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กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ปณิธาน
	 พัฒนาคน	พัฒนางาน	สู่การเป็นมืออาชีพ

 ปรัชญา
	 มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	 ฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ	 ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม	 

	 นาแรงจูงใจสู่การปฏิบัติ	จัดสุขภาวะที่ดีให้มีแบบยั่งยืน

 วิสัยทัศน์
	 กองบริหารงานบุคคล	 เป็นหน่วยงานที่มีระบบงานที่ดี	 มีคุณภาพ	 และมาตรฐานในการบริหารงานบุคคล	 

	 ตามหลักธรรมาภิบาล

 พันธกิจ
	 1.		 ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

	 2.		 พัฒนา	 ปรับปรุง	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับให้ทันสมัย	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 

	 	 และสังคม

	 3.		 ส่งเสริมสนับสนุน	และพัฒนาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ	ควบคู่ไปกับคุณธรรม	จริยธรรม	 

	 	 อย่างภาคภูมิใจและเป็นมืออาชีพ

	 4.	 ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย	 เพ่ือความโปร่งใส	 รองรับการตรวจสอบได้อย่าง 

	 	 มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

	 5.	 ส่งเสริมและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายกระจายความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในและ 

	 	 ภายนอก

 วัตถุประสงค์
	 1.		 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความสะดวก	คล่องตัว	และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

	 2.		 เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.		 เพือ่ส่งเสรมิบุคลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถ	และมีจติสานกึในภารกจิทีร่บัผดิชอบให้บรรล	ุเป้าหมาย 

	 	 และเกิดผลสัมฤทธิ์

	 4.		 เพือ่ส่งเสรมิให้บุคลากรปฏบิตังิานเตม็ตามศกัยภาพ	มรีะเบยีบวนิยั	จรรยาบรรณ	และมาตรฐาน	วชิาชีพ

	 5.		 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ	 มีความมั่นคงและก้าวหน้า	 มีความสุขใน	 การ 

	 	 ปฏิบัติงานส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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 นโยบาย

	 1.		 นโยบายด้านการบริหารและจัดระบบงาน

	 	 เป้าประสงค์

	 	 มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร	 จัดระบบงานและกรอบอัตราก�าลังให้สอดคล้องและเหมาะสม 

กับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน	 มีความสะดวกคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนและด�าเนินงานของหน่วยงาน	 รวมทั้งมี 

ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธผิล	เชือ่มโยงกับผลตอบแทนและการก�าหนดสมรรถนะและลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงาน

	 	 กลยุทธ์

	 	 1)		 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน	 ระบบงานและกรอบอัตราก�าลังให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์	พันธกิจและปรับบทบาทภารกิจ	เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย

	 	 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	

ให้มีการเพิ่มพูนความรู้	ความสามารถและทักษะในการท�างานที่เหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์	เพื่อขับเคลื่อน

การด�าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน	 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 รวมทั้งการส่งเสริมการมี

คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน

	 	 กลยุทธ์

	 	 1)		 จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

	 	 2)		 จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและสมรรถนะ	 และแผนการสืบทอดต�าแหน่งและ 

การบริหารจัดการคนดีและคนเก่งของหน่วยงาน

	 	 3)		 พฒันาศกัยภาพและเพิม่ขีดความสามารถในการบรหิารและการปฏบิตังิานให้กบับุคลากรทกุระดบั 

อย่างต่อเนื่อง

	 	 4)		 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร	 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ 

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย	มีคุณธรรม	เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

	 	 5)		 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้	เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	การถ่ายทอดความรู้
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	 3.		 นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

	 	 เป้าประสงค์

	 	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 

ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	 สามารถเข้าถึงโดยสะดวก	 รวดเร็ว	 ช่วยลดข้ันตอนของงาน	 ปริมาณเอกสาร	 ช่วยให้การ 

บริหารงานด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 กลยุทธ์

	 	 1)		 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร

	 	 2)		 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความทันสมัยและ 

เป็นปัจจุบัน

	 	 3)		 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้าน 

งานบุคคล	ให้สามารถปฏิบัติงานได้	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและทันสภาวการณ์

	 4.		 นโยบายด้านสวัสดิการและการสื่อสาร

	 	 เป้าประสงค์

	 	 สร้างขวัญก�าลังใจและความม่ันคงในการปฏิบัติงาน	 ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	 เกิดความผาสุก 

และความพึงพอใจของบุคลากร	 เพื่อรักษาคนดี	 คนเก่งไว้กับองค์กร	 โดยส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน	 

ที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส	 สร้างช่องทางการสื่อสาร	 จัดสวัสดิการ	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 

จัดให้มีบรรยากาศในการท�างานที่ดีและมีความเหมาะสม	 และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ ์

อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

	 	 กลยุทธ์

	 	 1)		 ปรับปรุงและพัฒนาระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

	 	 2)		 ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

	 	 3)		 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ	ผลตอบแทน

	 	 4)		 ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคล

	 	 5)		 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน	ทั้งภายในและภายนอก
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เรื่องภายในเล่ม

เรื่อง		 หน้า

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอก�าหนดต�าแหน่ง

	 ให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน	…………………...……………………………………………………	 1

 	ค�าจ�ากัดความของผลงานทางวิชาการ	ลักษณะการเผยแพร่	และผลงานทางวิชาการ

	 ที่จ�าแนกตามระดับคุณภาพ	(ต่อ)	 ……………………………………………………………………………	 2

 ข่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 (ก.บ.ม.)	……………………………………………………………………..............………………………………	 5

  ข่าวสารบ�าเหน็จบ�านาญ	ระบบบ�าเหน็จบ�านาญตามกฎหมาย	…………....………..……….......	 8

  ข่าวสารประกันสังคม	เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรช่วยผู้ประกันตนเป็น	600	บาท

	 แถมเบิกได้ถึง	3	คน	………………………………………………………………………………………………	 10

  กฎหมายน่ารู้	ชีวิตดีมีประกันสังคม	…………………………………………….…………..………………	 11

  ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล	(ประจ�าเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน	2561)	………	 13

  ความเคลื่อนไหวบุคลากร	เขียว-แดง	……………….………………………………………………………	 15

  มุมสงบ	“ในตัวเรามีคนอยู่	3	คน”	……………………………………………………………………………	 16
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บรรณาธิการบอกข่าว

	 สวัสดีค่ะ	 ท่านผู้อ่านจุลสารกองบริหารงานบุคคลทุกท่าน	 พบกันอีกครั้งกับปีท่ี	 8	 ฉบับที่	 25	 แล้วนะคะ	 

จุลสารกองบริหารงานบุคคลฉบับนี้ก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารสาระความรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจเช่นเคย	 

อาทิเช่น	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก�าหนดต�าแหน่งให้สูงขึ้น 

ของบุคลากรสายสนับสนุน	 โดยกองบริหารงานบุคคล	 ค�าจ�ากัดความของผลงานทางวิชาการ	 ลักษณะการเผยแพร	่ 

และผลงานทางวชิาการทีจ่�าแนกตามระดบัคุณภาพ	(ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม)	ข่าวจากการประชมุคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	(ก.บ.ม.)	ระบบบ�าเหน็จบ�านาญตามกฎหมาย	ข่าวสารประกัน 

สังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรช่วยผู้ประกันตนเป็น	 600	 บาท	 แถมเบิกได้ถึง	 3	 คน	 กฎหมายน่ารู้	 ชีวิตดีมีประกัน 

สังคม	 ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล	 (ประจ�าเดือนเมษายน	 -	 เดือนมิถุนายน	 2561)	 ความเคล่ือนไหว 

บุคลากร	เขียว	-	แดง	และมุมสงบ	“ในตัวเรามีคนอยู่	3	คน”	เป็นต้น	ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ภายในเล่ม	แล้วพบ

กันใหม่ฉบับหน้านะคะ	สวัสดีค่ะ

  บรรณาธิการ

   

             
 
 
 
 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 9 
เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ          
72 พรรษา โดยมีอาจารย์วุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติ
จากนายเ รือง ชัย จรุ งศิ ริ วัฒน์  นัก วิ เคราะห์น โยบายและแผนเชี่ ยวชาญ ผู้ ทรงคุณ วุฒิจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย  
 เป็นการบรรยายลักษณะทั่วไปของผลงาน และการเขียนผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากร       
สายสนับสนุน เพ่ือใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เทคนิคการเขยีนผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  
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 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 9 
เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ          
72 พรรษา โดยมีอาจารย์วุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติ
จากนายเรื องชัย  จรุ งศิ ริ วัฒน์  นัก วิ เคราะห์น โยบายและแผนเชี่ ยวชาญ ผู้ ทรงคุณ วุฒิจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย  
 เป็นการบรรยายลักษณะทั่วไปของผลงาน และการเขียนผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากร       
สายสนับสนุน เพ่ือใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เทคนิคการเขยีนผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  
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โดย...กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 

 
 

 ค านิยาม 
 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา         
อย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 
 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใด
ด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง        
การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สิน      
ทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม             
และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและ  
แนวทางแก้ไขของชุมชน 
 ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

 รูปแบบ 
 จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็น

ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร         
ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

  - สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  - การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
  - กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
  - ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
  - การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
  - การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  - แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
 ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ ประกอบการพิจารณา
ด้วยก็ได้ 

 
 
 
 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ 
และผลงานทางวิชาการ ที่จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ) 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
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 การเผยแพร่ 
 ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่ และจะต้อง

มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่
นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ         

โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิด       
การพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 

 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา 
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการ
พัฒนาให้กับสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม 

 ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 

 

 
 

 แนวทางการก าหนดสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ให้ระบุชื่อสาขาวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยระบุเฉพาะชื่อสาขาวิชาที่แสดงความรู้ความเชี่ยวชาญหลัก

ของผู้ขอ 
 ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ได้ใช้

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ประสงค์จะเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นในสาขาวิชาเดิม โดยใช้ผลงานวิชาการ        
รับใช้สังคม สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นได้  โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
แต่หากการก าหนดสาขาวิชานั้น เป็นการเปล่ียนแปลงสาขาวิชาพ้ืนฐานของตน ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา และจะต้องเสนอขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีพิเศษ 

 แนวทางการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 ให้มีการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยวิธีการอย่างใด 

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้ าที่รับรองการใช้

ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น 
 2. ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงาน

วิชาการรับใช้สังคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
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 แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

 ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้ 

 1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
 2. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว อาจประเมินจาก      

การตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือ
แต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 

 ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 

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

(ฉบับส าหรับเผยแพร่) ข้อมูลโดย : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรกฎาคม 2556 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                ข่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม (ก.บ.ม.) 

โดย...กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  
และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิม          
พระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้สรุปมติ            
ที่ประชุมให้บุคลากรได้รับทราบ โดยคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 
 1. การพิจารณาข้อหารือผลการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง        
รองศาสตราจารย์ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีมติ
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าหลักเกณฑ์ฯ เ ก่ียวกับการเทียบต าแหน่งทางวิชาก ารของพนักงาน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้ไม่กระทบกับผู้ที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบันที่เคยด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ก่อนมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมอบ
มอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานเก่ียวข้องให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนส าหรับกรณีดังกล่าว   
และตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในภาพรวมทั้งหมดและให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาอีกครั้ง 
 2. การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การเทียบต าแหน่ง
ทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การเทียบต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561             
และมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมข้อความ “กรณีมีผลการเทียบต าแหน่งย้อนหลัง ให้นับอายุงานเฉพาะกรณีการด ารง
ต าแหน่งไม่มีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง” และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องน าเข้าสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพิจารณาต่อไป 
 3. การพิจารณาข้อหารือ การพิจารณาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
ค่าจ้างพนักงานฯ ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  มีมติ 
เห็นชอบให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
ค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จากข้อ 11 (5) แก้ไขเป็นข้อ 10 (5) และมอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 4. การพิจารณาข้อหารือ การพิจารณาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อน
ค่าจ้างพนักงานฯ ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ.2558 มีมติ  
  1) เห็นชอบให้อธิการบดีใช้อ านาจตามข้อ 18 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานฯ ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ.2558            
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ 1 ตุลาคม 2561)  
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 แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

 ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้ 

 1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
 2. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว อาจประเมินจาก      

การตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือ
แต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 

 ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 

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

(ฉบับส าหรับเผยแพร่) ข้อมูลโดย : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรกฎาคม 2556 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                ข่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม (ก.บ.ม.) 

โดย...กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  
และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิม          
พระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้สรุปมติ            
ที่ประชุมให้บุคลากรได้รับทราบ โดยคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 
 1. การพิจารณาข้อหารือผลการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง        
รองศาสตราจารย์ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีมติ
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการเทียบต าแหน่งทางวิชาก ารของพนักงาน                  
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้ไม่กระทบกับผู้ที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบันที่เคยด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ก่อนมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมอบ
มอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนส าหรับกรณีดังกล่าว   
และตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในภาพรวมทั้งหมดและให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาอีกครั้ง 
 2. การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การเทียบต าแหน่ง
ทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การเทียบต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561             
และมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมข้อความ “กรณีมีผลการเทียบต าแหน่งย้อนหลัง ให้นับอายุงานเฉพาะกรณีการด ารง
ต าแหน่งไม่มีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง” และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องน าเข้าสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพิจารณาต่อไป 
 3. การพิจารณาข้อหารือ การพิจารณาประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อน
ค่าจ้างพนักงานฯ ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  มีมติ 
เห็นชอบให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
ค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จากข้อ 11 (5) แก้ไขเป็นข้อ 10 (5) และมอบกองบริหารงานบุคคลด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
 4. การพิจารณาข้อหารือ การพิจารณาประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเล่ือน
ค่าจ้างพนักงานฯ ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ.2558 มีมติ  
  1) เห็นชอบให้อธิการบดีใช้อ านาจตามข้อ 18 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานฯ ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ.2558            
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ 1 ตุลาคม 2561)  
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  2) มอบให้มหาวิทยาลัยน าประเด็นที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว 
เสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับ
แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 5. การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจ้างอาจารย์ประจ าที่มีอายุเกิน 60 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร พ.ศ. ..... มีมติ เห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างอาจารย์ประจ าที่มีอายุเกิน 60 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร พ.ศ. ....... โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องน าเข้า
สภามหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพิจารณาต่อไป 
 6. การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
คัดเลือก และอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าที่มีอายุเกิน 60 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. ..... มีมติ ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าที่มีอายุเกิน 
60 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. .......  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ ไข
ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องน าเข้าสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามพิจารณาต่อไป 
 7. การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับวุฒิและเพิ่มวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ปรับวุฒิและเพ่ิมวุฒิของพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ.2561 
 8. การพิจารณาแนวปฏิบัติและแนวทางการระงับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน                 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ หรือพนักงาน                             
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ละทิ้งหน้าที่ มีมติ เห็นชอบ  
  1) เห็นชอบให้ระงับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนของข้าราชการฯ ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ละทิ้งหน้าที่ เป็นรายวันในวันที่ละทิ้งหน้าที่ ทั้งนี้                 
เพ่ือรักษาประโยชน์ของราชการ 
  2) ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการออกประกาศ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับ
กรณีที่ข้าราชการฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ละทิ้งหน้าที่ ทั้งนี้      
ในประกาศดังกล่าวให้ระบุกรณีหากมีข้าราชการฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ละทิ้งหน้าที่ หรือไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่จัดส่งใบลาตามหลักเกณฑ์ฯ 
และแนวปฏิบัติ ที่ก าหนด (ส่งใบลาย้อนหลังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์) ให้หน่วยงานตั้งกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้น า (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป  
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  2) มอบให้มหาวิทยาลัยน าประเด็นที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว 
เสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับ
แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 5. การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจ้างอาจารย์ประจ าที่มีอายุเกิน 60 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร พ.ศ. ..... มีมติ เห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างอาจารย์ประจ าที่มีอายุเกิน 60 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร พ.ศ. ....... โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องน าเข้า
สภามหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพิจารณาต่อไป 
 6. การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
คัดเลือก และอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าที่มีอายุเกิน 60 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. ..... มีมติ ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอาจารย์ประจ าที่มีอายุเกิน 
60 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. .......  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ ไข
ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องน าเข้าสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามพิจารณาต่อไป 
 7. การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปรับวุฒิและเพ่ิมวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เร่ือง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ปรับวุฒิและเพ่ิมวุฒิของพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ.2561 
 8. การพิจารณาแนวปฏิบัติและแนวทางการระงับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน                 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ หรือพนักงาน                             
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ละทิ้งหน้าที่ มีมติ เห็นชอบ  
  1) เห็นชอบให้ระงับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนของข้าราชการฯ ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ละทิ้งหน้าที่ เป็นรายวันในวันที่ละทิ้งหน้าที่ ทั้งนี้                 
เพ่ือรักษาประโยชน์ของราชการ 
  2) ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการออกประกาศ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับ
กรณีที่ข้าราชการฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ละทิ้งหน้าที่ ทั้งนี้      
ในประกาศดังกล่าวให้ระบุกรณีหากมีข้าราชการฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ละทิ้งหน้าที่ หรือไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่จัดส่งใบลาตามหลักเกณฑ์ฯ 
และแนวปฏิบัติ ที่ก าหนด (ส่งใบลาย้อนหลังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์) ให้หน่วยงานตั้งกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้น า (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป  
 

   

 

 9. การพิจารณารายงานสรุปข้อมูลการลาศึกษาต่อและทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีมติ รับทราบรายงานสรุปข้อมูลการลาศึกษาต่อและทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมอบฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
  1) กรณีผู้ลาศึกษาต่อทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลา ที่ยกเลิกสัญญาหรือผิดสัญญาการศึกษา
ต่อตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน              
หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และผิดสัญญารับทุน หรือยกเลิก
สัญญารับทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อส าหรับ
บุคลากร พ.ศ.2556 หากไม่ช าระเงินคืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าหนังสือ           
ทวงให้ช าระเงินฯ ดังกล่าวคืน จ านวน 2 ครั้ง ระยะห่าง 1 เดือน หากเพิกเฉยหรือไม่ช าระเงินคืนให้ด าเนินการ
ฟ้องตามกฎหมายที่ก าหนด 
  2) ให้มหาวิทยาลัยทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อส าหรับบุคลากร พ.ศ.2556 ให้มีความเหมาะสม        
และสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน ควรเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อย่างน้อย 5-10 ปี 

................................................................................ 
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ข่าวสารบ าเหน็จบ านาญ 
ระบบบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย 

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 าคดีถูกผู้ร้ายยิงที่บ้ านพักเหตุแค้นที่ไปจับญาติตนเข้าคุก 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 านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ            
จะใช้สิทธิ์ขอเปล่ียนเป็นรับ “บ าเหน็จพิเศษ” ก้อนเดียวแทน (จ านวนหกสิบเท่าของบ านาญพิเศษ) ก็สามารถ
ท าได้ 
 หากถึงแก่กรรมทายาทเป็นผู้รับบ านาญพิเศษจะได้รับ 1/2 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย 
โดยแบ่งตามหลักเกณฑ์ คือ บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน (ถ้ามี 3 คนขึ้นไปรับ 3 ส่วน) โดยรับไปจนถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
หรือก าลังศึกษารับถึง 25 ปีบริบูรณ์ คู่สมรส รับ 1 ส่วน ได้รับจนตลอดชีวิต เว้นแต่สมรสใหม่ บิดาและมารดา 
1 ส่วน ได้รับจนตลอดชีวิต หากกรณีไม่มีทายาทเลย ให้จ่ายผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามส่วนที่           
เจ้ากระทรวงก าหนดและหากผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ให้ได้รับอย่างบุตร           
ตรงนี้เป็นรายละเอียดหากมีกรณีเช่นนี้ ให้ติดตามสอบถามท่ีส่วนราชการผู้เบิกเงินเดือนของข้าราชการนั้นๆ 
 2.“บ าเหน็จตกทอด” เป็นเงินที่รัฐจ่ายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทผู้มีสิทธิ์                  
กรณีที่ข้าราชการถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการอยู่ หรือผู้รับบ านาญถึงแก่กรรม โดยทายาทจะได้รับ 30 เท่า
ของเงินเดือนหรือบ านาญรายเดือน 
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ข่าวสารบ าเหน็จบ านาญ 
ระบบบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย 

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 าคดีถูกผู้ร้ายยิงที่บ้ านพักเหตุแค้นที่ไปจับญาติตนเข้าคุก 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 านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ            
จะใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนเป็นรับ “บ าเหน็จพิเศษ” ก้อนเดียวแทน (จ านวนหกสิบเท่าของบ านาญพิเศษ) ก็สามารถ
ท าได้ 
 หากถึงแก่กรรมทายาทเป็นผู้รับบ านาญพิเศษจะได้รับ 1/2 ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย 
โดยแบ่งตามหลักเกณฑ์ คือ บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน (ถ้ามี 3 คนขึ้นไปรับ 3 ส่วน) โดยรับไปจนถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
หรือก าลังศึกษารับถึง 25 ปีบริบูรณ์ คู่สมรส รับ 1 ส่วน ได้รับจนตลอดชีวิต เว้นแต่สมรสใหม่ บิดาและมารดา 
1 ส่วน ได้รับจนตลอดชีวิต หากกรณีไม่มีทายาทเลย ให้จ่ายผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามส่วนที่           
เจ้ากระทรวงก าหนดและหากผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ให้ได้รับอย่างบุตร           
ตรงนี้เป็นรายละเอียดหากมีกรณีเช่นนี้ ให้ติดตามสอบถามท่ีส่วนราชการผู้เบิกเงินเดือนของข้าราชการนั้นๆ 
 2.“บ าเหน็จตกทอด” เป็นเงินที่รัฐจ่ายเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทผู้มีสิทธิ์                  
กรณีที่ข้าราชการถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการอยู่ หรือผู้รับบ 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           
ไม่เกิน 200,000 บาท และหลังอายุ 65 ปี ขอรับส่วนที่ เหลือได้อีก แต่เมื่อรวมสองครั้งจะได้ไม่ เกิน                
400,000 บาท เงินจ านวนนี้แบ่งจากบ าเหน็จตกทอด หากผู้รับบ านาญถึงแก่กรรมทายาทผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงิน
บ าเหน็จตกทอดไม่เต็มจ านวนเพราะต้องหักยอดเงินบ าเหน็จด ารงชีพนี้ออก 
 4.“บ าเหน็จบ านาญปกติ” เป็นเงินที่รัฐจ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาหากรับ      
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
พิเศษเหตุทุพพลภาพที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  
         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 เหตุทุพพลภาพ 

และบ าเหน็จตกทอดตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 24) พ.ศ. 2551  

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

โดย...กลุ่มงานสวสัดิการ 

 คณะรัฐมนตรีไฟเขียวช่วยผู้ประกันตนเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท แถมเบิกสงเคราะห์บุตรได้
คราวละไม่เกิน 3 คน ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าชับส านักงานประกันสังคมเร่งด าเนินการ          
ส านักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตรวจร่าง ก่อนส่งกลับให้
กระทรวงแรงงานลงนามในกฎกระทรวงเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
 พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ท่ีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตรา       
การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ...... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ “โดยก าหนดให้
ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์จากอัตราเหมาจ่ายเป็นเงิน 400 บาทต่อเดือนต่อบุตร 
1 คนเป็นอัตราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน โดยให้มีผลย้อนหลังใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2561 ท้ังนี้ ยังได้ก าหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปี 
บริบูรณ์จากจ านวนคราวละไม่เกิน 2 คน เป็นจ านวนคราวละไม่เกิน 3 คน โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 
20 ตุลาคม 2558” ว่า ตนได้ก าชับให้ส านักงานประกันสังคมเร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที ซึ่งหลังจากนี้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ด าเนินการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวในรายละเอี ยด           
ก่อนส่งกลับให้กระทรวงแรงงานลงนามในกฎกระทรวงเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ส าหรับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรในครั้งนี้         
จะมีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์จากการรับเงินสงเคราะห์บุตรจ านวน 1,202,009 ราย  และจ านวนบุตร 
1,326,695 ราย โดยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรนั้น เป็นการ
แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน ให้สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อเป็นก าลัง
ส าคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการท างานของส านักงานประกันสังคม          
ท่ีต้ังอยู่บนแนวคิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นส าคัญ 

ท่ีมา : ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าว : กระทรวงแรงงานเพ่ิมเงินสงเคราะห์บุตรช่วยผู้ประกันตนเป็น 600 บาทแถมเบิกได้ถึง 3 คน 
https://www.sso.go.th/wpr/ 
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ข่าวสารประกันสังคม....   
 
 
            

โดย...กลุ่มงานสวสัดิการ 

 คณะรัฐมนตรีไฟเขียวช่วยผู้ประกันตนเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท แถมเบิกสงเคราะห์บุตรได้
คราวละไม่เกิน 3 คน ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าชับส านักงานประกันสังคมเร่งด าเนินการ          
ส านักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตรวจร่าง ก่อนส่งกลับให้
กระทรวงแรงงานลงนามในกฎกระทรวงเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
 พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ท่ีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตรา       
การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ...... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ “โดยก าหนดให้
ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์จากอัตราเหมาจ่ายเป็นเงิน 400 บาทต่อเดือนต่อบุตร 
1 คนเป็นอัตราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน โดยให้มีผลย้อนหลังใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2561 ท้ังนี้ ยังได้ก าหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปี 
บริบูรณ์จากจ านวนคราวละไม่เกิน 2 คน เป็นจ านวนคราวละไม่เกิน 3 คน โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 
20 ตุลาคม 2558” ว่า ตนได้ก าชับให้ส านักงานประกันสังคมเร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทันที ซึ่งหลังจากนี้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ด าเนินการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวในรายละเอี ยด           
ก่อนส่งกลับให้กระทรวงแรงงานลงนามในกฎกระทรวงเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ส าหรับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรในครั้งนี้         
จะมีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์จากการรับเงินสงเคราะห์บุตรจ านวน 1,202,009 ราย  และจ านวนบุตร 
1,326,695 ราย โดยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรนั้น เป็นการ
แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน ให้สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อเป็นก าลัง
ส าคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการท างานของส านักงานประกันสังคม          
ท่ีต้ังอยู่บนแนวคิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นส าคัญ 

ท่ีมา : ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าว : กระทรวงแรงงานเพ่ิมเงินสงเคราะห์บุตรช่วยผู้ประกันตนเป็น 600 บาทแถมเบิกได้ถึง 3 คน 
https://www.sso.go.th/wpr/ 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรช่วยผูป้ระกันตน
เป็น 600 บาท แถมเบิกไดถ้ึง 3 คน 

   

 
        

ชีวิตดีมีประกันสังคม 
        

      โดย...กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 ลูกจ้างในกิจการของเอกชนไม่ว่าจะด าเนินกิจการในรูปของบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฯลฯ โดยเฉพาะกิจการที่ลูกจ้างเข้าไปด าเนินการนั้นเป็นกิจการที่เสี่ยงอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ รวมถึงลูกจ้างในกิจการที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่บางแห่งต้องท างาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงอันตรายต่อลูกจ้างทั้งสิ้น ในประเทศไทยได้มีการผลักดันให้
ออกกฎหมายประกันสังคมเพ่ือคุ้มครองชีวิตร่างกายของลูกจ้างในกิจการของเอกชน และท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย 
ขณะเดียวกันก็ให้มีหลักประกันเรื่องสิทธิและประโยชน์ของลูกจ้างดังกล่าวไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนด้วย 
 ลูกจ้างที่จะได้รับประโยชน์ตามกฎหมายนี้จะต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายเรียกว่า “ผู้ประกันตน”           
โดยต้องเป็นผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์โดย
เป็นผู้ประกันตนต่อไปด้วย ผู้ประกันตนที่ว่านี้ต้องจ่ายเงินที่เรียกว่า “เงินสมทบ” เข้ากองทุน (เงินสมทบนี้จะ
รวมกับเงินสมทบอีกสองจ านวนที่นายจ้างต้องออกให้ และท่ีรัฐบาลออกให้ด้วย) โดยกฎหมายเรียกกองทุนนี้ว่า 
“กองทุนประกันสังคม” 
 กฎหมายได้ก าหนดในเรื่องการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนว่า ให้นายจ้างหักจากเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างของผู้ประกันตน และนายจ้างมีหน้าที่ต้องส่งเงินเดือนที่หักไว้นี้พร้อมแบบรายการแสดงรายชื่อ
ผู้ประกันตน อัตราค่าจ้างและข้อความอ่ืนตามแบบที่เลขาธิการส านักงานประกันสังคมก าหนดไปยังส านักงาน
ประกันสังคมภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน  
 ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนว่ากรณีที่นายจ้างไม่ได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ เพ่ือน าส่งเข้ากองทุนหรือหักแล้วแต่ยังไม่ครบจ านวน นอกจากนายจ้างต้องจ่ายเงินเพ่ิมให้ส านักงาน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละสองแล้ว กฎหมายยังให้ถือว่าผู้ประกันตนได้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเสมือนว่า
ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบแล้ว เมื่อส านักงานประกันสังคมได้รับเงินสมทบจากผู้ประกันตนและแบบรายการฯ 
ที่นายจ้างจัดส่งมาให้แล้ว ส านักงานประกันสังคมก็จะออกหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้
นายจ้าง และออกบัตรประกันสังคมให้ผู้ประกันตนด้วย 
 บัตรประกันสังคมมีความส าคัญต่อผู้ประกันตนตรงที่ว่า เมื่อผู้ประกันตนแสดงบัตรประกันสังคม
ดังกล่าว ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมในการที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆ ที่กฎหมาย
เรียกว่า “ประโยชน์ทดแทน” จากกองทุนประกันสังคม กรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่
ไม่ใช่เนื่องจากการท างาน เช่น ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนระหว่างเดินทางกลับบ้านภายใน 15 เดือนก่อนวันรับ
บริการทางการแพทย์ และผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทน เช่น ค่าตรวจโรควินิจฉัย ค่ายา หรือค่าเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้รับเงินทดแทนจากการขาด
รายได้อีกด้วยในอัตราจ านวนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 
  
 

กฎหมายน่ารู ้
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 ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนจะได้รับกรณีมีบุตร คือประโยชน์ในการคลอดบุตรที่ผู้รับประโยชน์      
มีได้ทั้งผู้ประกันตนที่เป็นหญิง และมีความพิเศษรวมไปถึงผู้ประกันตนที่เป็นชายที่สามารถได้รับประโยชน์ต่างๆ 
เมื่อภรรยาหรือหญิงที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยากับผู้ประกันตนนั้นโดยเปิดเผยคลอดบุตรด้วย เช่น ได้รับ
เงินค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าท าคลอด และค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิดด้วย เป็นต้น 
 นอกจากนี้ผู้ประกันตนยังจะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีอ่ืนๆ อีกหลายกรณี เช่น กรณีทุพพลภาพ
อันมิใช่เนื่องจากการท างานซึ่งผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน กรณีสงเคราะห์บุตร
ที่ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือกรณีชราภาพที่ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปด้วย เป็นต้น  
 

ที่มา : ชูชัย งามวสุลักษณ์ “รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม 2” ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13
จุลสารกองบริหารงานบุคคล

ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 ประจ�ำเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2561

   

 

     ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล 

  
      (ประจ าเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2561)  

เดือน กิจกรรม 
เมษายน 
2561 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
1. ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3 
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
3. หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และแจ้งผลการปฏิบัติงานต่อบุคลากร           

เป็นลายลักษณ์อักษร 
4. ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
5. บันทึกข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการ/และค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
6. เสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
7.  จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ / ข้อบังคับ  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
8.  รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบและประกาศท่ีออก 
9.  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ 

พฤษภาคม 
2561 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จากเว็บไซต์ของส านักนายกรัฐมนตรี 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
2. วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอัตราก าลังสายสอน 
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
4. ตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษาต่อของบุคลากรประจ าปีการศึกษา 
5. จัดท าสัญญา/ออกค าสั่งให้บุคลากรไปศึกษาต่อ,ขยายเวลา,และกลับเข้ารับราชการ 
6. แจ้งให้บุคลากรที่ลาศึกษาต่อรายงานผลการศึกษา 
7. ตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับผู้ขอรับทุนจากกองทุนฯ 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
8. ด าเนินการการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
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เดือน กิจกรรม 
พฤษภาคม 
2561 (ต่อ) 

กลุ่มงานสวัสดิการ 
9. จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
10. รายงานข้อมูลการออกอนุบัญญัติที่ออกตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
     พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
11. รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบและประกาศท่ีออก 
12. จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ / ข้อบังคับ  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

มิถุนายน 
2561 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบ 
1. ตรวจสอบข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ 
2. จัดท าประกาศรายชื่อบุคลากรพ้นราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
3. ด าเนินการแจ้งผู้เกษียณฯ กรอกแบบฟอร์มขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
5.  เสนอสัญญารับทุนศึกษาต่อของบุคลากรจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ต่อผู้มีอ านาจลงนาม 
6. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้รับทุนแต่ละปี 
7. จัดท ารายงานผลปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
8. เผยแพร่ทุน สกอ. ประจ าปีการศึกษา 
9. จัดท าสัญญาลาศึกษา/แก้ไข  พร้อมออกค าสั่ง  น าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม 
10. รายงานผู้ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
11. จัดท าโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่  
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
12. รายงานสถิติข้าราชการกระท าผิดวินัย ต่อส านักนิติการ สกอ.  
13. จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ 
 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง  สาขาวิชาการวัดผลประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา (แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ 2 ครั้งแรกแต่งตั้งเม่ือวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2542 สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ฦๅชา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศร ปูคะภาค  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย สมบัติโยธา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวนัย ทะค าสอน  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไอลัดดา โอ่งกลาง  สาขาวิชาการบัญชี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พัวไพบูลย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามนรี นนทภา  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคย์ สธนเสาวภาคย์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต 
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อ

ต่อไปนี้ 
 นายพนมพร บ ารุงบุญ  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 นางสุดารัตน์ กองพลพรหม  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 นายพลวัฒน์ อัฐนาค  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ความเคลื่อนไหวบุคลากร เขียว – แดง
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 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ 
 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง  สาขาวิชาการวัดผลประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา (แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ 2 ครั้งแรกแต่งตั้งเม่ือวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2542 สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ฦๅชา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศร ปูคะภาค  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย สมบัติโยธา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวนัย ทะค าสอน  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไอลัดดา โอ่งกลาง  สาขาวิชาการบัญชี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พัวไพบูลย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามนรี นนทภา  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคย์ สธนเสาวภาคย์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต 
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อ

ต่อไปนี้ 
 นายพนมพร บ ารุงบุญ  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 นางสุดารัตน์ กองพลพรหม  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 นายพลวัฒน์ อัฐนาค  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ความเคลื่อนไหวบุคลากร เขียว – แดง
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          “ในตัวเรามีคนอยู่ 3 คน” 
  

 ณ วัดบ้านไร่แห่งหนึ่ง หลวงตาเพ่ิงกลับจากการบิณฑบาตเห็นลูกศิษย์วัดนั่งร้องไห้สะอึกสะอ้ืน      
จึงเข้าไปถามไถ่ว่าเป็นอะไร ลูกศิษย์ตอบกลับมาว่า  
 “ผมถูกใส่ร้าย ผมไม่ได้ขโมยเงินในหอพระแต่ผมเข้าไปปัดกวาดเช็ดถูบ่อยๆ ทุกคนก็หาว่าผมเป็น
ขโมย ไม่มีใครเชื่อผมเลย ฮือ ฮือ” หลวงตานั่งลงข้างๆ พยักหน้าเข้าใจแล้วสอนลูกศิษย์ว่า  
 “เจ้ารู้ไหม ในตัวเรามีคนอยู่สามคน คนแรกคือ คนที่เราอยากจะเป็น คนที่สองคือ คนที่คนอ่ืนคิด
ว่าเราเป็น คนที่สามคือ ตัวเราที่เป็นเราจริงๆ” ลูกศิษย์หยุดร้องไห้ นิ่งฟังหลวงตา  
 “คนเราล้วนมีความฝัน ความทะยานอยาก ตามประสาปุถุชนทั่วไปไม่ใช่สิ่งเลวร้าย บางครั้งความ
ฝันก็เป็นสิ่งสวยงาม เป็นพลังที่ท าให้เราก้าวเดิน เช่น บางคนอยากเป็นนักร้อง เป็นนักมวย เป็นดารา ถ้าถึง
จุดหมายเราก็จะรู้สึกว่าโลกนี้ช่างสว่างไสวสวยงาม ดังนั้นเราควรมีความฝันไว้ประดับตน เพ่ือเป็นเครื่องหล่อ
เลี้ยงหัวใจ” 
 “มาถึงไอ้ตัวที่สอง จะเป็นเราแบบที่คนอ่ืนยัดเยียดให้เป็น บางครั้งก็ยัดเยียดว่าเราดีเลิศ จนเราอาย 
เพราะจิตส านึกเรารู้ดีว่ามันไม่จริงหรอกแต่เราก็ยิ้มรับ แต่บางครั้งไอ้ตัวที่สองนี้ก็มหาอัปลักษณ์ จนไม่อยาก                
จะนึกถึงซ้ าร้ายยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะมันเป็นโลกในมือคนอ่ืน มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่คนอ่ืนยื่นให้ 
อย่างคนขับสิบล้อจอดรถอยู่ข้างทางเฉยๆ เช้ามาพบศพใต้ท้องรถ ก็ต้องขับรถหนีทั้งที่ศพนั้นถูกรถชนตายอีกฝั่ง
แล้วดันถลามาใต้ท้องรถ แต่ข้ึนชื่อว่าเป็นคนขับสิบล้อบางคนก็ตัดสินไปแล้วว่าเขาเป็นฆาตกร” 
 “สมัยที่หลวงตายังไม่ได้บวช เคยไปส่งเพ่ือนผู้หญิงที่มีผัวแล้วเพราะเห็นว่าบ้านเป็นซอยเปลี่ยว          
ส่งได้สองครั้งก็เป็นเรื่อง ชาวบ้านซุบซิบนินทาหาว่าเป็นชู้กับเมียชาวบ้าน คนที่เห็นนั้นมองคนอ่ืนด้วยใจ            
ทีห่ยาบช้าไร้วิจารณญาณใจแคบ มองคนอ่ืนผ่านกระจกสีด าแห่งใจตัวเองคนเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในสังคม” 
 “เจ้าต้องจ าไว้นะทุกครั้งที่เราว่าคนอ่ืนเลว คนอ่ืนไม่ดี ก็เท่ากับเราประจานความมืดด าในใจตัวเอง
ออกมา เห็นสิ่งไม่ดีของใครจงเตือนตัวเองว่าอย่าท าอย่าเลียนแบบ นั่นแหละวิถีของนักปราชญ์ ถ้าเอาไปว่าร้าย
นินทาเรียกว่าวิถีของคนพาล” 
 “แล้วเราต้องท าตัวอย่างไรละครับในเมื่อเราต้องเจอคนเหล่านั้นเรื่อยๆ” ลูกศิษย์หยุดร้องไห้แล้ว
เริ่มสนทนาโต้ตอบหลวงตา  
 “เจ้าต้องท าความเข้าใจจิตใจมนุษย์ เรียนรู้ว่าความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ เราห้ามใจใครไม่ได้ สิ่งใด           
ที่เราไม่ได้ท า ไม่ได้คิด ไม่ได้เป็น แต่คนอ่ืนคอยยัดเยียดให้เรา เราก็ไม่ควรให้ความส าคัญ เพราะเราสัมผัสได้ว่า
สิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง ใจเราควรสงบนิ่งยังไม่ต้องช าระ ใจคนอ่ืนต่างหากที่ควรซักฟอกให้ขาวสะอาดกว่าที่เป็นอยู่ 
เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสารมีเวลามองคนอ่ืนแต่ไม่มีเวลามองตัวเอง จงแผ่เมตตาให้เขาไป เข้าใจใช่ไหม”
เข้าใจครับหลวงตา “เด็กน้อยยิ้มมีความสุขอีกครั้ง” 

 
ที่มา : บทความจาก : http://www.tamdee.net/main/read.php?tid-383.html 
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