผน
อัตราก าลังฯ" ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 
16.30 น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม        
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  บุษหมั่น 
รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งช่วงเช้า
ได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เพ่ิมศักดิ์  อารุณี ผู้อ านวยการกลุ่ม
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา ส านักส่งเสริม
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการวางแผน
อัตราก าลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา แนวทางการวิเคราะห์
และจัดท าแผนอัตราก าลัง ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ส่วนในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นางล าดวน  ดวงคมทา 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรบรรยาย         
ในหัวข้อแนวทางการวิเคราะห์และจัดท าแผนอัตราก าลัง          
และระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT พร้อม
ทบทวนกรอบอัตราก าลัง 
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โดย...กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 

 
 ค านิยาม 

 ผลงานทางวิชาการอย่างอ่ืนที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความทาง
วิชาการ หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์
เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม 
 รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นฉบับที่ เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญาหรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อน ามา
แปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ
อีกภาษาหนึ่ง 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็น
ว่างานดังกล่าวท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์
ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น ส าหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้อง
ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่างๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน 

 รูปแบบ 
 1. อาจจัดเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง 
 2. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิด           

การพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ 
หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 

 3. กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดง
หลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 

 การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
 1. การเผยแพร่ด้ วยวิธีการพิมพ์  โดยโรงพิมพ์  (PRINTING HOUSE) หรือส านั กพิม พ์ 

(PUBLISHING HOUSE) 
  หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม 
  หรือท าในรูปแบบอ่ืนๆ 
 2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
 3. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการน าไปใช้

หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ 
และผลงานทางวิชาการ ที่จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ) 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
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 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น 

 ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อย
กว่าสี่เดือน (4 เดือน) 

 ลักษณะคุณภาพ  
 ระดับดี เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ๆ และผลงาน

นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง 
 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
 1. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาที่เสนอหรือ 
 2. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
 ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ               

และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 

 **ฉบับต่อไปจุลสารกองบริหารงานบุคคลจะขอน าเสนอ “งานแปล” ซึ่งจะได้น าเสนอค าจ ากัด
ความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการ ที่จ าแนกตามระดับคุณภาพ              
ที่ เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่วยศาส ตราจารย์                          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มาให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะคะ 

 

ท่ีมา : ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(ฉบับส าหรับเผยแพร่) ข้อมูลโดย : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรกฎาคม 2556 
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  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                ข่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) 

โดย...กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

 ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม      
พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้มมีติที่ประชุมให้บุคลากรได้รับทราบ โดยสรุปที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในประเด็นวาระการด ารงต าแหน่งของคณะ
กรรมการฯ ซึ่ ง เดิมก าหนดให้ คณ ะกรรมการมี วาระการด ารงต าแหน่ งตามวาระของอธิการบดี                  
โดยปรับแก้ให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนงานบริหารงาน
บุคคลที่จ าเป็นเร่งด่วนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่  
 2. คณะกรรมการฯ มีมติ มอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ น าร่างหลักเกณฑ์การประเมินพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) และพนักงานราชการ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(งบประมาณแผ่นดิน) ไปด าเนินการประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                
ได้เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หากด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณาต่อไป 
  และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(งบประมาณแผ่นดิน) โดยให้ยึดประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติให้หารือต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 3. คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบให้เสนอร่าง “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” ท่ีผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 โดยให้เพ่ิมข้อมูล
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ในส่วนของแนบท้ายสัญญาจ้าง และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 4. คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการประเมินค่างานตามข้อ 17 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ.2559 โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการจากบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา รายนายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ร่วมเป็นกรรมการประเมินค่างานตามข้อบังคับฯดังกล่าว             
ในทุกหน่วยงานที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งฯ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

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



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน 2560 7

ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

วางแผนการออม 
 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก 
 

 อยากใช้วันละ 500 บาท ตอนอายุ 60 ปีถึงอายุ 80 ปี ต้องเก็บเงินให้ได้ 4 ล้านบาท คิดเป็นตัวเลข
กลมๆ เพ่ือให้เข้าใจง่าย 
 ท าไมต้องเริ่มตอนอายุ 60 ปี เพราะตอนอายุ 60 ปี ส่วนใหญ่คนไทยจะไม่มีงาน ไม่มีเงิน แม้จะเก่ง 
ช านาญเชี่ยวชาญแค่ไหน แต่สังขาร วัยก็ล่วงเลยเกินกว่าหน่วยงานจะจ้าง แม้จ้างก็คงไม่ได้ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เพราะทุกวันนี้เน้นการท างานที่ดูแต่ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 ดังนั้น เก่ง ช านาญ เชี่ยวชาญแค่ไหนเขาก็ไม่จ้างไปจนถึงวันตายแน่นอน โดยเฉพาะหน่วยงาน
ราชการมีระเบียบว่าต้องจ้างไม่เกิน 60-65 ปีด้วยซ้ า ขนาดเก่งๆ เขายังจะหาทางเอาออกอยู่ทุกวัน ไม่ต้อง
สัญญา (5555555) 
 ถ้าถามว่าทุกวันนี้ให้เก็บวันละ 50 บาทท าได้ไหม ถ้าไม่ได้แต่อยากได้วันละ 500 บาทตอนอายุ 60 ปี 
มันคงจะเป็นเรื่องตลกที่หัวเราะมิออก ร่ าไห้มิได้ ถ้าคิดง่ายๆ เหมือนคนเมากาวจะบอกว่าเราก็ฝึกใช้วันละ               
100 บาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ จะได้ไม่ต้องเก็บถึง 4 ล้านบาท ความคิดแบบศรีธนนชัยใช้อะไรไม่ได้ในสังคม
ทุนนิยม เพราะความจริงที่ต้องเผชิญคือ ถ้าไม่เก็บไม่ออมตั้งแต่วัยหนุ่มวัยท างานอย่าหวังว่าจะได้สบาย              
เพราะถ้าจะสบายมันต้องสบายตั้งแต่ท างานไปแล้ว ไม่ล าบากเหมือนทุกวันนี้หรอก 
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  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 
                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 23 ประจ าเดอืน ก.ค. – ก.ย. 2560   
  
 จากการที่ผมศึกษาแนวคิดคน หาวิธีของแต่ละคนที่เขาฝึกเรื่องการออมการลงทุน คนหนึ่งที่ผมชอบ
ในแนวคิดก็คือคุณผึ้งน้อยพเนจร เป็นคนทางอินเทอร์เน็ตเขาเสนอแนวคิดไว้น่าสนใจ เขาว่าการจ าแนกคน
จ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 
  1. หาเงินเก่ง + ออมเก่ง = เสือติดปีก 
  2. หาเงินไม่เก่ง + ออมเงินเก่ง = ชีวิตไม่ล าบากแต่ไม่รวย 
  3. หาเงินไม่เก่ง + ออมเงินไม่เป็น = หายนะ 
 ถ้าจะให้จ าแนกผมเป็นคนประเภทที่ 2 แต่เป็นคนสุดโต่ง ยึดมั่นถือมั่นในความคิดตนเอง ยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางจักรยาน เอ้ย!! จักรวาล เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเราๆ ท่านๆ นี่แหละ แต่แนวคิดผมไม่เหมือน
มนุษย์เงินเดือนทั่วไปแค่นั้น นั่นคือ แต่ก่อนผมหาได้ 100 ส่วน ผมจะแบ่งเก็บ 20 ส่วน ปัจจุบันผมหาได้ 100 
ส่วนเก็บ 80 ส่วนใช้ 20 ส่วน ผมค้นพบว่าตัวผมยิ่งแก่ผมยิ่งใช้เงินน้อย แต่แสวงหาความสุขมากข้ึน ความสุขที่
ผมเพ่ิมตามหาเจอและมีความสุขมากคือ ความสุขจากการเป็นนักลงทุนซึ่ งเป็นอาชีพที่ท าได้ตลอดชีวิตไม่มีวัน
เกษียณ เรียนรู้ได้ทุกวันเพียงจรดปลายนิ้วลงช่อง Search ของ Google หรือ Youtube แล้วพิมพ์ค าว่า          
“นักลงทุน” 
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ข่าวสารบ าเหน็จบ านาญ 
 
 

 

โดย...กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดี-ความชอบ และทะเบยีนประวัติ 

 ระบบบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย จ าแนกได้  4 ประเภท ได้แก่ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จ       
ตกทอด บ าเหน็จด ารงชีพ และบ าเหน็จบ านาญปกติ ซึ่งแต่ประเภทมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.“บ านาญพิเศษ” เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้ข้าราชการ (กรณีมีชีวิต) หรือทายาท (กรณีตาย)                
เป็นรายเดือน ในกรณีที่ข้าราชการขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่นั้น ได้รับอันตรายจนพิการหรือเจ็บป่วย        
ถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต (เช่น ทหารท าศึกสงคราม ต ารวจจับผู้ร้ายฯ ครู เข้าห้ามปรามนักเรียนตีกัน)              
หรือข้าราชการถูกประทุษร้ายจนได้รับอันตรายจนพิการหรือเจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เพราะเหตุ
กระท าตามหน้าที่ (เช่น ต ารวจผู้ท าคดีถูกผู้ร้ายยิงที่บ้านพักเหตุแค้นที่ไปจับญาติตนเข้าคุก ผู้อ านวยการ
โรงเรียนถูกครูตีหัวเพราะโกรธที่สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ) ซึ่งการกระท าดังกล่าวของข้าราชการไม่ได้เกิด
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือไม่ได้เกิดจากความผิดของตนเอง และการท่ีจะเข้าข่ายเป็นพิการ
หรือเจ็บป่วยถึงทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปได้นั้น ต้องได้รับค ายืนยัน  (รับรอง)      
จากแพทย์ เมื่อข้าราชการดังกล่าวยังไม่เสียชีวิตเจ้าตัวจะได้รับเงินบ านาญพิเศษ เรียกว่า “บ านาญพิเศษเหตุ
ทุพพลภาพ” หากเป็นผู้มีสิทธิ์รับบ านาญปกติก็จะได้เงินอีกก้อน คือ “บ านาญปกติ” ด้วย แต่หากเสียชีวิต
ทายาทจะได้รับเงินบ านาญพิเศษเรียกว่า “บ านาญพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (จ่ายทายาท)”      
และทายาทยังได้รับ “บ าเหน็จตกทอด” อีกด้วย 
        ส่วนการจะได้เงิน “บ านาญพิเศษ” จ านวนเท่าไรนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้าราชการครู  
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไปส่วนมากจะอยู่ในข่ายกรณีท าหน้าที่ในยามปกติ หากพิการทุพพลภาพ       
จะได้รับตั้งแต่ 5/50 – 20/50 ส่วน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซึ่งส่วนราชการจะเป็นผู้ก าหนดตามสมควร       
แก่เหตุประกอบความพิการและทุพพลภาพ (ตามผลการสอบสวน) หากผู้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพจะใช้
สิทธิ์ขอเปลี่ยนเป็นรับ “บ าเหน็จพิเศษ” ก้อนเดียวแทน (จ านวนหกสิบเท่าของบ านาญพิเศษ) ก็สามารถท าได้ 
 หากถึงแก่กรรมทายาทเป็นผู้รับบ านาญพิเศษจะได้รับ 1/2 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย 
โดยแบ่งตามหลักเกณฑ์ คือ บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน (ถ้ามี 3 คนข้ึนไปรับ 3 ส่วน) โดยรับไปจนถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
หรือก าลังศึกษารับถึง 25 ปีบริบูรณ์ คู่สมรส รับ 1 ส่วน ได้รับจนตลอดชีวิต เว้นแต่สมรสใหม่ บิดาและมารดา 
1 ส่วน ได้รับจนตลอดชีวิต หากกรณีไม่มีทายาทเลย ให้จ่ายผู้ อุปการะหรือผู้อยู่ ในอุปการะตามส่วน             
ที่เจ้ากระทรวงก าหนดและหากผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ให้ได้รับอย่างบุตร           
ตรงนี้เป็นรายละเอียดหากมีกรณีเช่นนี้ ให้ติดตามสอบถามท่ีส่วนราชการผู้เบิกเงินเดือนของข้าราชการนั้นๆ 
 
 

สวัสดิการ กบข.  
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 2.“บ าเหน็จตกทอด” เป็นเงินที่ รัฐจ่ายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทผู้มีสิทธิ์                 
กรณีที่ข้าราชการถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการอยู่ หรือผู้ รับบ านาญถึงแก่กรรม โดยทายาทจะได้รับ 30 เท่า
ของเงินเดือนหรือบ านาญรายเดือน 
 3.“บ าเหน็จด ารงชีพ”  เป็นเงินที่รัฐจ่ายเพ่ือช่วยเหลือในการด ารงชีพแก่ผู้รับบ านาญ จ านวน  
15 เท่าของบ านาญรายเดือนแต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยแบ่งรับเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนอายุ 65 ปี ขอรับได้           
ไม่ เกิน 200,000 บาท และหลังอายุ  65 ปี  ขอรับส่วนที่ เหลือได้ อีก แต่ เมื่อรวมสองครั้งจะได้ไม่ เกิน                
400,000 บาท เงินจ านวนนี้แบ่งจากบ าเหน็จตกทอด หากผู้รับบ านาญถึงแก่กรรมทายาทผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงิน
บ าเหน็จตกทอดไม่เต็มจ านวนเพราะต้องหักยอดเงินบ าเหน็จด ารงชีพนี้ออก 
 4.“บ าเหน็จบ านาญปกติ” เป็นเงินที่รัฐจ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา หากรับ      
เป็นเงินก้อนครั้งเดียวเรียกว่า “บ าเหน็จ”  และหากเลือกที่จะรับเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่กรรมหรือ             
จนหมดสิทธิเรียกว่า “บ านาญ” ผู้จะได้รับบ าเหน็จบ านาญปกติ มี 4 เหตุ ดังนี้ 
         1) เหตุทดแทน ผู้มีสิทธิ์เป็นข้าราชการซึ่งออกจากประจ าการเพราะเหตุราชการเลิกหรือยุบ
ต าแหน่ง หรือมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 
         2) เหตุทุพพลภาพ ผู้มีสิทธิ์เป็นข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพราะเจ็บป่วยทุพพลภาพ        
ซึ่งแพทย์ได้ตรวจและรับรองว่าไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติราชการในต าแหน่งหน้าที่ต่อไปได้ (คนละอย่างกับบ านาญ
พิเศษ เหตุทุพพลภาพ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  
         3) เหตุสูงอายุ ผู้มีสิทธิ์เป็นข้าราชการที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุครบห้าสิบปี 
บริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออกจากราชการ 
         4) เหตุรับราชการนาน ผู้มีสิทธิ์เป็นข้าราชการซึ่งมีเวลาราชการครบสามสิบปีบริบูรณ์             
หรือผู้ที่มีเวลาราชการครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออกจากราชการ 
 

ที่มา : Dr.borworn ข้อมูลอ้างอิง -พระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494  

-การรับบ าเหน็จปกติ -ระบบบ าเหน็จบ านาญโดยสรุป -แผ่นพับบ าเหน็จบ านาญศึกษาเข้าใจง่าย  

-ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบ านาญพเิศษ เหตุทุพพลภาพและบ าเหน็จตกทอดตามพระราชบัญญตัิบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 24) พ.ศ. 2551  

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมลูข่าวจาก :: http://www.drborworn.com 
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ข่าวสารประกันสังคม....  
 
 
           โดย...กลุ่มงานสวสัดิการ 

 ออฟฟิศซินโดรม ค านี้ดูเหมือนคุ้นหูกับเราทุกคนท่ีอยู่ในวัยท างานเป็นอย่างมาก แต่เราเคยสังเกต         
บ้างไหมว่าตัวเราเสี่ยงจะเป็นมากแค่ไหนแล้วมีวิธีป้องกันอย่างไร วันนี้เรามารู้จักกับออฟฟิศซินโดรมกันเถอะ 
ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) เป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดจากการท างานท่ีต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่งในท่าทางซ้ าๆ กัน เป็นเวลานาน จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบต่างๆ         
ของร่างกาย เช่น ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือด         
ระบบฮอร์โมน ตา และการมองเห็น อาการท่ีเป็นสัญญาณเตือนว่าเรามีความเสี่ยงท่ีจะเป็นออฟฟิศซินโดรม          
ท่ีพบบ่อย ได้แก่  
 1) ปวดหลังเรื้อรัง อาจเกิดจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งท างานท่ีมีท่าทางซ้ าๆ ทั้งวัน โดยเฉพาะการ
นั่งหลังค่อม ท าให้กล้ามเนื้อต้นคอและสะบักเมื่อยเกร็งอยู่ตลอดเวลา กระบังลมขยายได้ไม่เต็มท่ีสมองจึงได้รับ
ออกซิเจนน้อยส่งผลท าให้ง่วงนอน ศักยภาพในการท างานก็จะลดลง  
 2) มือชา เอ็นอักเสบ น้ิวล็อคเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์การจับเมาส์ในท่าเดิมนานๆ ท าให้กล้ามเนื้อ        
กดทับเส้นประสาทและเส้นเอ็นจนอักเสบ เกิดพังผืดยึดจับส่งผลให้มีอาการปวดปลายประสาทนิ้วหรือข้อมือล็อค  
 3) ไมเกรนหรือปวดหัวเรื้อรัง ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ แสงแดด ความร้อน และการขาดฮอร์โมน
บางชนิด ล้วนเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกัน หากเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาการอาจจะรุนแรงจนถึงขั้น
หมอนรองกระดูกเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทได้เลยนะ นอกจากนี้อาการ  ออฟฟิศซินโดรมยัง
รวมไปถึงกลุ่ มอาการระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ เนื่ องจากการอยู่ ใน ท่ีอากาศถ่ ายเทไม่ สะดวก 
เครื่องปรับอากาศไม่สะอาดรวมไปถึงสารเคมีจากหมึกของเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ และเครื่องพิมพ์เอกสาร
ซึ่งวนเวียนอยู่ภายในห้องท างาน 
 ดังนั้น หากเราอยากท างานอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ ควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในขณะท างาน ดังนี้  
 1) ปรับความสูงของเก้าอี้และโต๊ะให้เหมาะสมนั่งสบาย  
 2) กึ่งกลางจอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ในระดับสายตา การพิมพ์งาน แป้นคีย์บอร์ดควรอยู่ในระดับข้อศอก
ข้อมือ เวลาใช้เมาส์ควรพักข้อศอกบนท่ีรองแขนและสามารถเคลื่อนไหวได้แบบไม่จ ากัดพื้นท่ี  
 3) นั่งหลังตรงชิดขอบด้านในของเก้าอี้ กระพริบตาบ่อยๆ พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุก 10 นาที 
เปลี่ยนท่าทางการท างานทุก 20 นาที ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือและแขนทุก 1 ชั่วโมง  
 4) จัดการสถานที่ท างานอุปกรณ์ส านักงานให้เอื้อต่อความสะดวก แบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม  
 5) ปลูกต้นไม้ในร่มช่วยดูดซับสารพิษและเป็นท่ีพักสายตาจากการจ้องมองจอคอมพิวเตอร์  
 6) ควรเปิดหน้าต่างห้องท างานบ้าง เพื่อให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทอย่างน้อยในตอนเช้า  
 7) ทานอาหารให้ตรงเวลา ครบ 5 หมู่  
 8) ตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี ง่ายๆ แค่นี้เราก็จะห่างไกลจากอาการออฟฟิศซินโดรมแล้ว 
 ***เอาล่ะ ลองส ารวจตัวเองกันดีกว่าว่าตอนนี้เราท าถูกต้องทุกข้อหรือยัง...ถ้ายัง!! จะรออะไรเปลี่ยนเลย
เพื่อตัวเราเอง 

 ที่มา : วารสารประกันสังคม ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 4 เดือนเมษายน 2560 

ออฟฟิศซินโดรมป้องกันได้ ด้วยตวัเราเอง 
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การผ่อนช าระหน้ีกับการผ่อนเวลา  
        

      โดย...กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 เรามักพบเห็นว่าในการซื้อขายทรัพย์สินต่างๆ ที่อาจเป็นทรัพย์สินที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องรับโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ การจ่ายเงินเพ่ือช าระหนี้ให้คนขาย
ทรัพย์สินต่างๆ เหล่านี้ คนซื้อไม่ได้จ่ายเงินก้อนใหญ่ให้คนขาย แต่นิยมที่จะจ่ายเป็นงวดๆ จนกว่าหนี้นั้นจะ
ครบถ้วน ที่เราเรียกกันว่า “ผ่อนช าระหนี้” 
 ในทางกฎหมายการผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวไม่ได้มีผลให้คนซื้อทรัพย์สินที่อยู่ในฐานะ “ลูกหนี้” ตาม
สัญญาซื้อขายได้รับการขยายหรือต่อสัญญาซื้อขายออกไปเพียงแต่คนขายทรัพย์สินนั้นมีสิทธิคิดดอกเบี้ย           
กับคนซื้อได้เป็นการต่างตอบแทนเพ่ือที่คนซื้อได้ประโยชน์จากการไม่ต้องช าระหนี้ให้หมดในคราวเดียว 
 ตัวอย่างเช่น เราซื้อเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอภาพแอลซีดีกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ในสัญญา       
ซื้อขายที่เราท าไว้กับห้างฯ ก าหนดว่าห้างฯยินยอมให้เราผ่อนช าระหนี้ราคาเครื่องรับโทรทัศน์ ได้เป็นงวดๆ          
ซึ่งเป็นการผ่อนช าระหนี้โดยไม่มีผลเป็นการขยายหรือต่อสัญญาซื้อขายออกไปในการผ่อนช าระหนี้ดังกล่าว 
และเราย่อมต้องช าระเงินเป็นดอกเบี้ยให้ผู้ขายพร้อมกับเงินที่ผ่อนช าระนั้นด้วย เป็นต้น 
 ในการท าสัญญาต่างๆ กับคนอ่ืน บางครั้งก็อาจเกิดเหตุจ าเป็นที่เราต้องขยายหรือต่อระยะเวลาของ
สัญญาออกไป เพ่ือให้เป็นธรรมแก่เราและคู่สัญญาของเราด้วย 
 ตัวอย่างเช่น เราได้ท าสัญญาจ้างช่างก่อสร้างมาซ่อมแซมบ้านให้เราโดยเป็นการซ่อมแซมใหญ่ และ
ด้วยเหตุจ าเป็นที่อยู่ในฤดูฝนท าให้ช่างไม่อาจท างานตามสัญญาซ่อมแซมนั้นได้เสร็จภายในเวลาตามสัญญาที่
ก าหนดไว้ 6 เดือน ดังนี้เราก็อาจต้องขยายหรือต่อระยะเวลาของสัญญาออกไป เป็นต้น 
 การขยายหรือต่อระยะเวลาของสัญญาออกไปนี้เป็นการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งผัดผ่อนเวลาหรือผ่อนผัน
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาล่าช้าออกไป กฎหมายเรียกการผ่อนผันเวลานี้แบบศัพท์กฎหมายว่า “ผ่อน
เวลา” การที่คู่สัญญาจะมีการผ่อนเวลาให้แก่กันได้อาจมีการตกลงก าหนดกันไว้ในสัญญาที่ท ากันไว้ตั้งแต่แรก 
หรือตกลงกันในภายหลังโดยท าสัญญาเพ่ิมเติมแยกต่างหากจากสัญญาเดิมก็ได้ 
 ตามตัวอย่างเรื่องจ้างช่างก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน หากเราไม่ได้ก าหนดเรื่องการผ่อนเวลาไว้ในสัญญา
จ้างฯ ที่ท ากันตอนแรก เราก็อาจท าสัญญาเพ่ิมเติมโดยอ้างถึงสัญญาจ้างเดิม โดยก าหนดในสัญญาเพ่ิมเติมนั้น
ว่าเราตกลงยินยอมให้มีการผ่อนเวลาการปฏิบัติงานของช่างตามสัญญาจ้างเดิมออกไปเป็นเวลาอีก 6 เดือน      
นับแต่วันครบก าหนดเวลางานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเดิม เป็นต้น 
 ในการท าสัญญาบางประเภทที่มีมูลค่าของวงเงินสูง ก็อาจให้ลูกหนี้ตามสัญญานั้นจัดหาบุคคลอ่ืนเป็น
ผู้ค้ าประกันตามสัญญาโดยกฎหมายเรียกสัญญานั้นว่าเป็น “สัญญาประธาน” และเรียกสัญญาค้ าประกันแบบ
ภาษากฎหมายว่า “สัญญาอุปกรณ์” 
 
  

กฎหมายหนี ้
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ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 

 โดยที่หากมีการผ่อนเวลาให้คนที่เป็นลูกหนี้ในสัญญาประธานแล้ว คนที่เป็นผู้ค้ าประกันย่อมไม่อาจ
ทราบได้ ดังนั้น ในทางกฎหมายแล้วจึงควรมีการก าหนดในสัญญาค้ าประกันไว้ด้วยเพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ า
ประกันว่าหากมีการผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ในสัญญาประธานแล้ว คนที่เป็นเจ้าหนี้ในสัญญาประธานนั้นต้องแจ้งให้
ผู้ค้ าประกันตามสัญญาอุปกรณ์ทราบโดยเร็วด้วย 
 ตามตัวอย่างเรื่องจ้างช่างก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน สมมุติเราให้ช่างจัดหาบุคคลมาค้ าประกันและท า
สัญญาค้ าประกันกับเราไว้ด้วย ก็ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนในสัญญาค้ าประกันด้วยว่าเราจะแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน
ทราบโดยเร็วหากเราผ่อนเวลาให้ช่างที่เป็นลูกหนี้ในสัญญาประธาน เพ่ือที่หากช่างผิดสัญญาเรายังย่อม
เรียกร้องหรือฟ้องคดีกับผู้ค้ าประกันได้อยู่ เพราะถือว่าผู้ค้ าประกันได้รับรู้การผ่อนเวลานั้นด้วยแล้ว เป็นต้น 
 

ที่มา : ชูชัย งามวสุลักษณ์ “รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม4” ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
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  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

        

ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล 

        (ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนกันยายน 2560) 
เดือน กิจกรรม 

กรกฎาคม 
2560 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1. ส่งแบบฟอร์มขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญของผู้เกษียณอายุราชการ ไปยังส านักงานคลังเขต 4 อุดรธานี 
2. จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา 
3. จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลประจ าปีการศึกษา 
4. จัดท าหนังสือแจ้งคณะฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันลาของข้าราชการ ณ วันที่ 15 ส.ค.)            

เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างครั้งที่ 2 (1 ต.ค.) 
กลุ่มงานสวัสดิการ 
5.   ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
6.   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ถึง 10 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
7.   จัดท าแผนและโครงการเพ่ือเสนอรับการจัดสรรงบประมาณ/ค่าจ้าง 
8.   รายงานข้อมูลผู้ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
9.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 9 เดือน) 
10.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
11.  รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 9 เดือน) 
12.  รายงานผลการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ประจ าปี 
      การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
13.  รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบและประกาศที่ออก 
14.  จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 
15.  จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

สิงหาคม 
2560 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบ 
1. จัดท าข้อมูลขอเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ (ครั้งที่ 2) 
2. ส ารวจตรวจสอบผู้มีรายชื่อเพ่ือขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เสนอ สกอ. 
3. บันทึกข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ลงแฟ้มประวัติฯ 
4. ตรวจสอบข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับเพ่ือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ,์ชั้นสายสะพายเพ่ิมเติม 

 

        

ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล 

        (ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนกันยายน 2560) 
เดือน กิจกรรม 

กรกฎาคม 
2560 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1. ส่งแบบฟอร์มขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญของผู้เกษียณอายุราชการ ไปยังส านักงานคลังเขต 4 อุดรธานี 
2. จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา 
3. จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลประจ าปีการศึกษา 
4. จัดท าหนังสือแจ้งคณะฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันลาของข้าราชการ ณ วันที่ 15 ส.ค.)            

เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างครั้งที่ 2 (1 ต.ค.) 
กลุ่มงานสวัสดิการ 
5.   ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
6.   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ถึง 10 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
7.   จัดท าแผนและโครงการเพ่ือเสนอรับการจัดสรรงบประมาณ/ค่าจ้าง 
8.   รายงานข้อมูลผู้ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
9.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 9 เดือน) 
10.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
11.  รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 9 เดือน) 
12.  รายงานผลการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ประจ าปี 
      การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
13.  รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบและประกาศที่ออก 
14.  จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 
15.  จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

สิงหาคม 
2560 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบ 
1. จัดท าข้อมูลขอเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ (ครั้งที่ 2) 
2. ส ารวจตรวจสอบผู้มีรายชื่อเพ่ือขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เสนอ สกอ. 
3. บันทึกข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ลงแฟ้มประวัติฯ 
4. ตรวจสอบข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับเพ่ือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ,์ชั้นสายสะพายเพ่ิมเติม 
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ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

เดือน กิจกรรม 
สิงหาคม 

2560 (ต่อ) 
กลุ่มงานสวัสดิการ 
5. กิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชิน ี
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
6.   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
7.   จัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาทางด้านบุคลากรเสนอสภามหาวิทยาลัย 
8.   จัดท าประมาณการขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเสนอสภาอนุมัติ 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
9.   จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
10.  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ (ก.พ.ว.) 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
11. รายงานประจ าเดือนคดีศาลปกครอง, ศาลยุติธรรม, ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
12. รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบ,ประกาศที่ออก  
13. จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 
14. จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ/ข้อบังคับ  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

กันยายน 
2560 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
1.   จัดท าโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวางระบบบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
      มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
2.   ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
3.   ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงาน กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2559 
4.   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 12 เดือน) 
กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบ 
5.   ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือน (จ.18) 
6.   หน่วยงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า เพ่ือประกอบการ 
     พิจารณาความดีความชอบ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.) 
7.   หน่วยงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
8.   จัดท าข้อมูลขอเลื่อนเงินเดือนปกติ (ครั้งที่ 2) 
9.   ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าประกอบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง (ครั้งที่ 2)  
10.  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ เพื่อประกอบการ 
      เลื่อนค่าจ้าง/ค่าตอบแทนประจ าปี 
11.  ขอเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้เกษียณอายุราชการ 

 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน 256016

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เดือน กิจกรรม 
กันยายน 

2560 (ต่อ) 
12.  รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ เพ่ือประกอบ             
      การพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
13.  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า เพ่ือบันทึกในแฟ้ม ก.พ. 7 
14.  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
15.  จัดท าจุลสารกองบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 20 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 -เดือนกันยายน 2560 
กลุ่มงานสวัสดิการ 
16.  การด าเนินการขอรับเงินจาก กบข. และ กสจ. ของผู้เกษียณอายุราชการ 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
17.  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ถึง 15 
18.  ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่จะหมดสัญญาจ้าง 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
19.  จัดท าสัญญาและค าสั่งขยายหรือลาศึกษาต่อของข้าราชการ/พนักงาน 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
20.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
21.  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี 
22.  รายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์ คงเหลือประจ าปี 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
23.  รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ, ระเบียบและประกาศท่ีออก 
24.  รายงานประจ าเดือนคดีศาลปกครอง, ศาลยุติธรรม, ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง  
      ประเทศ 
25.  จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ / ข้อบังคับ  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
26.  การจัดท าสัญญาจ้างพนักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน กิจกรรม 
กันยายน 

2560 (ต่อ) 
12.  รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ เพ่ือประกอบ             
      การพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
13.  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า เพ่ือบันทึกในแฟ้ม ก.พ. 7 
14.  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
15.  จัดท าจุลสารกองบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 20 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 -เดือนกันยายน 2560 
กลุ่มงานสวัสดิการ 
16.  การด าเนินการขอรับเงินจาก กบข. และ กสจ. ของผู้เกษียณอายุราชการ 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
17.  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ถึง 15 
18.  ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่จะหมดสัญญาจ้าง 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
19.  จัดท าสัญญาและค าสั่งขยายหรือลาศึกษาต่อของข้าราชการ/พนักงาน 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
20.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
21.  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี 
22.  รายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์ คงเหลือประจ าปี 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
23.  รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ, ระเบียบและประกาศท่ีออก 
24.  รายงานประจ าเดือนคดีศาลปกครอง, ศาลยุติธรรม, ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง  
      ประเทศ 
25.  จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ / ข้อบังคับ  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
26.  การจัดท าสัญญาจ้างพนักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ความเคลื่อนไหวบุคลากร เขียว – แดง 

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ 
 

 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา แก้วมาตย์  สาขาวิชาชีววทิยา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชาติ โตแก้ว  สาขาวิชาชีววิทยา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดนวิชัย สายรักษา  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพรร์ สุนทร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โทท า  สาขาวิชาการบัญชี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา  สาขาวิชาชีววิทยา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี อินส าราญ  สาขาวิชาจุลชีววทิยา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปินะเต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย  สาขาวิชาการบัญชี 

 
 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 อาจารย์ ดร.ช านาญ ด่านค า  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 อาจารย์ ดร.ไอลัดดา โอ่งกลาง  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจ�ำเดือนกรกฎำคม - กันยำยน 256018

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 
                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 23 ประจ าเดอืน ก.ค. – ก.ย. 2560   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข่าวการสูญเสียบุคลากร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมสิน วันชูเพลา ข้าราชการบ านาญ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และได้มีพิธีพระราชทานดินฝังศพเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 
มิถุนายน 2560 ณ สุสานคาทอลิกบ้านท่าสองคอน  ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม            
จังหวัดมหาสารคาม 

 รองศาสตราจารย์  ดร .ไพฑู รย์   สุ ขศรี งาม  กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ท รงคุณ วุฒิ                    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และได้มีพิธี
พระราชทานเพลิงศพเมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ เมรุวัดปัจฉิมทัศน์ ต าบลตลาด        
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  ฮามค าไพ  ข้าราชการบ านาญ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 และได้มีพิธีฌาปนกิจศพเมื่อวันเสาร์           
ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ เมรุวัดศรีสวัสดิ์ ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
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       อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 
 

 ค าว่า ศีล ได้แก่สภาพเช่นไร ศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร        
ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติ 
ศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่เกลียด นอกจากความปกติงดงามทาง
กาย วาจา ใจ ของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรม เราควรรักษาศีล 5  
 1. สิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียน ข่มเหง และท าลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่
ของเขาให้ตกไป 
 2. สิ่งของของใครๆ ก็รักและสงวน ไม่ควรท าลายฉกลัก ปล้นจี้ เป็นต้น อันเป็นการท าลายสมบัติ
และท าลายจิตใจกัน 
 3. ลูก หลาน สามี ภรรยา ใครๆ ก็รักสงวนอย่างยิ่ ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอ้ือมล่วงเกิน       
เป็นการท าลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปไม่มีประมาณ 
 4. มุสา การโกหกพกลม เป็นสิ่งท าลายความเชื่อถือของผู้ อ่ืนให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี          
แม้เดรัจฉานก็ไม่พอใจค าหลอกลวง จึงไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย 
 5. สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมท าให้คนดีๆ กลายเป็นคนบ้าได้         
ลดคุณค่าลงโดยล าดับ ผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์จึงไม่ควรดื่มสุรา เครื่องท าลายสุขภาพ
ทางร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นการท าลายตัวเองและผู้อ่ืนไปด้วยในขณะเดียวกัน 
 อานิสงส์ของการรักษาศีล 5  
 1. ท าให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 
 2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวี เบียดเบียนท าลาย 
 3. ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยล่วงล้ ากล้ ากรายต่างครองกันอยู่
ด้วยความเป็นสุข 
 4. พูดอะไร มีผู้เคารพเชื่อถือ ค าพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตย์ด้วยศีล 
 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนบอ      
หาสติไม่ได้ ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นไม่เป็นระแวงสงสัย 
ผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ท าลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า 
          ศีล นั้นอยู่ที่ไหน มีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีล ศีลก็อยู่ที่ตนนี้ 
เจตนาเป็นตัวศีล เจตนา คือ จิตใจ คนเราถ้าจิตไม่มี ก็ไม่เรียกว่าตน มีแต่กายจะท าอะไรได้ ร่างกายกับจิต           
ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตไม่เป็นศีลกายก็ประพฤติไปต่างๆ ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็นปกติแนบเนียน            
ไม่หวั่นไหว ไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอคนที่หา คนที่ขอต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไรยิ่งไม่มี ยิ่งอดอยาก ยากเข็ญยิ่งไม่มี 
          กายกับจิต เราได้มาแล้ว มีอยู่แล้ว ได้จากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์แล้ว จะท าให้เป็นศีลก็รีบท า 
ศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้ว รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล 
         ผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีล ย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ สมบูรณ์ ไม่อด        
ไม่อยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ จิตดวงเดียว เป็นศีลเป็นสมาธิ เป็นปัญญา 
          ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวรหมดภัย 

ที่มาบทความ  : คติธรรม ค าสอน ของ องค์ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร 
http://www.dhammasavana.or.th/article.php?a=8 
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  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะผู้จัดท า 
จุลสารกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 
 

...ที่ปรึกษา… 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น  รักษาราชการแทนอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 นายชัชวาลย์  พิพิศจนัทร ์           รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

...บรรณาธิการ... 
นางล าดวน   ดวงคมทา 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

...กองบรรณาธิการ... 
นายพนมพร  บ ารุงบญุ 
นายยุทธชัย     บุญพันธ ์
นายประยงค์    จ าปาศรี 
นายอนชุา     ลาวงค ์
นายนุวัฒศิริ     พุทธิดิลก 
นางสาวกาญจนา   ครูพิพรม 
นางสาวจิดาภา    กิจโชติทว ี
นายมัฆวา    ยี่สารพัฒน ์
นายรณสทิธิ์   โพธิ์ศรี 
นางสาวอมรรัตน์  ตาลสถิตย ์
นายอิทธิพล  พวังคาม 
นายเฉลิมพล  เขตขันธ์ 
นางสาวพรนัชชา  ภูหนองโอง 
นายพชิิต  เปลี่ยนข า 

 

...รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม... 
นางสาวกาญจนา   ครูพิพรม 
 

...หน่วยงาน… 
กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

80 ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวัดมหาสารคาม  44000 
โทร. 0-4371-3080-9 ต่อ 314,311,411,511 

โทรศัพท์/โทรสาร 043-713060 



 


