








 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติราชการ  

 สั่ง ณ วันท่ี 1 ต.ค. .......... ถึง 30 ก.ย. .......... ในแตละปงบประมาณ 

 

                        เพ่ิมคาจาง ครั้งท่ี 1       เพ่ิมคาจาง ครั้งท่ี 2            

   สํารวจ/ตรวจสอบจาํนวน พม. งปม. (ใน ERP.) ณ 1 กันยายน  สํารวจ/ตรวจสอบจํานวน พม. งปม. (ใน ERP.) ณ 1 มีนาคม 

   เพ่ือจัดทําวงเงินในการเลื่อน (แยกเปนคณะ/หนวยงาน)                         เพ่ือจัดทําวงเงินในการเลื่อน (แยกเปนคณะ/หนวยงาน) 

 

                         ตรวจสอบขอมูล และนําขอมูลตางๆ ลงในตารางคํานวณการเพ่ิมคาจาง (Excel) ไดแก 

    1. ผลประเมินปฏิบัตริาชการ (ขอมูลจากคณะ/หนวยงาน) 

    2. วันลา ไดแก ลาปวย,ลากิจสวนตัว,มาสาย,ไมลงเวลาปฏิบัติราชการ (ขอมูลจากงานบริหารท่ัวไป) 

    3. จํานวนวันลาศึกษาตอ (ขอมูลจากงานบรหิารท่ัวไป งานนิติกร และสถิติงานสรรหา 

    4. ผลประเมินโดยผูรวมงาน peer assessment (ขอมูลจากสํานักคอมพิวเตอร) 

    5. การบันทึกปฏิบัติงานประจาํวัน สายสนับสนุน (ขอมูลจากสํานักคอมพิวเตอร) 

    6. บทความวิชาการท่ีผานการเผยแพรทางเว็บไซต สายวิชาการ (ขอมูลจากคณะผานรองฝายวิชาการ) 

 

                    ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง ไดเพ่ิมคาจางหรือไม ไดแก 

1. ลาเกินก่ีครั้ง ก่ีวัน สาย ไมลงเวลา เกินเกณฑหรือไม 

2. มีผูลาออกในชวงที่ไดเพ่ิมคาจาง หรือไม 

3. มีผูปฏิบัติงานไมครบ 4 เดือน หรือไม 

4. มีผูลาศึกษาตอ หรือไม 

 

 

              จัดสงขอมูลให คณะ / วิทยาลัยการดนตรี / โรงเรียนสาธิต  

              คํานวณอัตรารอยละท่ีไดปรับเพ่ิมคาจาง ไดแก 

              1. ตารางการคํานวณ ไฟล Excel (ขอมูลวันลา/ขอมูลรวม/ 

                 รอยละการเพ่ิมคาจาง) 

              2. ไฟล รางประกาศอัตรารอยละ 

                และกําหนดใหสงภายใน 7 วันทําการ ยังกองบริหารงานบุคคล 

 

                             กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ 

              ขอมูลท่ีสงมาจากคณะ/วิทยาลัยการดนตร/ีโรงเรียนสาธิต 

    ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินปฏิบัติราชการ 

 

 

      

                         

        

       

 
  

 ไมเห็นชอบ 

       

-นัดหมายวันประชุม 
  จากอธิการบดี 
-จัดทําบันทกึขออนุมัติ 
  ประชุม/ขอใชหอง 
  ประชุม/เชิญประชุม 
-รวบรวมผลสรุปที ่
  ไดรับกลับคืนมา 
  เพื่อจัดทําวาระและ 
  ทํารูปเลม 
   สําเนาคําสั่ง สงกองคลัง,กอง

นโยบายและแผน/คณะ/หนวยงาน 
ที่มีการเพิ่มคาจาง 

       สํานัก / บัณฑิตฯ / ศูนย / สถาบัน / หนวยฯ 
กองบริหารงานบุคคล เปนผูคํานวณอัตรารอยละท่ีได
ปรับเลื่อน (โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน) 

  เห็นชอบ 

  เห็นชอบ 

       

จัดทําคําสั่งเพ่ิมคาจาง 

นําขอมูลการเพ่ิมคาจางเขาระบบฐานขอมูลบุคลากร ใหเปนปจจุบัน 

       

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน

 



งานการเพิ่มคาจางของพนักงานมหาวิทยาลยั(เงินบํารงุการศึกษา)  

จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 สั่ง ณ วันที่ 1 ต.ค. .......... ถึง 30 ก.ย. .......... ในแตละปงบประมาณ 
 

                 การเพิ่มคาจาง ครั้งที่ 1                     การเพิ่มคาจาง ครั้งที่ 2   

      สํารวจ/ตรวจสอบจํานวนพม.บกศ. (ในERP.)ณ 1 กันยายน               สํารวจ/ตรวจสอบจํานวนพม.บกศ. (ในERP.)ณ 1 มีนาคม 

     เพื่อจัดทําวงเงินในการเพิ่มคาจาง(แยกเปนคณะ/หนวยงาน)                     เพื่อจัดทําวงเงินในการเพิ่มคาจาง (แยกเปนคณะ/หนวยงาน) 
 

                       ตรวจสอบขอมูล และนําขอมูลตางๆ ลงในตารางคํานวณการเพิ่มคาจาง (Excel) ไดแก 

1.ผลประเมินการปฏบิัติงาน(ขอมูลมาจากคณะ/หนวยงาน) 

2.วันลา ไดแก ลาปวย,ลากิจสวนตัว, มาสาย, ไมลงเวลาปฏิบัติงาน(ขอมูลมาจากงานบริหารทั่วไป) 

                        3. จํานวนวันลาศึกษาตอ (ขอมูลจากงานบริหารทั่วไป งานนิติกร และสถิติงานสรรหา) 

4.ผลประเมินโดยผูรวมงานPeer Assessment(ขอมูลจากสํานักคอมพิวเตอร) 

5. การบันทึกปฏิบัติงานประจําวัน สายสนับสนุน (ขอมูลจากสํานักคอมพิวเตอร) 

6. บทความวิชาการที่ผานการเผยแพรทางเว็บไซต สายวิชาการ (ขอมูลมาจากคณะผานรองวิชาการ) 
 

                     

                        ตรวจสอบหลักเกณฑและเงื่อนไขการไดเพิ่มคาจางใหถูกตองครบถวนไดแก 

1.ลาเกินกี่ครั้ง กี่วัน สาย ไมลงเวลาเกินเกณฑหรือไม 

2.มีผูลาออกในชวงที่ไดเลื่อนเงินเดือนหรอืไม 

3.มีผูปฏิบัติงานไมครบ 4 เดือน หรอืไม 

4.มีผูลาศกึษาตอ หรอืไม 

 
 

     จัดสงขอมูลให โรงเรียนสาธิตฯ คํานวณอัตรารอยละที่ไดเพิ่มคาจาง ไดแก 

   1.ตารางการคํานวณไฟล Excel (ขอมูลวันลา/ขอมลูรวม/รอยละการเพิม่คาจาง) 

   2.ไฟลรางประกาศอัตรารอยละและกําหนดใหสงภายใน 7 วันทําการยังกองบริหารงานบุคคล 

 

                    กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบขอมูลที่สงมาจากโรงเรียนสาธิตฯ 

 

         ประชมุคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 

 
   

      

       

       

 
 

ไมเห็นชอบ 

 

สําเนาคําสั่ง สงกองคลงั,กอง
นโยบายและแผน/คณะ/หนวยงาน 
ที่มีการเพิ่มคาจาง 

-นัดหมายวันประชุมจาก  
  อธิการบดี 
- จัดทําบันทึกขออนุมัติจัด 
  ประชุม,ขอใชหองประชุม 
  (ตรวจสอบตารางการใชหอง 
  ประชุมจากงานสวัสดิการ), 
  เชิญประชุม 
- รวบรวมขอมูล สรุปผลการ 
  ประเมินฯ เพื่อจัดทําวาระ 
  การประชุมเปนรูปเลมตาม 
  จํานวนคณะกรรมการฯ 
 

หนวยงานอื่นๆ  กองบริหารงานบุคคล 
เปนผูประมาณการอัตรารอยละที่ได
ปรับเพิ่ม  (โดยผานการพิจารณา
เห็นชอบจาก คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมิน) 
 

 

 

เห็นชอบ 

จัดทําคําสั่งการเพิ่มคาจาง 

นําขอมูลการเพิ่มคาจางเขาระบบฐานขอมูลบุคลากร ใหเปนปจจุบัน 

ประชมุคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ ครั้งที่ 2 
เห็นชอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดําเนินการเก่ียวกับงานประกันสังคมและสิทธิประโยชนของผูประกันตน 

การขึ้นทะเบียนผูประกันตน 

1. ผูบรรจุใหมกรอกแบบ สปส. 1-03   

ที่กองบริหารงานบุคคล พรอม  

เอกสารแนบ ไดแก สําเนาบัตร-

ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ฯลฯ                   

2. ผูบรรจุใหมเขียนแบบสปส. 9-02    

(สีฟา) กรณีเปนผูประกันตนเดิมและ

ประสงคเปลี่ยนสถานพยาบาล        

ที่กองบริหารงานบุคคล  

เปลี่ยนสถานพยาบาลประจําป 

(16 ธ.ค. – 31 มี.ค. ของทุกป) 

เปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง 

กองบริหารงานบุคคลจัดทํา

ทะเบียนผูประกันตน  ตามแบบ

สปส. 6-07 (สีเหลือง) 

จัดเก็บสําเนาหนังสือสงสํานักงานประกันสังคม         

เขาแฟมประกันสังคม-หนังสือสง 

จัดทําหนังสือแจงเวียนสถานพยาบาล สงไปยังคณะ/

หนวยงาน และติดบอรดชั้น 1 อาคาร 6 

 

ดําเนินการแจงขอมูลผานบริการอิเล็กทรอนิกส 

www.sso.go.th จดเวลา วันที่ และหมายเลข

การทําธุรกรรมหรือสงหนังสือทางไปรษณีย 

(ลงทะเบียน/EMS) 

ผูประกันตนกรอกแบบสปส. 6-10         

ที่กองบริหารงานบุคคล พรอมแนบสําเนา

หลักฐานการเปลี่ยนแปลง เชน สําเนาบัตร

ประชาชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ สําเนา    

ใบสมรส ฯลฯ   

แจงออกจากการเปนผูประกันตน 

1. รับคําสั่งฯ ลาออก และจดหมายเลข       

บัตรประชาชนผูประกันตนลงในคําสั่งฯ 

2. เมื่อถึงกําหนดวันลาออก แจงออกผานบริการ

อิเล็กทรอนิกส www.sso.go.th จดเวลา 

วันที่ และหมายเลขการทําธุรกรรม 

3. จัดเก็บคําสั่งฯ เขาแฟมประกันสังคม-ลาออก 









 

                   ประเมินผล รอบท่ี 1                                            ประเมินผล รอบท่ี 2   

                  (1 ต.ค. ............ ถึง 31 มี.ค. ..............)                      (1 เม.ย. ............ ถึง 30 ก.ย. .............) 

 
                   เดือนมีนาคม  สํารวจ/ตรวจสอบจาํนวน 

        พนักงานมหาวิทยาลัย (ใน ERP.) 

       ณ 1 ต.ค. – 31 มี.ค.  

            (แยกเปนคณะ/หนวยงาน สายสอนและสายสนับสนุน) 

            *หากมีบรรจุ – ลาออก ใหระบุวันท่ีในชองหมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําบันทึกแจงใหคณะ/หนวยงาน 

ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ และสงกองบริหารงานบุคคล 

ภายในระยะเวลา 15 วันทําการ 

(ดาวนโหลดเอกสารประเมินจากเว็บไซคกองบริหารงานบุคคล) 

http://person.bsru.ac.th/8doc+form.php 

         คณะ/หนวยงาน สงเอกสารการประเมินยังกองบริหารงานบุคคล ไดแก 

  1.คะแนนในแบบสรุปผลการประเมิน(รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลยั) 

  2.แบบ ป.มบส.3 (สายสอน และสายสนับสนุน) 

  3.แบบ ป.มบส. 1 – 3 (ผูบริหาร) 
 

      ……        

       

ดําเนินการตามข้ันตอนการเลื่อนเงินเดือนตามรอบ ณ 1 ตุลาคม หรอื 1 เมษายน 
 

เดือนกันยายน  สํารวจ/ตรวจสอบจํานวน 

พนักงานมหาวิทยาลัย (ใน ERP.) 

ณ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 

(แยกเปนคณะ/หนวยงาน สายสอนและสนับสนุน) 

*หากมีบรรจุ – ลาออก ใหระบุวันท่ีในชองหมายเหต ุ
 

           กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบเอกสารการประเมิน ดังน้ี 

1.คะแนนในแบบสรุปผลการประเมิน(รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลยั) 

2.แบบ ป.มบส.3 (สายสอน และสายสนับสนุน) 

3.แบบ ป.มบส. 1 – 3 (ตําแหนงผูบริหาร)  

4.ลายมือช่ือผูถูกประเมิน และผูประเมิน 
 

คะแนนถูกตอง/ลงช่ือครบถวน คะแนนไมถูกตอง หรือลงช่ือไมครบ 

สงคืนแกไขเพ่ิมเติม 

บันทึกคะแนนประเมินผลการปฏบัิติราชการลงใน ตารางคํานวณ (Excel) รอบท่ี 1 หรือรอบท่ี 2  



 

คุณวุฒิที่สําเร็จภายในประเทศ คุณวุฒิที่สาํเร็จจากตางประเทศตางประเทศ 

ตรวจสอบ คัดแยกเอกสาร 

(ตามสถานศึกษา) 

สําเนาเอกสารแนบตางๆ เชน 

สําเนาบัตรประชาชนและ

ทะเบียนบาน สําเนาคุณวุฒิ 

สําเนาการเปลี่ยนชื่อสกลุ 

จัดทําหนงัสอืสงสถานศึกษา 

จัดสงเอกสารทางไปรษณีย (ลงทะเบียน/EMS) 

ตรวจสอบ คัดแยกเอกสาร 

(ตามสถานศึกษา) 

ขอเอกสารแนบจากผูรับการเทียบคุณวุฒิตาม

แบบฟอรมที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด (แบบฟอรมผานคณบดีลงลายมือช่ือ       

กอนสงกองบริหารงานบุคคล) 

จัดทําหนังสือสงสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

จัดทําทะเบียนควบคุมการรับ – สง เพื่อตรวจสอบในภายหลัง (Excel) 

คุณวุฒิที ่ก.พ. รับรอง (ไมตองเทียบคุณวุฒิ) ไดแก 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด ญี่ปุน และ Asian Institute of 

Technology 

รับหนังสือ 

 1. รับหนังสือตอบกลับจากสถานศึกษา/

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2. ตรวจสอบความถูกตอง 

 1. หากมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ใหจัดสงใหม

 2. กรณีไมสําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิ ให

ดําเนินการตรวจหาขอเท็จจริงและจัดสงใหม 

การรับหนังสือเสร็จส้ิน จัดเก็บเอกสารดังนี้ 

1. สําเนาเก็บเขาแฟมตรวจสอบคุณวุฒิ - หนังสือรับ 

2. เก็บเขาแฟมทะเบียนประวัติของผูรับการตรวจสอบ 

ขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 









 

            

       

 

            

        

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําบันทึกแจงใหคณะ/หนวยงาน 

ดําเนินการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง และสงกองบริหารงานบุคคล 

ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ เอกสารแนบทาย ไดแก 

1. รายช่ือผูท่ีครบอายสุัญญาจางระยะ 

2. แบบฟอรมสัญญาจางดาวนโหลดจากเว็บไซต http://hrmd.bsru.ac.th/download/f-contract/  

3. ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน มบส. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

1.เอกสารแนบทายสัญญาจาง ไดแก 

  - สําเนาบัตรประชาชน 

  - สําเนาทะเบียนบาน 

2.ผูตอสัญญาจาง ไมตองระบุวันที ่

  ในแบบสัญญาจาง 

3.มีพยานลงชื่อทายสัญญา 1 ราย 

4.ติดรูปถายขนาด 1 นิว้ 

จัดทําคําสั่งและรายละเอียดแนบทายคําสั่งจาง และเสนออธิการบดลีงนาม 
 

ถูกตอง/ลงช่ือครบถวน ไมถูกตอง หรือลงช่ือไมครบ 

สงคืนแกไขเพ่ิมเติม 

สงสัญญาจางใหงานวินัยและนิติกรตรวจสอบ พรอมลงช่ือนิติกร(พยาน) 

1.สงสําเนาคําส่ังใหกองคลัง 

2.สงสําเนาคําส่ัง และสัญญาจาง   
  จํานวน 1 ฉบับ ไปยังคณะ/  
  หนวยงานที่เกี่ยวของ  
  เพ่ือสงมอบใหพนกังานตอไป 

กองบริหารงานบุคคลออกเลขทะเบียนควบคุมสญัญาจาง และบันทึกลงระบบ

ฐานขอมูลบุคลากร (ERP) รายบุคคล 

         คณะ/หนวยงาน สงเอกสารสัญญาจางยังกองบริหารงานบุคคล ไดแก 

  1. สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย รายละ 2 ฉบับ 

  2. เอกสารแนบทายสญัญาจาง  รายละ 2 ฉบับ 
 

           กองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบเอกสารสัญญาจาง คือ 

  ตรวจสอบสัญญาจาง จํานวน 2 ฉบับ รายละเอียดเอกสารแนบทาย  

  ลงลายมือช่ือผูตอสัญญาจาง และลงลายมือช่ือพยาน ถูกตองครบถวนหรือไม 

จัดเก็บสญัญาจาง และคําสั่งจาง เขาแฟมประวัตริายบุคคล 
 

บันทึกขอมูลพนักงานมหาวิทยาลยั ท่ีจะตองทําผลงานตามหลักเกณฑขอบังคับฯ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 (ภายในระยะเวลาหาปนับตั้งแตตอสญัญาระยะท่ี 2 
 

ผลประเมินตํ่ากวา ดี 

                        สํารวจ/ตรวจสอบ (มิ.ย. – ก.ค. ของทุกป) 
       พนักงานมหาวิทยาลัย งปม. (ใน ERP. รายงานบุคลากรครบสญัญาจาง) 

             
 

- ดึงขอมูลมาจัดทําในรูปแบบไฟล Excel 

- ตรวจสอบจํานวนพนกังานใหครบถวน 

- ตรวจสอบผูที่จะตอสัญญาจางระยะที่ 2 

- ตรวจสอบผลการประเมินปฏิบัติงาน 

  ในระหวางทีอ่ยูสัญญาระยะที่ 1  

  ตองไมต่ํากวา ดี ทกุรอบการประเมนิ 

ไมไดรับการตอสัญญาระยะที ่2 

รายงานอธกิารบดีและแจงพนกังานทราบ 



 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        

 

 

 

1.สงสําเนาคําส่ังใหกองคลัง 

2.สงสําเนาคําส่ัง  
  จํานวน 1 ฉบับ ไปยังคณะ/  
  หนวยงานที่เกี่ยวของ  
  เพ่ือสงมอบใหพนกังานตอไป 

บันทึกขอมูลคําสั่งในระบบ ERP ใหเปนปจจุบัน 
 

          รอบท่ี 1 (6 เดือน) แรก 
ตรวจสอบรายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย 
กอนครบกําหนด 5 เดือน 
             

 

          รอบท่ี 2 (6 เดือน) หลัง 
ตรวจสอบรายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย 
กอนครบกําหนด 5 เดือน 
             

 

-ตรวจสอบในทะเบียนควบคุมทดลองงาน 
-ตรวจสอบในระบบ ERP ใหขอมูลถูกตอง 

             
 

จัดทําบันทึกแจงรายช่ือผูถูกประเมิน 
ยังคณะ/หนวยงาน พรอมกําหนดวัน  
ในการสงกลับคืนกอนครบกําหนด 
             

 

เอกสารแนบทาย ไดแก 
-แบบสรุปคะแนนรวม 
-เอกสารตวัอยางการประเมนิ 
-ประกาศหลักเกณฑทดลองงานฯ พ.ศ.2562 

             
 

จัดทําบันทึกแจงรายช่ือผูถูกประเมิน 
ยังคณะ/หนวยงาน พรอมกําหนดวัน  
ในการสงกลับคืนกอนครบกําหนด 
             

 

กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบผลการประเมิน
ทดลองปฏิบัติงาน จากคณะ/หนวยงาน 
             

 

รอยละ 50 

แตไมเกินรอยละ 60 

ใหแกไขปรับปรุง 
 

รอยละ 60 

ผานเกณฑ 

ลงช่ือรับทราบ 
 

ต่ํากวารอยละ 50 

ไมผานเกณฑ 

คณะกรรมการแจงเหต ุ

การสิ้นสุดการจาง 

และพนกังานลงช่ือรับทราบ 

ทดลองปฏิบัติงานคร้ังที่ 2 

ตอไปได้ 

กองบริหารงานบุคคลรายงานผลการประเมิน 

รอบท่ี 1 ตออธิการบด ีและแจงผูประเมิน 

 
 

กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบผลการประเมิน
ทดลองปฏิบัติงาน จากคณะ/หนวยงาน 
             

 

รอยละ 60 

ผานเกณฑ 

ลงช่ือรับทราบ 
 

ต่ํากวารอยละ 60 

ไมผานเกณฑ 

จัดทําคําสั่งผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
 

ตรวจสอบ 
-รายละเอียดความถกูตอง 
-ลงลายมือชือ่ผูประเมิน/ผูถกูประเมิน 

             
 

คณะกรรมการแจงเหต ุ

การสิ้นสุดการจาง 

และพนกังานลงช่ือรับทราบ 

จัดเก็บคําสั่งผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เขาแฟมประวัติรายบุคคล 
 

แจงหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 













 

 

 

 

 

 

  

งานบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  

การรับรายงานตัว  ใหผูที่มารายงานตัวกรอกเอกสารสัญญาจางจํานวน 2 ชุด,หนังสือขอรายงานตัว,

ทะเบียนประวัติ (กพ.7),แบบข้ึนทะเบียนผูประกันตน,แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล,

แบบฟอรมสมัครสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชพี (เฉพาะผูที่ตองการสมัครกองทุน) 

- ตรวจสอบเอกสารการรายงานตัวใหถูกตองและครบถวน ไดแก ใบรับรองแพทย,สําเนาบัตร

ประชาชน,สําเนาทะเบียนบาน,สําเนาทรานสคริป,สําเนาปริญญาบัตร,สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ,

สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถามี),สําเนาเอกสารแสดงการผานการเกณฑ

ทหารหรือไดรับการยกเวน (สําหรับเพศชาย),(เอกสารดังกลาวใหนําตัวจริงมาแสดงพรอมสงสําเนา 

จํานวน 4 ฉบับ) รูปถาย จํานวน 4 รูป สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํานวน 1 ฉบับ,

สําเนาผลคะแนนความรูความสามารถภาษาอังกฤษเฉพาะอาจารย จํานวน 1 ฉบับ (นําตัวจริงมา

แสดง) พรอมเรียกเก็บคาตรวจสอบคุณวุฒิ จํานวน 50 บาท 

- สงสําเนาเอกสารการรายงานตัวใหเจาหนาที่ในกองบริหารงานบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการขึ้น

ทะเบียนผูประกันตน,ตรวจสอบคุณวุฒิ,สมัครสามชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชพีและสงสําเนาหนาสมุด

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพใหแกกองคลัง 

- จัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานมหาวิทยาลัย และบันทึกขอมูลตาง ๆ ในระบบ ERP 

- จัดทําคําสั่งแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย รวบรวมและกําหนดเลขท่ีสัญญาจางระยะที่หนึ่ง 

ตรวจสอบการลงรายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย,นิตกิร (พยาน) และพยานใหถูกตองเรียบรอย    

พรอมแนบเอกสารรายงานตัวและเสนอใหอธิการมหาวิทยาลัยลงนามคําสั่งและสัญญาจาง  

- สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย และสญัญาจาง (จาํนวน 1 ชุด)                                

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยเก็บไวเปนหลักฐาน 

- สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งฯ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ (กองคลัง,กองนโยบายและแผน,                      

สํานักคอมพิวเตอร) 

- รวบรวมเอกสาร ใบสมัคร ที่เกี่ยวของของพนักงานมหาวิทยาลัยและนาํเก็บเขาแฟมประวัติ 




