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ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วาดวยคาจางและการเพิ่มคาจางของพนักงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๔

(ฉบับรวมแกไขเพ่ิมเติม)
.......................................

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๗(๑)  ขอ  ๑๔  และขอ  ๒๕  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวย
การบรหิารงานบคุคล  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และโดยความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ในคราวประชุมครั้งท่ี
๒/๒๕๔๔  เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๔๔  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยคาจาง
และการเพิ่มคาจางของพนักงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๔”

            *  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ใหใชบัญชีคาจางและคาตอบแทนพนักงานแนบทายระเบียบนี้กับพนักงานที่ไดรับการบรรจุและ

แตงตั้ง  ตามวุฒิการศึกษาในบัญชีคาจางและคาตอบแทนพนักงาน  ดังนี้
๑.  วุฒิการศึกษาตามขอ  ๑.๑,  ๑.๒,  ๒.๑,  ๒.๒,  ๓  และขอ  ๔  ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศเปนตนไป
๒.  วุฒิการศึกษาตามขอ  ๒.๓  ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนตนไป

          **  ขอ  ๓  ในระเบียบนี้
“ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ
“รอบปทํางาน”  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ของปหนึ่งถึงวันที่  ๓๐  กันยายน

ของปถัดไป
“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจาง  และพนักงานประจํา เต็มเวลาถาวร

ขอ  ๔  ใหพนักงานไดรับคาจาง  ตามบัญชีคาจางและคาตอบแทนพนักงานทายระเบียบนี้

ขอ  ๕  พนักงานประจําเต็มเวลาเมื่อผานการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา  ๑  ป  โดยมีผลการประเมินวาเปนผู
มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  และไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจางแลว
ใหไดรับการพิจารณาเพิ่มคาจางตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจาง  และใน
ปถัดไปใหไดรับการพิจารณาเพิ่มคาจางตามเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้

*  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยคาจางและ
การเพิ่มคาจางของพนักงาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑

**  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยคาจางและ
การเพิ่มคาจางของพนักงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖
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         **  ขอ  ๖  การเพิ่มคาจางใหแกพนักงาน  ตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนตนไป  ใหเพิ่มปละ สองครั้ง
ครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรกตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคมถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ใหเพิ่มคาจางวันที่  ๑  เมษายน  ของปท่ีไดเพิม่  และ
ครัง้ท่ีสองครึง่ปหลงัตัง้แตวนัที ่ ๑  เมษายนถงึวนัที ่ ๓๐  กนัยายน  ใหเพิม่วนัที ่ ๑  ตลุาคม  ของปถัดไป

พนักงานที่จะไดรับการเพิ่มคาจางจะตองเปนผูไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานและมีเวลา
ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา  ๔  เดือน

  พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูระหวางป  ๒๕๔๕  -  ๒๕๔๖  ถานับถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ไดปฏิบัติ
งานมาแลวไมนอยกวา  ๘  เดือน  ใหไดรับการเพิ่มคาจางตามบัญชีคาจางและคาตอบแทนพนักงานทายระเบียบนี้ดวย

หลักเกณฑการเพิ่มคาจางและคาตอบแทนพนักงาน  ใหเปนไปตามการประเมินตามที่  ก.บ.ม.
กําหนด  และบัญชีคาจางและคาตอบแทนพนักงานทายระเบียบนี้  โดยวงเงินในการเพิ่มคาจางตองไมเกินงบประมาณ
ท่ีไดรับการจัดสรรใหเพิ่มคาจางในแตละป

ขอ  ๗  การกําหนดรอยละของคาจางที่จะเพิ่มในแตละระดับการเพิ่มคาจาง  ใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในแตละป

ขอ  ๘  พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  เมื่อผานการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา   ๑  ป
และไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจางแลว  ใหไดรับการเพิ่มคาจางตามบัญชีการเพิ่ม
คาจางพนักงานทายระเบียบนี้  โดยเพิ่มจากฐานคาจางและคาตอบแทนเดิม  หรือจะรับคาจางตามระเบียบนี้ก็ได  แลว
แตกรณี

ขอ  ๙  ใหประธาน  ก.บ.ม.  รักษาการใหเปนตามระเบียบนี้  ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔

(ลงช่ือ)  ภาวิช  ทองโรจน

     (รองศาสตราจารย  ภาวิช  ทองโรจน)
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประธาน  อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
            ปฏิบัติหนาท่ีประธาน  ก.บ.ม.

**  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยคาจางและ
การเพิ่มคาจางของพนักงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖
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*  บัญชีคาจางและคาตอบแทนพนักงาน

วุฒิการศึกษา
คาจางและคาตอบแทน

พนักงานวิชาการ
คาจางและคาตอบแทน
พนักงานปฏิบัติการ หมายเหตุ

๑. ตํ่ากวาระดบัปริญญาตรี
    ๑.๑  สายงานที่มีลักษณะ
งานเหมือนลูกจางประจํา

- ตามกระทรวงการคลงั
กําหนดคาจางลกูจางประจาํ

คณู  ๑.๑
     ๑.๒  สายงานที่มีลักษณะ
งานเหมือนขาราชการ

- ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
คูณ  ๑.๑

๒. ระดับปริญญาตรี
     ๒.๑ ระดับปริญญาตรี ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด

คูณ  ๑.๓
ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด

คูณ  ๑.๒
     ๒.๒ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร  ๕  ป

ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
คูณ  ๑.๔

ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
คูณ  ๑.๒

     ๒.๓ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร  ๖  ปขึ้นไป

ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
คูณ  ๑.๕

ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
คูณ  ๑.๓

๓. ระดับปริญญาโท ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
คูณ  ๑.๕

ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
คูณ  ๑.๓

๔. ระดบัปริญญาเอกหรอืวุฒิบตัร
แสดงความรูความชาํนาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา  หรอืวุฒิบตัรแสดง
ความรูความชาํนาญในการ
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม
ของทนัตแพทยสภา

ตามวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
คูณ  ๑.๘

-

๑.  ก.บ.ม.  อาจพจิารณา
กําหนดอตัราคาจางสงูกวา
เกณฑทีกํ่าหนดได  โดย
พิจารณาจากความเชีย่วชาญ
และประสบการณ  ทัง้นีก้าร
เทยีบประสบการณใหเทยีบ
ตามอตัราการเพิม่เงนิเดอืน
ของขาราชการพลเรอืนปละ
๑  ขัน้

๒. หากมเีหตผุลความจาํเปนยิง่
ก.บ.ม.  อาจพจิารณาเทยีบ
ประสบการณในอตัราทีส่งู
กวาทีกํ่าหนดกไ็ด

*  บัญชีการเพิ่มคาจางพนักงาน

ระดับ
ระดับการเพิ่มคาจาง
จากการประเมิน

รอยละการเพิ่มคาจาง
พนักงานที่ผานทดลอง
ปฏิบัติงานหนึ่งป  ไม

เกิน

รอยละการเพิ่มคาจางพนักงานประจํา
เต็มเวลาตามสัญญาจางไมเกิน  ๔  ป
หรือพนักงานประจําเต็มเวลาถาวร

  วันที่  ๑  เมษายนไมเกิน

รอยละการเพิ่มคาจางพนักงานประจํา
เต็มเวลาตามสัญญาจางไมเกิน  ๔  ป
หรือพนักงานประจําเต็มเวลาถาวร

วันที่  ๑  ตุลาคมไมเกิน
A ดีเดน ๑๐ ๕ ๕
B ดีมาก ๘ ๔ ๔
C ดี ๕ ๒.๕ ๒.๕
D พอใช ๒ ๑ ๑
E ไมผานการประเมิน ๐ ๐ ๐

*  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาดวยคาจางและ
การเพิ่มคาจางของพนักงาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑


