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ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2561 - มกรำคม 2562

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

 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะ

	 เชื่อมความสัมพันธ์	และสร้างขวัญก�าลังใจบุคลากรมหาวิทยาลัย	……….......................................………	 1

 คุณสมบัตินักศึกษาที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี	21	(โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์	เจริญพันธุวงศ์)	….	 2

 ตารางเปรียบเทียบประกาศ	ก.พ.อ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	พ.ศ.2550–2556	และ	พ.ศ.2560

	 (มีผลใช้บังคับวันที่	1	พฤศจิกายน	2561)	(ต่อ)	…….......................................................................……	 6

 ข่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	(ก.บ.ม.)	…..…	 10

 ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	เก่ียวกับเงิน	ช.ค.บ.	และบ�าเหน็จด�ารงชีพ	 ..............….	 12

 ข่าวสารประกันสังคม	เพ่ิมเงินสงเคราะห์บุตร	จาก	400	เป็น	600	บาทต่อคน	เริ่มจ่าย

	 31	มกราคม	2562	……………………………………………............................................................………………	 13

 กฎหมายน่ารู้	ความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐกับมหาวิทยาลัยในระบบราชการ	.…	 14

 ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล	(ประจ�าเดือนตุลาคม	2561	-	เดือนมกราคม	2562)	…..…….......	 16

 ความเคลื่อนไหวบุคลากร	เขียว	-	แดง	………………………………..…………………………………………………....	 19

 มุมสงบ	8	วิธี	เปลี่ยนวันท�างานให้เป็นวันพิเศษ	 ...…………………………………….………………………...………	 20
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บรรณาธิการบอกข่าว

	 สวัสดีค่ะ	 ท่านผู้อ่านจุลสารกองบริหารงานบุคคลทุกท่าน	 พบกันอีกครั้งกับปีท่ี	 8	 ฉบับที่	 27	 แล้วนะคะ	

จุลสารกองบริหารงานบุคคลฉบับนี้ก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารสาระความรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจเช่นเคย	 

โดยเฉพาะเรื่องของการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการท่ีมีประกาศ	 ก.พ.อ.	 ฉบับใหม่	 ซ่ึงน�าเสนอเสนอตาราง 

เปรยีบเทยีบ	ประกาศ	ก.พ.อ.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์	

รองศาสตราจารย์	 และศาสตราจารย์	 พ.ศ.2550–2556	 และ	 พ.ศ.2560	 ต่อจากฉบับที่แล้วมาให้ท่านผู้อ่านได ้

เปรียบเทียบกัน	และยังมีข่าวสารอื่นๆ	อีกมากมายอาทิเช่น	คุณสมบัตินักศึกษาที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่	21	โดย	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์	 เจริญพันธุวงศ์	 ข่าวสารประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก	400	 เป็น	 600	 บาท 

ต่อคน	 เริ่มจ่ายวันที่	 31	 มกราคม	 2562	 เป็นต้น	 สามารถติดตามเนื้อหาท้ังหมดได้ภายในเล่ม	 แล้วพบกันใหม่ 

ฉบับหน้านะคะ	สวัสดีค่ะ

  บรรณาธิการ
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                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562   

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่ 
ภายใต้โครงการส่งเสรมิสุขภาวะ เชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างขวัญก าลังใจ

บุคลากรมหาวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร และงานเลี้ยง      
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดและมีการแข่งขัน
กีฬาสีภายในประจ าปี ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3) โดยบุคลากรได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง และกีฬาเบ็ดเตล็ดต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ออกก าลังกายของบุคลากร เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดียิ่งข้ึนในหมู่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการท างานด้วย ทั้งนี้ในส่วนช่วงค่ ามีกิจกรรมที่บริเวณลานหน้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์มีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ของแต่              
ละหน่วยงานและแต่ละสี การจับสลากของขวัญปีใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น 
โดยนอกจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหาร ข้าราชการบ านาญ
สังกัดมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
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คุณสมบัตินักศึกษาที่พึงประสงค์ในศตวรรษที ่21 
 โดย...*ผูช้่วยศาสตราจารย์ไพฑรูย์  เจริญพันธุวงศ์ 

 รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีหลักคิดว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน” และ “จะไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง” แต่คนไทยเราปัจจุบันส่วนหนึ่งยังเป็นคนไทย 1.0, 2.0, และ 3.0 อยู่ 
 จึงมีปัญหาว่าจะขับเคลื่อนคนไทย 1.0, 2.0, และ 3.0 ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร เพ่ือน า
ประเทศไปสู่ “ความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน” ซึ่งรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 
13 ด้าน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วย 
 ยุทธศาสตร์หนึ่งที่จ าเป็น คือ การพัฒนาคุณภาพคนด้วยการปฏิรูปการศึกษา ผ่านระบบการ
วิจัยและพัฒนา เพ่ือให้คนไทยเป็นคนไทย 4.0 สอดคล้องกับโลกในศตวรรษท่ี 21 
 โดยคนไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21 นี้ จะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1. เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ 
  2. เป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมีจิตสาธารณะ 
  3. เป็นคนไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย ที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก 
  4. เป็นดิจิตอลไทย เพ่ือสอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิตอล 
 การพัฒนาคุณภาพคนผ่านการปฏิรูปการศึกษานั้น เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลา 
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัย (รวมถึงสถาบันการศึกษาทุกระดับ) จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือให้คน
ไทยเป็น “คนไทย 4.0”  
 การศึกษาไทย 4.0 เป็นสิ่งที่จะน าคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ได้ ซึ่งระบบการศึกษาไทยได้พัฒนา
มาเป็นล าดับ ดังนี้ 
 การศึกษาไทย 1.0 “ยุคเกษตรกรรม” 
 การศึกษาไทย 2.0 “ยุคอุตสาหกรรม” 
 การศึกษาไทย 3.0 “ยุคเทคโนโลย”ี และ 
 การศึกษาไทย 4.0 “ยุคผลิตผลและนวัตกรรม” 
 กระทรวงศึกษาธิการ 4.0 จึงเป็นเป้าหมายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องจัด
การศึกษาให้สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 
 โดยการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนามาดังนี้ 
  ยุค 1.0 ผู้เรียน เรียนรู้จากครู - อาจารย์ฝ่ายเดียว 
  ยุค 2.0 ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็น 
  ยุค 3.0 ผู้เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้ และ 
  ยุค 4.0 ผู้เรียน สามารถสร้างผลิตผล และนวัตกรรมได้ ซึ่งเป็นยอดปรารถนาของประเทศ  
 * อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
 * อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
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 หน่วยงานส าคัญ ที่จะสนองตอบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และกระทรวงศึกษาธิการ 4.0 ก็คือ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเป็น “มหาวิทยาลัย 4.0” ด้วย 
 มหาวิทยาลัย 4.0 จะต้องเน้นการวิจัยและสร้างคนให้มีคุณภาพ ด้วยการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้
สอดคล้อง ตลอดจนวิธีการเรียนการสอนใหม่ซึ่งต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งปรับปรุง
องค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วย เช่น ต้องเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” เป็นต้น 
 ภารกิจอย่างหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 4.0 คือจะต้องสามารถสร้าง “คุณสมบัตินักศึกษาที่
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21” ให้เกิดข้ึนให้ได้ 
 เราจะเห็นว่าความมุ่งหวังของประเทศต้องการให้คนไทย (รวมทั้งนักศึกษาด้วย) เป็นคนไทย 4.0 
เป็นคนไทยที่มีคุณสมบัติ 4 ประการ ดังกล่าวแล้ว หนึ่งในนั้นคือการมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมหาวิทยาลัย 
(รวมทั้งโรงเรียน) จะต้องสร้างให้เกิดข้ึนกับนักศึกษาให้ได้ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ด้วย  
 นักศึกษาที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. มีความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 
  2. มีความกตัญญูกตเวที (Gratitude) 
  3. มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม (Public Conscience) 
  4. ความระลึกในหน้าที่ (Sense of Duty) 
  5. ใฝ่การเรียนรู้ (Keep Learning) มีความรัก ความพอใจในการเรียน มีความเพียร
พยายาม ความเอาใจใส่ และความรอบคอบ (อิทธิบาทธรรม) 
  6. มีทักษะ 7 ประการ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเรียนการสอนจะต้องสร้างทักษะเหล่านี้ให้
เกิดข้ึนกับนักศึกษาให้ได้ คือ 
   6.1 มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ และการประเมิน (Critical Thinking and 
Evaluation Skills) ส่งเสริมให้นักศึกษา เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีวิจารณญาณพอ รู้จัดคิด อย่างมีเหตุผล  
ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เพียงใด 
   6.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ (Analysis and Synthesis Skills) 
สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ และมองเห็นความเกี่ยวเนื่อง และเชื่อมโยงกันได้ 
   6.3 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ (Creativity and Imagination 
Skills) นักศึกษาต้องสามารถคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการที่จะน ามาซึ่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
   6.4 ทักษะการสร้างผลผลิต และนวัตกรรม (Productivity and Innovation Skills) 
เป็นทักษะที่สืบเนื่องมาจาก 6.3 เมื่อคิดสร้างสรรค์แล้ว ต้องน ามาท าให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาผลผลิต
ใหม่ๆ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมข้ึนมาให้ได้ และมีคุณภาพสูงพอที่จะแข่งกับโลกได้ เพ่ือที่สังคมไทยจะไม่
เป็นแค่กับดักทางเทคโนโลยีของฝรั่งหรือประเทศอ่ืน ซึ่งจะท าให้เราต้องตามอย่างเขาตลอด ทักษะนี้เป็นทักษะ
ที่ส าคัญที่สังคมไทยต้องเน้นเป็นพิเศษ หากกระท าได้จะท าให้เราก้าวข้ามกับดักประเทศตะวันตก หรือประเทศ
อ่ืน เช่น จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นได้ 
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   6.5 ทักษะการเปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหา (Change and Problem Solving 
Skills) นักศึกษาจะต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถแก้ปัญหานั้นๆ ได้ 
   6.6 ทักษะการสื่อสาร และการมีความมั่นใจ (Communication and Self-
Confidence Skills) นักศึกษาจะต้องรู้ทันเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร และขณะเดียวกันจะต้องมั่นใจใน
ผลผลิตที่เราจะน าเข้าสู่โลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อจะเอาชนะเขาได้ และสื่อสารกับโลกได้ 
   6.7 ทักษะทางคุณธรรม และความรับผิดชอบ (Ethics and Responsibility Skills) 
คุณธรรมและความรับผิดชอบ เป็นทักษะส าคัญของอาเซียน (ASEAN) นักศึกษาจะต้องยึดมั่นแนวทางนี้เพ่ือให้
เรามีคุณค่ากับสังคมอย่างแท้จริง ให้เป็นสังคมของคนมีคุณภาพและความรับผิดชอบ เสียสละ และมีจิต
สาธารณะ จะต้องไม่เห็นแก่ตัวอย่างเอาเป็นเอาตาย หรือก็คือเป็นคนสง่างาม (Integrity)  
  ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัตินักศึกษาท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ถ้าท าได้ เกิดขึ้นได้ พวกเรา
ก็จะเป็น “คนไทย 4.0” ประเทศก็จะเป็น “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” 
  ประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นกับดัก “ประเทศท่ีมรีายได้ปานกลาง” และก้าวพ้นกับดัก 
“เทคโนโลยีประเทศตะวันตก หรือประเทศอ่ืน เช่น จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น” 
  การที่จะเป็นเช่นนี้ได้ในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุง และปรับเปลี่ยนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักการสอนสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 7 ประการ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
อาจารย์เป็นเพียงผู้ชี้แนะ ด้วยวิธีการสอนแบบต่างๆ เหล่านี้ ประกอบด้วย 
   1. การสอนแบบเน้นปัญหา (Problem - based Instruction) 
   2. การสอนแบบเน้นกรณีศึกษา (Case - based Instruction) 
   3. การสอนแบบเน้นการวิจัย (Research - based Instruction) 
   4. การสอนแบบเน้นโครงการ (Project - based Instruction) 
   5. การสอนแบบเน้นผลงาน (Productivity - based Instruction) 
   6. การสอนแบบเน้นการท างาน (Work - based Instruction) 
   7. การสอนแบบเน้นการตกผลึก (Crystal - based Instruction) 
  การสอนทั้ง 7 ประการนี้ เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รู้จักเสนอข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้เน้น
เอาผลผลิต (Product) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมการท างาน ส่งเสริมการตัดสินใจ 
ท าให้เกิดทักษะ เพ่ือการพัฒนา และนักศึกษาสามารถเติบโตตามศักยภาพของเขาได้ เป็นการสอนที่ท าให้เกิด
การเรียนแบบ Active Learning ท าให้นักศึกษา 
   “รู้คิด หรือ รู้จริง 
    รู้จริง  รู้ชัด 
    รู้ท า  ปฏิบัติได้” 
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จุลสารกองบริหารงานบุคคล

ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2561 - มกรำคม 2562

 

   

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562   

 
  เพราะถ้าเราสอนมากเท่าไหร่ นักศึกษาก็จะเรียนรู้น้อยลงเท่านั้น (The more you teach, 
the Less they learn) 
  กระบวนการและข้ันตอนทั้งหมดนี้ จะท าให้ได้คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 อันจะส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนคนไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อนั้นก็จะเกิด “ความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาลได้ 

……………………………………………………………………. 
 
การอ้างองิ 
1. นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน 
2. พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “กรอบการปฏิรูปการศึกษา” 
   15 กันยายน 2559 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณ พรหมบุญ, ดร.สุเมธ แย้มนุ่น และรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล :  
   การอภิปราย : การปฏิรูปการศึกษา 15 กันยายน 2559 
4.ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ “ศาสตร์การคิด” ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
   สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2561 - มกรำคม 25626 

   

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562   

ตารางเปรียบเทียบ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2550–2556 และ พ.ศ.2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) (ต่อ) 

โดย...กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

ข้อ หัวข้อ หลักเกณฑ์เก่า (พ.ศ.2550–2556) หลักเกณฑ์ใหม ่(พ.ศ.2560) 
10 ค าจ ากัดความ รูปแบบ 

การเผยแพร่ และลักษณะ 
คุณภาพของผลงานทาง 
วิชาการ  
(งานวิจัย) 

1. นิยาม 
2. รูปแบบ 2 รูปแบบ 
(1) รายงานการวิจยั 
(2) บทความวจิัย 
 
3. (1) การเผยแพร ่4 ลักษณะ 
   (2) ใหอ้ านาจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พจิารณาความ
กว้างขวางของการเผยแพร่รายงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ 
4. ลักษณะคุณภาพ 3 ระดับ 

1. นิยาม (ปรับใหม่) ขยายความงานวิจยัพื้นฐาน และงานวจิัยประยุกต ์
2. รูปแบบ 3 รูปแบบ 
  (1) รายงานการวิจยั 
  (2) บทความวจิัยที่น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือวารสารทาง
วิชาการ 
  (3) บทความวจิัยที่น าเสนอในรูปของหนังสือ (monograph) ซ่ึงน า
งานวิจัยมาใช้ประกอบการเขยีน 
3. (1) การเผยแพร ่5 ลักษณะ โดยเพิ่มการเผยแพร่ในรูปของหนังสือ 
   (2) ใหอ้ านาจสภามหาวิทยาลัยเป็นผูก้ าหนดความกวา้งขวางของการ
เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่ในรูปของหนังสือ 
(monograph) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
4. ลักษณะคุณภาพ 3 ระดับ และเปลี่ยนแปลงค าอธิบาย 
ลักษณะคุณภาพดีเด่น 

11 ค าจ ากัดความ รูปแบบ 
การเผยแพร่ และลักษณะ 
คุณภาพของผลงานทาง 
วิชาการ  
(ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่น) 

รวมเป็นผลงานลักษณะอื่นเพียงอย่างเดียว และ
อธิบายกว้างๆ 

1.จ าแนกเป็น 10 ประเภท 
  (1) ผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม 
  (2) ผลงานวิชาการเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
  (3) ผลงานวิชาการเพือ่พัฒนานโยบายสาธารณะ 
  (4) กรณีศึกษา (Case Study) 
  (5) งานแปล 
  (6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานกุรม และงานวิชาการในลักษณะ
เดียวกัน 
  (7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
  (9) สิทธิบัตร 
  (10) ซอฟต์แวร ์
2. งานแปล ก าหนดระดับคุณภาพออกเป็น 2 สาขา (วิทยาศาสตร์/
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยก าหนดประเด็นที่ต้องเขียน
ค าอธิบาย/ชี้แจงในเอกสารให้ละเอียดขึ้น 

12 ค าจ ากัดความ รูปแบบ 
การเผยแพร่ และลักษณะ 
คุณภาพของผลงานทาง 
วิชาการ (ผลงานทางวิชาการ 
รับใช้สังคม) 
 

 1. ปรับรูปแบบ 
2. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลกัษณะคุณภาพระดับดี 

 

   

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562   

ตารางเปรียบเทียบ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.2550–2556 และ พ.ศ.2560 (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) (ต่อ) 

โดย...กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

ข้อ หัวข้อ หลักเกณฑ์เก่า (พ.ศ.2550–2556) หลักเกณฑ์ใหม ่(พ.ศ.2560) 
10 ค าจ ากัดความ รูปแบบ 

การเผยแพร่ และลักษณะ 
คุณภาพของผลงานทาง 
วิชาการ  
(งานวิจัย) 

1. นิยาม 
2. รูปแบบ 2 รูปแบบ 
(1) รายงานการวิจยั 
(2) บทความวจิัย 
 
3. (1) การเผยแพร ่4 ลักษณะ 
   (2) ใหอ้ านาจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พจิารณาความ
กว้างขวางของการเผยแพร่รายงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ 
4. ลักษณะคุณภาพ 3 ระดับ 

1. นิยาม (ปรับใหม่) ขยายความงานวิจยัพื้นฐาน และงานวจิัยประยุกต ์
2. รูปแบบ 3 รูปแบบ 
  (1) รายงานการวิจยั 
  (2) บทความวจิัยที่น าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือวารสารทาง
วิชาการ 
  (3) บทความวจิัยที่น าเสนอในรูปของหนังสือ (monograph) ซ่ึงน า
งานวิจัยมาใช้ประกอบการเขยีน 
3. (1) การเผยแพร ่5 ลักษณะ โดยเพิ่มการเผยแพร่ในรูปของหนังสือ 
   (2) ใหอ้ านาจสภามหาวิทยาลัยเป็นผูก้ าหนดความกวา้งขวางของการ
เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่ในรูปของหนังสือ 
(monograph) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
4. ลักษณะคุณภาพ 3 ระดับ และเปลี่ยนแปลงค าอธิบาย 
ลักษณะคุณภาพดีเด่น 

11 ค าจ ากัดความ รูปแบบ 
การเผยแพร่ และลักษณะ 
คุณภาพของผลงานทาง 
วิชาการ  
(ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่น) 

รวมเป็นผลงานลักษณะอื่นเพียงอย่างเดียว และ
อธิบายกว้างๆ 

1.จ าแนกเป็น 10 ประเภท 
  (1) ผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม 
  (2) ผลงานวิชาการเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
  (3) ผลงานวิชาการเพือ่พัฒนานโยบายสาธารณะ 
  (4) กรณีศึกษา (Case Study) 
  (5) งานแปล 
  (6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานกุรม และงานวิชาการในลักษณะ
เดียวกัน 
  (7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
  (9) สิทธิบัตร 
  (10) ซอฟต์แวร์ 
2. งานแปล ก าหนดระดับคุณภาพออกเป็น 2 สาขา (วิทยาศาสตร์/
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยก าหนดประเด็นที่ต้องเขียน
ค าอธิบาย/ชี้แจงในเอกสารให้ละเอียดขึ้น 

12 ค าจ ากัดความ รูปแบบ 
การเผยแพร่ และลักษณะ 
คุณภาพของผลงานทาง 
วิชาการ (ผลงานทางวิชาการ 
รับใช้สังคม) 
 

 1. ปรับรูปแบบ 
2. เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลกัษณะคุณภาพระดับดี 
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                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562  

 
ข้อ หัวข้อ หลักเกณฑ์เก่า (พ.ศ.2550–2556) หลักเกณฑ์ใหม ่(พ.ศ.2560) 
13 ค าจ ากัดความ รูปแบบการ

เผยแพร่ และลกัษณะคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการ (ต ารา) 

1. นิยาม 
 
 
 
 
2. รูปแบบ 
 
3. การเผยแพร ่
   (1) การเผยแพร่ด้วยวิธกีารพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ 
(PRINTING HOUSE) หรือส านกัพิมพ ์
(PUBLISHING HOUSE) หรือโดยการถา่ยส าเนา
เย็บเล่มเป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอืน่ๆ 
   (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ 
ตัวอยา่งเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

1. นิยาม 
   (1) ปรับค านิยาม 
   (2) เพิ่มความวา่ “หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นต ารา
ไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 
2. รูปแบบ 
ก าหนดให้เพิ่ม “ดัชนีค้นค า” 
3. การเผยแพร ่
   (1) การเผยแพร่ด้วยวิธกีารพิมพ์ หรือ 
   (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ใน 
รูปของซีดีรอม, e-learning, online learning 
   (3) การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ 
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน 

14 ค าจ ากัดความ รูปแบบ 
การเผยแพร่ และลักษณะ 
คุณภาพของผลงานทาง 
วิชาการ (หนังสือ) 

1. นิยาม 
 
 
 
 
2. รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเผยแพร ่
   (1) การเผยแพร่ด้วยวิธกีารพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ 
(PRINTING HOUSE) หรือส านกัพิมพ ์
(PUBLISHING HOUSE) 
   (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ 
ตัวอยา่งเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

1. นิยาม 
   (1) ปรับค านิยาม 
   (2) เพิ่มความวา่ “หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็นหนังสือ
ไม่ได้ 
2. รูปแบบ 
   (1) ก าหนดให้เพิ่ม “ดัชนีค้นค า” 
   (2) ม ี2 รูปแบบ 
- เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้ง เล่ม (authored book) คือ 
เอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทั้งเล่มอยา่งมีเอกภาพ มีรากฐาน 
ทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผูเ้ขียนที่สร้าง เสริมปัญญา 
ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวชิาการ 
- เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน 
(book chapter) โดยจะต้องมีความเปน็เอกภาพของเนื้อหาวิชาการ   
ซ่ึงผู้อ่านสามารถท าความเขา้ใจ ในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่
ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมรีะบบ มีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลด้วยวธิีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิด 
ความก้าวหนา้ทางวิชาการ หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้กรณีที่ในแต่ละบทมี
ผู้เขียนหลายคน จะต้องระบุบทบาทหนา้ที่ของ แต่ละคนอย่างชัดเจน 
จ านวนบททีจ่ะน ามาแทนหนังสือ 1 เล่ม ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
3. การเผยแพร ่
   (1) การเผยแพร่ด้วยวิธกีารพิมพ์ หรือ 
   (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์อาทิ การเผยแพร่ในรูป 
ของซีดีรอม 
   (3) การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ 
โดยต้องแสดงหลักฐานวา่ได้ผ่านการประเมินโดย คณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน 
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15 ค าจ ากัดความ รูปแบบการ

เผยแพร่ และลกัษณะคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการ 
(บทความทางวิชาการ) 

1. นิยาม 
2. รูปแบบ 
3. การเผยแพร ่

1. นิยาม (คงเดิม) 
2. รูปแบบ (คงเดิม) 
3. การเผยแพร่ (คงเดิม แต่จัดรูปแบบการเขียนใหม่) 

16 จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ 

(1) ต้องมีความซ่ือสัตย์ ทางวิชาการ ไมน่ าผลงาน
ของผู้อื่นมาเปน็ผลงานของตน และไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่นรวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองใน
เร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับ ในลักษณะทีจ่ะท าให้เขา้ใจผิดว่าเป็น
ผลงานใหม่ 
(2) ต้องให้เกียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นควา้ 
(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจน
ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ้ื่นและสิทธิ
มนุษยชน 
(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา โดย
ใชห้ลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจ
เบี่ยงเบนผลการวิจยั โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว 
หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดย 
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน ในทางที่ชอบ
ธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

(1) ต้องมีความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงาน
ของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเร่ือง
เดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบบั รวมถึงไม่
คัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิง ผลงานเดิมตาม
หลักวิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะทีจ่ะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ใน 
ผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรอืละเมิด 
สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนษุยชน 
(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลกัวิชาการเป็น
เกณฑ์ปราศจากอคติและเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจ
เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจยั โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพือ่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่
ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย 
กฎหมาย 
(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมลูจากการท าการวิจยัในคน หรือ
สัตว์ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลกัฐานแสดงการอนุญาตจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบันที่มีการด าเนินการ 

17 การคงผลการประเมิน คงผลการประเมินได้ไม่มีก าหนด คงผลการประเมินได้ เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอกี
ต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทาง
วิชาการ โดยชัดแจ้งด้วย 

18 การลงโทษ กรณีที่ตรวจพบวา่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมี
ส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมี
พฤติการณ์ส่อวา่มีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
ของผู้อื่น หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ 
ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็น
ผลงานทางวิชาการของตนเองให้ สภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการพิจารณาการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นและด าเนินการทาง
วินัยตามขอ้เท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการ
กระท าผิดเปน็กรณีๆ ไป และห้ามผูก้ระท าผิดนั้น
เสนอขอต าแหนงทางวิชาการมีก าหนดเวลา 
ไม่น้อยกวา่ห้าปี นับตั้งแต่วันที่สภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติ 

กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว 
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ใน 
การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงาน 
ของผู้อื่น หรือน าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้โดยอ้างวา่เป็นผลงานของ 
ตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใดๆ จาก 
ผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ 
ในลักษณะที่จะท าให้เขา้ใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลย หรือ 
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธมินุษยชน เพื่อก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระท าการใดๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษา 
หรือวิจยัและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภา 
สถาบันอุดมศึกษามี มติถอดถอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ 
รองศาสตราจารย์ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ให้สภา 
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื่อน าความ 
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กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการ
ทางวินัย ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ 
ไป และห้ามผูก้ระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลา 
ไม่น้อยกวา่ห้าปีแต่ไม่เกินสิบปีนับตั้งแตว่ันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา มีมติ
ให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน
แล้วแต่กรณี 

19 
 

การทบทวนผลการพิจารณา ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม      
(ไม่ระบุจ านวน) 

ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจ านวนสองถึงสามคน 

20 นิยามของผู้ด าเนินการวิจยั 
หลัก 

หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบ
ส าคัญในการออกแบบการวจิัย (Research 
Design) การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis) 
และการสรุปผลการวิจยัและให้ขอ้เสนอแนะ 
(Research Summary and Recommendation) 

หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และความรบัผิดชอบส าคัญในการออกแบบ
การวิจยั (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และ
การสรุปผลการวจิัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and 
Recommendation) รวมทั้งเป็นผู้ด าเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงาน
ดังกล่าว 
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเร่ืองควรมีด าเนินการหลัก (Corresponding 
author) ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอืน่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

21 การลงนามรับรองการมีส่วน
ร่วมในผลงานทางวิชาการ 

กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการ
มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ ให้ชีแ้จงเหตุผล
ที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่
สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว 

กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการได้ ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี 
และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ผู้นัน้ไม่
สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนรว่มของผู้นั้นให้
ชัดเจนเพื่อประกอบการพจิารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว 

22 ผลงานที่เป็นผลมาจาก 
วิทยานพินธ์ของนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกัน ระบุเฉพาะผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยอาจารย ์
ที่ปรึกษาใช้ผลงานได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 

23 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วน
ร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ข้อมูลที่เสนอ 
1. ชื่อผู้ร่วมงาน 
2. ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ข้อมูลที่เสนอ 
1. ชื่อผู้ร่วมงาน 
2. สารบัญ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และระบุวา่ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งเขียนส่วนใด 
3. ปริมาณงานร้อยละพร้อมระบุบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น
นอกเหนือจากที่แสดงในข้อที่ 2 

 
 ท่ีมา : ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

   

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562  

 
ข้อ หัวข้อ หลักเกณฑ์เก่า (พ.ศ.2550–2556) หลักเกณฑ์ใหม ่(พ.ศ.2560) 

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการ
ทางวินัย ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ 
ไป และห้ามผูก้ระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลา 
ไม่น้อยกวา่ห้าปีแต่ไม่เกินสิบปีนับตั้งแตว่ันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา มีมติ
ให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน
แล้วแต่กรณี 
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การทบทวนผลการพิจารณา ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม      
(ไม่ระบุจ านวน) 

ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจ านวนสองถึงสามคน 
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หลัก 
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ส าคัญในการออกแบบการวจิัย (Research 
Design) การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis) 
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(Research Summary and Recommendation) 
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ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเร่ืองควรมีด าเนินการหลัก (Corresponding 
author) ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอืน่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
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ชัดเจนเพื่อประกอบการพจิารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
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จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2561 - มกรำคม 256210

   

                ข่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม (ก.บ.ม.) 

โดย...กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 และครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นั้น        
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้สรุปมติทีป่ระชุมให้บุคลากรได้รับทราบ โดยคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 
 1. การพิจารณารายงานการด าเนินการเกี่ยวกับส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีมติ 1) กรณีการรับทุนที่ไม่ปรากฏ วัน เดือน ปีในสัญญาการ
รับเงินอุดหนุนส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ปรากฏข้อมูลเฉพาะปี ให้นับอายุสัญญาตามปีปฏิทิน
เป็นวันรับทุนฯ 2) ให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดด าเนินการเรียกเงินคืนจากผู้ผิดสัญญาการรับเงินอุดหนุนส่งเสริมการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการทุกกรณี (ผิดสัญญาฯ แล้วส่งผลงานผลงานเพ่ือขอแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการภายหลัง/ผิดสัญญาและไม่สามารถส่งผลงานเพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ)  อย่าง
เคร่งครัด จ านวน 125 ราย และ 3) กรณีแนวทางการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ในปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินการส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการฯ     
 2. การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การอุทธรณ์และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งให้ออกจากราชการและค าส่ังลงโทษทางวินัยของบุคลากร พ.ศ. ..... มีมติ 
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว  โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมค าว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”  
ในค านิยามค าว่า “บุคลากร” ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องน าเข้าสภามหาวิทยาลัย  
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพิจารณา  
 3. การพิจารณาการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่จ้างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน มีมติ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่จ้างจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย 1) อัตราบรรจุใหม่ (เริ่มจ้าง 1 กันยายน 2561) จ านวน 10 อัตรา แบ่งเป็น
สายวิชาการ จ านวน 7 อัตรา และสายสนับสนุน จ านวน 3 อัตรา 2) อัตราว่าง (ทดแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีลาออก) ส าหรับสายสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา  
  เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ในส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเท่าน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ 3 (9) ของประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา                       
พ.ศ.2555 ส าหรับหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
บุคคลจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบรายได้) และพนักงานราชการ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (งบแผ่นดิน) ที่ผ่านการประชาพิจารณ์โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 25 
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จุลสารกองบริหารงานบุคคล

ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2561 - มกรำคม 2562

   

กันยายน 2560 และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันท่ี 1 
ธันวาคม 2560 ประกอบการพิจารณาด าเนินการ     
 4. การพิจารณาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ผู้มีอายุเกิน 65 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีมติ เห็นชอบการจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ผู้มีอายุเกิน 65 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดคณะ         
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 3 ราย  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                ข่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม (ก.บ.ม.) 

โดย...กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 และครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นั้น        
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้สรุปมติทีป่ระชุมให้บุคลากรได้รับทราบ โดยคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 
 1. การพิจารณารายงานการด าเนินการเกี่ยวกับส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีมติ 1) กรณีการรับทุนที่ไม่ปรากฏ วัน เดือน ปีในสัญญาการ
รับเงินอุดหนุนส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ปรากฏข้อมูลเฉพาะปี ให้นับอายุสัญญาตามปีปฏิทิน
เป็นวันรับทุนฯ 2) ให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดด าเนินการเรียกเงินคืนจากผู้ผิดสัญญาการรับเงินอุดหนุนส่งเสริมการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการทุกกรณี (ผิดสัญญาฯ แล้วส่งผลงานผลงานเพ่ือขอแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการภายหลัง/ผิดสัญญาและไม่สามารถส่งผลงานเพ่ือขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ)  อย่าง
เคร่งครัด จ านวน 125 ราย และ 3) กรณีแนวทางการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ในปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินการส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการฯ     
 2. การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การอุทธรณ์และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งให้ออกจากราชการและค าส่ังลงโทษทางวินัยของบุคลากร พ.ศ. ..... มีมติ 
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว  โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมค าว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”  
ในค านิยามค าว่า “บุคลากร” ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องน าเข้าสภามหาวิทยาลัย  
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพิจารณา  
 3. การพิจารณาการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่จ้างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน มีมติ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่จ้างจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย 1) อัตราบรรจุใหม่ (เริ่มจ้าง 1 กันยายน 2561) จ านวน 10 อัตรา แบ่งเป็น
สายวิชาการ จ านวน 7 อัตรา และสายสนับสนุน จ านวน 3 อัตรา 2) อัตราว่าง (ทดแทนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีลาออก) ส าหรับสายสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา  
  เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ในส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเท่าน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ 3 (9) ของประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา                       
พ.ศ.2555 ส าหรับหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
บุคคลจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบรายได้) และพนักงานราชการ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (งบแผ่นดิน) ที่ผ่านการประชาพิจารณ์โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 25 
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ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
เกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบ าเหน็จด ารงชีพ 

โดย...กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดี-ความชอบ และทะเบยีนประวัติ 

  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ . ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพ่ิม          
ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบ านาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท และขยายเพดานวงเงินบ าเหน็จด ารงชีพของผู้รับ
บ านาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพ่ิมอีก 100,000 บาท เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการด ารง
ชีพของผู้รับบ านาญ 
  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแก้ไข
ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก าหนด
อัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ออกตามความใน พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ออกตามความใน พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)          
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  
  กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ดังนี้  
  (1) ปรับเพ่ิมเงินให้ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญซึ่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ ยหวัดบ านาญรวมกันทุก
ประเภท และรวม ช.ค.บ. แล้ว ต่ ากว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพ่ิมขึ้นเมื่อรวมกับเบี้ยหวัด
บ านาญแล้วจะได้รับเงิน เดือนละ 10,000 บาท 
  (2) ขยายเพดานของวงเงินบ าเหน็จด ารงชีพให้แก่ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
เพ่ิมอีก 100,000 บาท จากเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 
บาท เป็น ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยหากผู้รับ
บ านาญเคยขอรับบ าเหน็จด ารงชีพไปบางส่วนแล้ว ให้ขอรับได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท   
  ทั้งนี้ หลังจากที่กฎกระทรวงประกาศใช้แล้ว จะมีผลใช้บังคับใน 60 วันหลังจากประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะร่างหลักเกณฑ์และปรับระบบการจ่ายเงินให้รองรับ
กับการขอรับบ าเหน็จด ารงชีพตามวงเงินที่ก าหนดขึ้นใหม่ และจะประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยเร็วต่อไป           
การแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว เพ่ือให้ผู้รับบ านาญสามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการด ารงชีพให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ    
 

ที่มา : ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับท่ี 10/2562 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขานุการกรม กรมบญัชีกลาง 
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ข่าวสารประกันสังคม....  

 
 
 
           โดย...กลุ่มงานสวสัดิการ 

  ส านักงานประกันสังคม เพ่ิมเงินสงเคราะห์บุตร จาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อคน เริ่มจ่าย 
31 มกราคม 2562 พร้อมจ่ายย้อนหลังไปจนถึงเดือน มกราคม 2561 จ านวนเดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน 
เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น  
  วันที่ 8 มกราคม 2562 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 
(สปส.) กล่าวถึง การปรับเพ่ิมเงินสงเคราะห์บุตรจากส านักงานประกันสังคม จากเดิมที่เคยจ่าย 400 บาท เป็น 
600 บาทว่า เดิมทีส านักงานประกันสังคมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
อายุ 6 ปี จ านวน 400 บาท ต่อเดือนต่อคน หลังจากวันที่ 31 มกราคม 2562 สปส. จะโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารที่แจ้งไว้ทุกเดือน ในอัตราปรับใหม่ให้กับผู้ประกันตนจาก 400 เป็น 600 บาท โดยจะจ่ายย้อนหลังให้
จนถึงเดือนมกราคม 2561 เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาค
แรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ส าหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบันมีอัตราการเกิดน้อย โดยบุตรของผู้ประกันตนต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ จ านวน 3 คน จะได้รับเงิน
สงเคราะห์บุตรจ านวน 600 บาทต่อคน ในวันท่ี 31 มกราคม 2562 สปส.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ
ผู้ประกันตนย้อนหลังไปจนถึงเดือนมกราคม 2561 จ านวนเดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน เป็นจ านวน 2,400 
บาท บวกกับของเดือนมกราคม 2562 อีก 600 บาท มีเด็กที่ได้รับสิทธิจ านวน 1.3 ล้านคน 
  เลขาธิการส านักงานประกันสังคม กล่าวว่า ประกันสังคมต้องจ่ายเงินในส่วนนี้เป็นเงิน 2.6 
พันล้านบาท โดยบุตรของแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานอย่างถูกต้องและอยู่ในระบบประกันสังคมก็จะได้รับสิทธิ
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเหมือนคนไทยด้วย 
 

ท่ีมา : ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์สารนิเทศ ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
https://www.sso.go.th/wpr/main/news/ 

 
 

 

 

 

เพิ่มเงนิสงเคราะห์บุตร จาก 400 เป็น 600 บาทต่อคน  
เริ่มจ่าย 31 มกราคม 2562 
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ความแตกต่างระหว่าง 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับมหาวิทยาลัยในระบบราชการ 

              โดย...กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 อันที่จริงแล้ว มหาวิทยาลัยไทยถูกจัดตั้งขึ้นโดยให้เป็นมหาวิทยาลัย  ในก ากับมาตั้งแต่ต้น จึงท าให้
โครงสร้างและระบบบริหารมหาวิทยาลัยแตกต่างไปจากส่วนราชการระดับกรมทั้งหลาย ดังจะเห็นได้จากการ
เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยแห่งแรกภายหลังการจัดระบบบริหารราชการแบบใหม่ หลังจากการเปล่ี ยนแปลง
ระบอบการปกครองในปี พ.ศ.2475 ซึ่งก็คือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองที่จัดตั้งขึ้นในปี          
พ.ศ.2477 ซ่ึงไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการมาตั้งแต่แรก โดยเป็นแต่เพียงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
เฉพาะและมิได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของกระทรวง ทบวง กรมใด แต่เมื่อปี พ.ศ.2495 ในกระแสของความ
พยายามควบคุมอ านาจการดูแลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  อันเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความรู้สมัยใหม่        
ซึ่งเป็นความพยายามของกลุ่มผู้มีอ านาจทางการเมืองในเวลานั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ถูกดึงกลับเข้ามาสู่
การเป็นส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งด้วย จากนั้นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทุกๆ แห่งต่อมา ก็เกิดขึ้นในลักษณะ
เดียวกัน คือให้มีสถานะเป็นส่วนราชการระดับกรม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐซึ่งเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในปี พ.ศ.2533 จึงไม่ใช่อะไรอ่ืนนอกจากการกลับคืนไปสู่
รากฐานและสถานะเดิมที่เหมาะสมส าหรับการเป็นองค์กรจัดการศึกษา ค้นคว้าวิชาการ และผลิตบัณฑิตออก
ไปสู่สังคม อันเป็นลักษณะเฉพาะที่ควรเป็นขององค์กรในลักษณะมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า แม้เม่ือเป็นส่วนราชการมหาวิทยาลัยของรัฐก็จะรักษาลักษณะเฉพาะที่เป็นอิสระ
แตกต่างไปจากส่วนราชการในระดับกรมอ่ืนๆ ดังนั้น เมื่อต้องเปลี่ยนกลับไปสู่สถานะดั้งเดิมที่ควร เป็น คือการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และอยู่นอกระบบราชการ ความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งสอง
ประเภทนี้จึงมีอยู่ไม่มากนัก และอาจจ าแนกออกได้เป็นประเด็นได้ใน 4 กรณี ได้แก่ ในเรื่องการบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และในเร่ืองความสัมพันธ์กับรัฐในการควบคุมมหาวิทยาลัย       
ที่แตกต่างกัน 

 ความแตกต่างในเรื่องการบริหารงานทั่วไป 
มหาวิทยาลัยที่ เป็นส่วนราชการยังต้องด าเนินการตามแนวทาง  และนโยบายที่รัฐโดย

กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนด และขอให้สภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการเท่าที่ไม่ขัดกับแนวทางหรือ
หลักการที่สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติได้ การเปิดการเรียนการสอน การรับนักศึกษา ทิศทางการผลิตบัณฑิต 
สาขาวิชาที่ควรเพ่ิมหรือลดจ านวนการรับเข้าศึกษาในเร่ืองต่างๆ เหล่านี้ แม้จะมีความเป็นอิสระในการบริหาร 
แต่มหาวิทยาลัยในระบบราชการก็จะต้องน าเอาแนวนโยบายหรือทิศทางหลัก (ซึ่งในทางปฏิบัติก็ไม่ได้มีมากนัก) 
ของฝ่ายนโยบายทางด้านการศึกษาของรัฐบาลไปด าเนินการด้วย ทั้งนี้ เพราะการขอตั้งส่วนงานใหม่ การจัดตั้ง
คณะใหม่ หรือการเปิดสาขาวิชาใหม่ๆ ยังต้องเสนอแผนงานและค าของบประมาณ ตลอดจนต้องเป็นไปโดย
สอดคล้องกับแผนรวมทางการศึกษาของรัฐด้วย การจัดตั้งคณะหรือส่วนงานใหม่ ก็ต้องได้รับความเห็นชอบ
เพ่ือให้เป็นกรอบในการขอรับการสนับสนุนทางงบประมาณและบุคลากรจากรัฐ แม้ว่าในระยะหลังๆ 
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                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562   

 

การสนับสนุนดังกล่าวจะลดน้อยลงจนไม่มีหรือแทบไม่มีความจ าเป็นต้องค านึงถึงความเห็น  หรือแผนรวมของ
หน่วยงานทางการศึกษาในระดับรัฐบาล ซึ่งก็เป็นกรอบที่กว้างขวางมากจนแทบไม่มีความขัดแย้งในเรื่องใดๆ 
เลยแล้วก็ตาม และอีกท้ังมหาวิทยาลัยก็มีอิสระที่จะด าเนินการเรื่องเหล่านี้ได้เองหากมีทรัพยากร และบุคลากร
ของตนเองอย่างเพียงพอ โดยไม่ต้องขอรับความสนับสนุนเพ่ิมจากรัฐก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้ก็ยังคง
อยู่และยังคงใช้ได้กับมหาวิทยาลัยใหม่ๆ จ านวนมากที่ยังพ่ึงตัวเองไม่ได้มากพอ ดังกรณีการตราพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งส่วนงานใหม่ การเปิดการเรียนการสอนในคณะใหม่ๆ หรือการขยายการเรียนการสอน หรือเปิด
วิทยาเขตในต่างพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ทั้งหลาย เป็นต้น 

แม้จะมีระบบบริหารที่ค่อนข้างเป็นอิสระที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ จัดตั้ง แต่มหาวิทยาลัย
ในระบบราชการก็ยังคงยึดโยงอยู่กับระบบการบังคับบัญชาของรัฐในบางจุด ดังกรณีที่อธิการบดีซึ่งเป็นผู้บริหาร
สูงสุดของแต่ละมหาวิทยาลัยยังต้องอยู่ภายใต้อ านาจบังคับบัญชาสั่งการของเลขาธิการคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาลงโทษทางวินัยในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่ใช้อ านาจ
ด าเนินการในกระบวนดังกล่าว เป็นต้น  

ในส่วนของมหาวิทยาลัยในก ากับ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นอิสระ การตัดสินใจ
จัดตั้งหน่วยงาน เปิดสาขาวิชาหรือคณะวิชาใหม่ๆ การขยาย พ้ืนที่บริการไปยังวิทยาเขตใหม่ๆ หรือการ
ด าเนินการก าหนดทิศทางการบริหารงาน ล้วนแต่เป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 

** ในฉบับนี้ขอน าเสนอความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยในระบบ
ราชการในกรณีของการบริหารงานทั่วไปก่อนนะคะ ส่วนฉบับหน้าเราจะน าเสนอความแตกต่างอีก 3 กรณี     
คือ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และความแตกต่างในเรื่องการควบคุมจากรัฐ ให้ได้ทราบกันใน
ฉบับต่อไปค่ะ 
  
 

ที่มา : กฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องกบัอุดมศึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.สรุพล นิตไิกรพจน ์: 1 กันยายน 2557 
จัดท าโดย สถาบันคลังสมองของชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
        

ความแตกต่างระหว่าง 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับมหาวิทยาลัยในระบบราชการ 

              โดย...กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 อันที่จริงแล้ว มหาวิทยาลัยไทยถูกจัดตั้งขึ้นโดยให้เป็นมหาวิทยาลัย  ในก ากับมาตั้งแต่ต้น จึงท าให้
โครงสร้างและระบบบริหารมหาวิทยาลัยแตกต่างไปจากส่วนราชการระดับกรมทั้งหลาย ดังจะเห็นได้จากการ
เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยแห่งแรกภายหลังการจัดระบบบริหารราชการแบบใหม่ หลังจากการเปล่ี ยนแปลง
ระบอบการปกครองในปี พ.ศ.2475 ซึ่งก็คือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองที่จัดตั้งขึ้นในปี          
พ.ศ.2477 ซ่ึงไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการมาตั้งแต่แรก โดยเป็นแต่เพียงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
เฉพาะและมิได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของกระทรวง ทบวง กรมใด แต่เมื่อปี พ.ศ.2495 ในกระแสของความ
พยายามควบคุมอ านาจการดูแลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  อันเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความรู้สมัยใหม่        
ซึ่งเป็นความพยายามของกลุ่มผู้มีอ านาจทางการเมืองในเวลานั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ถูกดึงกลับเข้ามาสู่
การเป็นส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งด้วย จากนั้นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทุกๆ แห่งต่อมา ก็เกิดขึ้นในลักษณะ
เดียวกัน คือให้มีสถานะเป็นส่วนราชการระดับกรม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐซึ่งเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในปี พ.ศ.2533 จึงไม่ใช่อะไรอ่ืนนอกจากการกลับคืนไปสู่
รากฐานและสถานะเดิมที่เหมาะสมส าหรับการเป็นองค์กรจัดการศึกษา ค้นคว้าวิชาการ และผลิตบัณฑิตออก
ไปสู่สังคม อันเป็นลักษณะเฉพาะที่ควรเป็นขององค์กรในลักษณะมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า แม้เม่ือเป็นส่วนราชการมหาวิทยาลัยของรัฐก็จะรักษาลักษณะเฉพาะที่เป็นอิสระ
แตกต่างไปจากส่วนราชการในระดับกรมอ่ืนๆ ดังนั้น เมื่อต้องเปลี่ยนกลับไปสู่สถานะดั้งเดิมที่ควร เป็น คือการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และอยู่นอกระบบราชการ ความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งสอง
ประเภทนี้จึงมีอยู่ไม่มากนัก และอาจจ าแนกออกได้เป็นประเด็นได้ใน 4 กรณี ได้แก่ ในเรื่องการบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และในเร่ืองความสัมพันธ์กับรัฐในการควบคุมมหาวิทยาลัย       
ที่แตกต่างกัน 

 ความแตกต่างในเรื่องการบริหารงานทั่วไป 
มหาวิทยาลัยที่ เป็นส่วนราชการยังต้องด าเนินการตามแนวทาง  และนโยบายที่รัฐโดย

กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนด และขอให้สภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการเท่าที่ไม่ขัดกับแนวทางหรือ
หลักการที่สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติได้ การเปิดการเรียนการสอน การรับนักศึกษา ทิศทางการผลิตบัณฑิต 
สาขาวิชาที่ควรเพ่ิมหรือลดจ านวนการรับเข้าศึกษาในเร่ืองต่างๆ เหล่านี้ แม้จะมีความเป็นอิสระในการบริหาร 
แต่มหาวิทยาลัยในระบบราชการก็จะต้องน าเอาแนวนโยบายหรือทิศทางหลัก (ซึ่งในทางปฏิบัติก็ไม่ได้มีมากนัก) 
ของฝ่ายนโยบายทางด้านการศึกษาของรัฐบาลไปด าเนินการด้วย ทั้งนี้ เพราะการขอตั้งส่วนงานใหม่ การจัดตั้ง
คณะใหม่ หรือการเปิดสาขาวิชาใหม่ๆ ยังต้องเสนอแผนงานและค าของบประมาณ ตลอดจนต้องเป็นไปโดย
สอดคล้องกับแผนรวมทางการศึกษาของรัฐด้วย การจัดตั้งคณะหรือส่วนงานใหม่ ก็ต้องได้รับความเห็นชอบ
เพ่ือให้เป็นกรอบในการขอรับการสนับสนุนทางงบประมาณและบุคลากรจากรัฐ แม้ว่าในระยะหลังๆ 
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ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล 

(ประจ าเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562) 
เดือน กิจกรรม 

ตุลาคม 
2561 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1.ตรวจสอบและออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้เกษียณอายุราชการ 
2.ตรวจสอบและจัดท าบัญชีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
3.ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18) พร้อมแก้ไขข้อมูล 
4.บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ 
5.ด าเนินการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า กรณีได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน                    

ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี 
6.จัดท าจุลสารกองบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 21 (ประจ าเดือนตุลาคม - เดือนมกราคม)  
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
7.ติดตามและตรวจสอบข้าราชการ/พนักงานขยายเวลาการศึกษาต่อที่จะสิ้นสุดสัญญา ณ วนัที่ 31 ต.ค. 
8.ตรวจสอบทะเบียนประจ าต าแหน่งทางบริหาร/วิชาการ 
9.รายงานติดตามข้อมูลผู้ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
10.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
11.ด าเนินการจัดจ้างและท าสัญญาลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
12.รายงานประจ าเดือนคดีศาลปกครอง,ศาลยุติธรรม,ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง      
    ประเทศ 
13.รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบและประกาศท่ีออก 
14.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ 

พฤศจิกายน 
2561 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1.แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลเงินเดือน/วันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา            

และพนักงานราชการ 
2.ตรวจสอบและออกค าสั่งเลื่อนค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ 
   ประจ าปี 
3.แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการทราบเป็น   
   รายบุคคล 
4.ตรวจสอบข้อมูลและขอเหลือจ่ายเงินเดือน 
5.ขอเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติ (กลับจากศึกษาต่อ/ฝึกอบรม)    

ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล 

(ประจ าเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562) 
เดือน กิจกรรม 

ตุลาคม 
2561 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1.ตรวจสอบและออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้เกษียณอายุราชการ 
2.ตรวจสอบและจัดท าบัญชีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
3.ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18) พร้อมแก้ไขข้อมูล 
4.บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ 
5.ด าเนินการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า กรณีได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน                    

ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี 
6.จัดท าจุลสารกองบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 21 (ประจ าเดือนตุลาคม - เดือนมกราคม)  
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
7.ติดตามและตรวจสอบข้าราชการ/พนักงานขยายเวลาการศึกษาต่อที่จะสิ้นสุดสัญญา ณ วนัที่ 31 ต.ค. 
8.ตรวจสอบทะเบียนประจ าต าแหน่งทางบริหาร/วิชาการ 
9.รายงานติดตามข้อมูลผู้ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
10.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
11.ด าเนินการจัดจ้างและท าสัญญาลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
12.รายงานประจ าเดือนคดีศาลปกครอง,ศาลยุติธรรม,ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง      
    ประเทศ 
13.รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบและประกาศท่ีออก 
14.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ 

พฤศจิกายน 
2561 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1.แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลเงินเดือน/วันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา            

และพนักงานราชการ 
2.ตรวจสอบและออกค าสั่งเลื่อนค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ 
   ประจ าปี 
3.แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการทราบเป็น   
   รายบุคคล 
4.ตรวจสอบข้อมูลและขอเหลือจ่ายเงินเดือน 
5.ขอเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติ (กลับจากศึกษาต่อ/ฝึกอบรม) 
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จุลสารกองบริหารงานบุคคล

ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2561 - มกรำคม 2562

   

ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล 

(ประจ าเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562) 
เดือน กิจกรรม 

ตุลาคม 
2561 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1.ตรวจสอบและออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ผู้เกษียณอายุราชการ 
2.ตรวจสอบและจัดท าบัญชีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
3.ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18) พร้อมแก้ไขข้อมูล 
4.บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ 
5.ด าเนินการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า กรณีได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน                    

ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี 
6.จัดท าจุลสารกองบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 21 (ประจ าเดือนตุลาคม - เดือนมกราคม)  
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
7.ติดตามและตรวจสอบข้าราชการ/พนักงานขยายเวลาการศึกษาต่อที่จะสิ้นสุดสัญญา ณ วนัที่ 31 ต.ค. 
8.ตรวจสอบทะเบียนประจ าต าแหน่งทางบริหาร/วิชาการ 
9.รายงานติดตามข้อมูลผู้ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
10.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
11.ด าเนินการจัดจ้างและท าสัญญาลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
12.รายงานประจ าเดือนคดีศาลปกครอง,ศาลยุติธรรม,ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง      
    ประเทศ 
13.รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบและประกาศท่ีออก 
14.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ 

พฤศจิกายน 
2561 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1.แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลเงินเดือน/วันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา            

และพนักงานราชการ 
2.ตรวจสอบและออกค าสั่งเลื่อนค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ 
   ประจ าปี 
3.แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการทราบเป็น   
   รายบุคคล 
4.ตรวจสอบข้อมูลและขอเหลือจ่ายเงินเดือน 
5.ขอเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติ (กลับจากศึกษาต่อ/ฝึกอบรม) 

 

   

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562   

เดือน กิจกรรม 
พฤศจิกายน 
2561 (ต่อ) 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ (ต่อ) 
6.รวบรวมข้อมูลเงินเดือน การปรับเปลี่ยน และข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง 
7.จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง เพ่ืออนุมัติจากกรมบัญชีกลางตรวจสอบและ 
   ออกค าสั่งขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการที่ขอขยายเวลา 
8.หน่วยงานท าข้อตกลงการประเมินกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์ม (แบบ ป-มรม.-1,  
   แบบ ป-มรม.-2, แบบ ป-มรม.-3) 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
9.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
10.รายงานติดตามข้อมูลผู้ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
11.รายงานประจ าเดือนคดีศาลปกครอง,ศาลยุติธรรม,ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่าง 
    ประเทศ 
12.รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ, ระเบียบและประกาศท่ีออก 
13.จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ / ข้อบังคับ  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
14.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ 

ธันวาคม 
2561 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1.คณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือใช้เป็นข้อตกลงในการประเมิน ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดในการประเมิน   
  วงรอบการประเมินที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) 
2.ติดตามและตรวจสอบการขออนุมัติบัญชีถือจ่ายจากกรมบัญชีกลาง 
3.ตรวจสอบอัตราก าลังข้าราชการ จากบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18) เพ่ือรับรองเป็นเงิน 
  เหลือจ่ายให้กับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ผศ.,รศ.) 
4.รายงานผลการบรรจุแต่งตั้ง/จัดจ้างพนักงานราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จ้างด้วย  
  เงินงบประมาณแผ่นดิน ต่อ คปร. และส านักงบประมาณ 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
5.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
6.ตรวจสอบและด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงาน กศ.บป. งวดที่ 2 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
7.ตรวจสอบการปรับเปลี่ยนข้าราชการที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
 
 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2561 - มกรำคม 256218 

   

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562   

เดือน กิจกรรม 
ธันวาคม 

2561 (ต่อ) 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
8.รายงานประจ าเดือนคดีศาลปกครอง,ศาลยุติธรรม 
9.รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบและประกาศท่ีออก 
10.จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ/ข้อบังคับ เกีย่วกับการบริหารงานบุคคล 
11.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ 
12.ด าเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง 

มกราคม 
2562 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
1.จัดท าทะเบียนรับ-ส่งงานสารบรรณของกอง 
2.จัดท าบัญชีหนังสือพร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้มประจ าปี 
3.ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน กศ.บป. ประจ าภาคเรียนที่ 2 
4.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
5.จัดท าค าสั่งและตารางเวรรักษาการณ์ประจ าวัน 
6.ปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
7.ส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
8.รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบและประกาศท่ีออก 
9.รายงานประจ าเดือนคดีศาลปกครอง,ศาลยุติธรรมศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
10.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ 
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จุลสารกองบริหารงานบุคคล

ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2561 - มกรำคม 2562 

   

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความเคลื่อนไหวบุคลากร เขียว – แดง 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 ระดับรองศาสตราจารย์ 

 รองศาสตราจารย ์ดร.สุรวาท ทองบุ  สาขาวิชาการศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรายุทธ พลาศรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระพงษ์ พินิจพล ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พุฒิวนากุล ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อาจารย์ ดร.วุฒิไกร ไชยปัญหา ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อาจารย์ ดร.เกตน์สิรี จ าปีหอม ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ชุติภา กองสมบัติ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร TESOL with Applied Linguistics 

ณ University of Central Lancashire สหราชอาณาจักร 
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อตอ่ไปนี้ 

 นางสาวหงส์ยาหยา เดชพรรณา ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 นางสาวอัจฉราภรณ์ ทวะชารี ส าเร็จการศกึษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต          
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 นางสาวบลณิชา พลประถม ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 นางสาวรัชนี ลุนหล้า ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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           8 วิธี เปลี่ยนวันท างานให้เป็นวันพิเศษ 

โดย...กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดี-ความชอบ และทะเบยีนประวัติ 

 "สุขใดเล่า จะเท่าศุกร์ เสาร์ อาทิตย์" เหล่าคนท างานทั้งหลายคงพยักหน้าเห็นด้วยกับประโยค
ข้างต้นนี้ จะดีกว่าไหมหากเราจะเปลี่ยนวันท างานจันทร์-ศุกร์ ให้กลายเป็นวันพิเศษขนาดที่พูดใหม่ได้เลยว่า 
"สขุใดเล่า จะเท่าจันทร์ อังคาร พุธฯ..." ถ้าอยากเปลี่ยนมาท าตาม 8 ต่อไปนี้กันดีกว่า 
 1. หัวเราะเข้าไว้ ช่วยให้สมองแล่น งานวิจัยจากคณะจิตวทิยา มหาวิทยาลยัโตรอนโต แคนาดา ระบุวา่
อารมณ์ของคนเรามีผลต่อการประมวลผลข้อมูลของสมอง ถ้าอารมณ์ดีจะชว่ยให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในทางกลบักัน
ถ้าอยู่ในอารมณ์หวาดวิตก เคร่งเครียด หรือแม้แต่มีความมุ่งมั่นมากเกินไป จะมีผลท าให้คิดอะไรไม่ออก สมองไม่แล่น 
อารมณ์ดีหรือไม่ดีมีผลต่อกระบวนการคิดและแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ของคนเรามากทีเดียว ดังนั้น ถา้คิดงาน
เท่าไหร่ก็คิดไม่ออก อย่าลืมมีอารมณ์ขันระหว่างท างานบา้ง การหัวเราะจะช่วยกระตุน้ให้สมองหลั่งสารเอนดอร์ฟิน 
(Endorphin) นักวิชาการบางทา่นนยิามสารชีวเคมีนี้วา่เปน็ "สารสุข" ท าให้เราอารมณ์ดี มีความสุข และช่วยให้ไอเดีย
บรรเจิดเกิดความคิดสร้างสรรค์ เรื่องไหนที่สมองก าลังตนัก็จะแล่นฉิวทีเดียว 
 2. ไปถึงทีท่ างานให้เร็วขึ้นสัก 10 นาทีและเริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมที่คุณแฮปปี้ ลองท ากิจกรรมที่ถูกใจ
ก่อนเวลาเร่ิมงาน เชน่ ดื่มกาแฟที่โปรดปรานสักถ้วย อ่านนติยสารที่ชอบ ฟังเพลงจังหวะซอฟท์ๆ  นั่งสมาธิเงียบๆ  
ถ้าถือคติว่าเร่ิมต้นดีมีชัยไปกว่าคร่ึง ก็เชื่อได้เลยว่าวันนั้นทั้งวันงานคุณจะราบรืน่ไม่มสีะดุด 
 3. ขอเวลานอกสั้นๆ วันละ 3 คร้ัง เมื่อเริ่มงานไดส้ักพักคุณอาจเร่ิมพิมพ์งานไม่คล่องสมองไมแ่ล่น  
อย่าไปนั่งกดดันตัวเอง ลองขอเวลานอกออกไปเดินเลน่ยืดเส้นยืดสายให้สบายเนื้อสบายตวัสัก 5-10 นาที (ค าเตือน : 
ระวัง อย่าหายตัวไปนานอาจถูกหักเงินเดือนได้นะจะ๊) จากผลการวิจัยพบวา่ คนเราจะมีสมาธิจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างมีประสทิธิภาพราวๆ 20 นาทีเท่านั้น เม่ือผ่านยี่สบินาทีทองนี้ไปแล้ว ก็มีแนวโน้มวา่งานจะเร่ิมผิดพลาดมากข้ึน 
ดังนั้น หากรู้ตัววา่เร่ิมไม่มีสมาธิ ให้ลุกไปหาอะไรท าคั่นเวลาสักหน่อย (ย้ า...หน่อยเดียวนะจะ๊อย่าเถลไถล!) แล้วค่อย
กลับมาลยุงานต่อ 
 1 นาทีก็ผ่อนคลายได้ อาจมีบางวันที่เวิร์คกิ้งวูแมนหรือเวิร์คกิ้งแมน จ าเปน็ต้องออกไปน าเสนองานหรือ
เข้าร่วมประชุมอย่างกะทันหัน โดยยังไม่ทนัได้เตรียมตัวเตรียมใจ Secret ขอน าเสนอวิธีคลายความประหม่าตืน่เต้น
ภายใน 1 นาที วิธีที ่1 ประสานมือโดยให้นิ้วมือทั้ง 5 มาจรดกัน หายใจเข้าออกอย่างมีสมาธิ 2-3 คร้ัง คุณจะพบ 
ความสงบสบายในจติใจ วิธีนี้เปน็เคล็ดลับที่หลายคนใช้เรียกความมั่นใจเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนหมู่มาก ซึ่งใช้ได้ผล
ทีเดียว วิธีที ่2 เพ่งสมาธไิปที่ลมหายใจ โดยหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวจากท้อง ถ้ามีเวลาให้นกึถึงฉากหลังอันแสน
สงบ เชน่ ภูเขา สวนดอกไม้ ริมแม่น้ า แล้วค่อยๆ ท่องค าพูดง่ายๆ ที่ช่วยให้ใจสงบ เช่น "ฉนั-สงบ" "ฉัน-ท าได้-แน่นอน" 
 4. ท าใจให้มีความสุขในการท างานร่วมกับคนอื่น ในชีวิตการท างาน เราอาจต้องพบปะสัมพนัธ์กับคน       
ที่มีความคิดแตกต่าง อยา่มองวา่นั่นเป็นปัญหาให้มองมุมใหม่ว่าการได้ร่วมงานกับคนที่มีทักษะและทัศนคติแตกตา่ง
จากเรา จะช่วยท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพและหลากหลายมากยิ่งขึ้นอ๊อฟชั่นเสริมช่วยได้ หากต้องอยู่ในที่ท างาน 
รวมกับกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันมากๆ เชน่ คุณต้องการสมาธิขณะร่างสัญญา ส่วนเจ้านายชอบคุยโทรศัพท์
เสียงดังอย่าปล่อยให้เร่ืองยิบย่อยอย่างนี้มากวนใจ ลองพกลูกบอลคลายเครียดติดตัวไว้ ยามใดที่คุณถูกรบกวนมากๆ 
การบีบลูกบอลคลายเครียดโดยเอาใจเพ่งไปที่มือจะชว่ยลดความตึงเครียดได้ หรือหากที่ท างานมีเสียงดัง ก็อย่าลืมพก 
ที่อุดหู ติดกระเป๋าไว้ เพราะเสียงอึกทึกอาจท าให้คุณเครียดโดยไม่รู้ตัว 

มุมสงบ 
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                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 8 ฉบบัที่ 27 ประจ าเดอืน ต.ค. 2561– มกราคม 2562   
 

 5. เสริมความมั่นใจให้ตัวเองด้วยการนั่งตัวตรงเสมอ ยืดตัวให้ตรงนั่งท างานในท่าที่ถูกสุขลักษณะ 
จินตนาการประหนึง่ว่ามีคนก าลงัดึงเชือกบนศีรษะของคุณขึ้นจนตึง วิธนีี้นอกจากวิธนีี้จะสง่ผลดีต่อแผ่นหลังแล้ว    
การนั่งตัวตรงยังช่วยเสริมให้ผู้นัง่เกิดความมั่นใจและภูมิใจในตัวเองด้วย และควรเลือกขนาดโตะ๊-เก้าอ้ีให้เหมาะสมกับ
สรีระโดยเฉพาะเก้าอ้ีควรเลือกที่มีพนักพิงรองรับแผน่หลัง ปรบัเอนได้ตามความเหมาะสม ควรมีหมอนหนุนระหว่าง
ช่วงหลังกับพนักพิง และเวลานัง่ต้องนั่งให้เต็มก้น วางปลายเท้าให้แนบสนิทไปกบัพื้น  
 6. สร้างแรงบันดาลใจก่อนจดัการปัญหาหนักใจ หากต้องท างานทีย่ากเป็นพิเศษหรือเจอปัญหาหนัก 
ลองอ่านชีวประวัติ หรือดูภาพยนตร์เกี่ยวกับคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิต พวกเขาหรือเธออาจสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คุณได้ หรือไม่ก็ลองอ่านหนังสือธรรมะในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่หนักใจ แล้วคุณจะพบวา่ปัญหาที่คุณประสบอยู่
ที่แท้มันก็แค่เรือ่งเล็กจิ๊ดเดียว (อ่าน Secret ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่เลวนะขอบอก!) 
 7. ค่อยๆ ผ่อนงานให้เบาลงในช่วงท้ายของวัน คนส่วนใหญ่มักเอ้อระเหยในช่วงเช้าที่เพิ่งเข้าท างาน 
และช่วงบ่ายหลังทานอาหารกลางวัน ก่อนจะมาเร่งตัวเองในช่วงเย็นจนท าให้ต้องกลับบา้นดึกดืน่ เราขอแนะน าให้คุณ
ลองเปลี่ยนตารางงานใหม่ พยายามฟิตสมองและร่างกายมุท างานชิน้ใหญ่ในระหว่างวนั ส่วนงานที่ชอบหรือถนัดค่อย
เก็บมาท าในช่วงทา้ยๆ ใกล้เวลาเลิกงานคุณจะได้ออกจากที่ท างานอย่างผ่อนคลายมากข้ึน 
 8. เดินทางกลับบ้านในช่วงที่ถนนว่างขึ้นอีกนิด ทุกคนคงอยากกลับไปพักผ่อนที่บา้นเร็วๆ จึงทั้งรีบ    
ทั้งเร่งพาตัวเองเข้าไปนั่งในรถทีแ่ออัดไปด้วยผู้คน และต้องติดแหงกอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงๆ กวา่จะฝา่ดงรถติดมรณะ
ไปได้ก็แทบจะหมดแรง ขอแนะน าวา่ไม่ควรเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน รอให้ผู้คนหรือรถราเบาบางลงแล้วค่อยกลับ 
ถ้าหากจ าเป็นต้องกลบัชว่งเวลานั้นก็อย่าลืมหยบิหนังสือดีๆ ติดมือไว้สักเล่ม จะฟังซีดีธรรมะหรือเปิดเพลงเพราะๆ   
ฟังระหว่างรอรถข้างหน้าขยับกช็่วยได้ หรือไม่ก็ใช้เวลาว่างทบทวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นและได้ท าในวันทีผ่่านมา ก็ชว่ยให้
คุณผ่อนคลายได้เหมือนกัน 
 
 8 วิธีง่ายๆ เพียงเท่านี้ก็อาจเปลี่ยน "วันศุกร์" ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการท างานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาทั้ง
อาทิตย์ ให้กลายเป็น "วันสุข (สดชื่น)" ได้ไม่ยาก! 
 
 
 
 
 

ที่มา : บทความจาก : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) : 
http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=194:8--

&catid=59:%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%96-%m-%E0%B9%93%E0%B9%90-
%E0%B9%91%E0%B9%99-%M-%S&Itemid=209 
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...บรรณาธิการ... 
นางล าดวน   ดวงคมทา  
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...กองบรรณาธิการ... 
นายพนมพร  บ ารุงบญุ 
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นางสาวอมรรัตน์  ตาลสถิตย ์
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นางพรนัชชา   ภูมิอินทร์ 
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นายนครินทร์   ม่วงอ่อน 

 
...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 


