
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

ครั้งที่  5/2555 วาระพเิศษ 
วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชมุวารินชาํราบ  ชั้น  3  สํานกังานอธิการบดีหลังใหม่ 
_______________________ 

 
ผู้มาประชุม 
1. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ      
3. คณบดคีณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  กรรมการ 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ กรรมการ 
6. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร    กรรมการ           
7. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ  
8. คณบดีคณะรัฐศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ     
9. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บันลือ  คงจันทร์ กรรมการ 
10. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์  ธรรมิกบวร กรรมการ      
12. (แทน)รักษาราชการแทนคณบดี นางกัญญา  จงึวิมุติพันธ์        กรรมการ 
     คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
13. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์           กรรมการ      
14. (แทน)รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ  นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ กรรมการ 
     สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
15. ประธานสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์สัมมนา  มลูสาร กรรมการ 
16. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายกิตติพศ  วรรณคํา กรรมการ 
17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน ติดราชการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสหรัฐ  โนทะยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
3. นางเกษร  จรัญพรหมสิร ิ  รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
4. นายอภิชาติ  ธรรมแสง   บุคลากรชํานาญการ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวสิริรตัน์  วงษ์ทอง  บุคลากร โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 

/เริ่มประชุมเวลา… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การปรบัอตัราเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 ณ วันที ่1 เมษายน  
พ.ศ. 2554 

ด้วยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จากเดิมมีมติอนุมัติวงเงินเพิ่มเพื่อใช้ในการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยใช้เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นมติ “อนุมัติ
วงเงินเพิ่มเพื่อใช้ในการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่ายค่าตอบแทนด้วยเงินงบประมาณ
ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสว่นราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ต้ังแต่เดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.
2554 โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็นในวงเงินรวม 386.60 ล้านบาท 
   ประธาน  จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี 
 
 
ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 

 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ไม่มี 
 
  

ระเบยีบวาระที่  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1  การปรับอัตราเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 ณ วันที่ 1 เมษายน  
พ.ศ.2554 
   สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2554  มีมติอนุมัติวงเงิน
เพิ่มเพื่อใช้ในการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่ายค่าตอบแทนด้วยเงินงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญครั้งที ่4/2554  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2554 พิจารณาแล้ว เห็นว่ามติ ครม. ดังกลา่วข้างต้นไม่น่าจะถูกต้องตามหลักการ จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติดังกล่าวข้างต้น 

/ต่อมา... 
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   ต่อมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้พิจารณาทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ดังกล่าวข้างต้น และมมีติเป็น “อนุมติัวงเงินเพิ่มเพื่อใช้ในการปรับ
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่ายค่าตอบแทนด้วยเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
ส่วนราชการและมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ต้ังแต่เดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.2554 โดยให้ใช้จา่ยจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในวงเงินรวม 
386.60 ล้านบาท” (อ้างอิงจากเว็บไซต์ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.suchart.moe.go.th ) 
   จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น มีผลต่อการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2555  มมีติให้รวมค่าจา้ง ค่าสวัสดิการ และประสบการณ์(ถ้ามี) เขา้ด้วยกัน เรียกว่า “เงินเดือน”  
และเมื่อรวมกนัแล้วหากอัตราเงินเดือนยังไม่ถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจตุามคุณวุฒิที่บรรจุและแต่งต้ังตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้จนถึงตามอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุและแต่งต้ังให้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหม้ีผลต้ังแต่วันทีส่ภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือต้ังแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 
   เพื่อให้สอดคลอ้งกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555 จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาการปรบัอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 
 

   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
1. เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 จึงเสนอที่ 

ประชุมพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ภายหลังเพิ่มค่าจ้าง) ร้อยละ 5 ณ วันที ่1 เมษายน  
พ.ศ. 2554   

การดําเนินการ 
1.1 จัดทําคําสั่งปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 5  ณ วันที ่1 

เมษายน พ.ศ. 2554  
1.2 แก้ไขคําสั่งใหพ้นักงานได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ. 2554  
1.3 แก้ไขคําสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.  

2554 ตามผลการประเมิน 
1.4 แก้ไขคําสั่งใหพ้นักงานได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2554 
2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียก “ค่าจ้าง” ตามข้อบังคับเดิม เป็น 
“เงินเดือน” และเพื่อให้สอดคล้องกับการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยให้รวมเป็นเงินก้อนเดียวกัน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารวม
ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และประสบการณ์(ถ้ามี) เข้าด้วยกัน เรียกว่า “เงินเดือน” (กรณีปรับอัตราเงินเดือนแล้วมีเศษไม่
ถึงสิบบาท ใหปั้ดเป็นสิบบาท)  ต้ังแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555   

อนึ่ง  ใช้เงินเดือนนี้เป็นฐานในการเพิ่มเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

/กรณี... 
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กรณีรวมเงินเดือนแล้ว  หากอัตราเงินเดือนยังไม่ถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 

ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้จนถึงตามอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด  
3. ตามข้อ 10 แหง่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  กําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มี 4 ประเภท ได้แก่ ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ตําแหน่งบริหาร ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนง่ประเภททั่วไป 
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมือ่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 มมีติ
เห็นชอบการกําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้นําช่ือตําแหน่งและ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม  
และมีมติเห็นชอบให้จัดพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การจัดพนักงานเข้าสู่ประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง 

3.1 ประเภทวิชาการ จัดเข้าสู่ตําแหน่งตามตําแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบัน 
3.2 ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จัดเข้าสู่ระดับปฏิบัติการ ยกเว้น ผู้

ผ่านการประเมนิให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการในระบบเดิมแล้ว ให้จัดเข้าสู่ระดบั
ชํานาญการพิเศษ 

3.3 ประเภททั่วไป จัดเข้าสู่ระดับปฏิบัติงาน 
 

เอกสารประกอบการประชมุ 
- ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 
   อนึ่ง ด้วยคณะศิลปศาสตร์  มีหนังสือหารอืการกําหนดอัตราเงนิเดือนสาํหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมานาน เนื่องจากที่ผ่านมามกีารปรับอัตราเงินเดือนหลายครั้งแต่ไม่มีการปรบัคา่
สวสัดิการ  เม่ือเทียบสัดส่วนเงนิคา่สวสัดกิารที่ได้รับปัจจุบันน้อยกวา่ 1.4 สําหรับสายวิชาการ และ 1.3 สําหรับ
สายสนบัสนุนวิชาการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  มีความเหน็ว่าควรจะเยียวยาพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติงานมานาน   จึงมอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองการเจา้หนา้ที่ ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการ
เยียวยาพนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน และสํารวจวา่มีพนักงานจาํนวนกี่รายที่ได้รบัเงินเดือนเทยีบแล้วน้อยกวา่ 
1.4 และ 1.3 แล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบคุคลพิจารณาอกีครั้ง 
 
   5.2  การกําหนดบัญชีเงนิเดอืนขั้นต่าํ-ขั้นสูงสาํหรบัพนกังานมหาวิทยาลัย   
 

ตามข้อ 10 แหง่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ได้กําหนดประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย   
ข้อ 12 ข้อ 28 และข้อ 29 กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับการประเมินและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ หรือเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นตามประเภทของตําแหน่ง นั้น 
   จากการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ พบว่าหลักการในการกําหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นตํ่าขั้นสูงสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มี 2 แนวทาง คือ 

1. ใช้เงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการเป็นฐาน แล้วคูณด้วยร้อยละตามที่ 
มหาวิทยาลัย กําหนด เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

/2. ใช้เงินเดือน… 
 



- 5 - 
 

 
2. ใช้เงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2550 คูณ 5 % แล้วคูณด้วยร้อยละตามที่ 

มหาวิทยาลัยกําหนด  เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
   ซึ่งการกําหนดอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า-ขั้นสูง สาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จะมีความ
เกี่ยวพันต่อเนื่องกันกับการกําหนดฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเพิ่มเงินเดือน  และการให้
พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนเมื่อดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
   ดังนั้น เพื่อให้การได้รับเงินเดือนสอดคล้องกับประเภทตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง และการ
เลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้นตามประเภทของตําแหน่ง จึงเห็นควรกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดบัญชี
เงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. กําหนดอัตราเงินเดือนขัน้ต่ํา – ขั้นสูง 
แนวทางที่ 1  ถือปฏิบัติตาม กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงนิเดอืนขั้น 

ตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ดังนี ้
 

1. ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ตําแหน่ง ขั้นตํ่า ขั้นสูง 
อาจารย์ 10,190 39,630 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 54,090 

รองศาสตราจารย์ - 63,960 

ศาสตราจารย์ - 67,560 

  - 69,810 
 
มีผู้ดํารงตาํแหน่งอาจารย์บางรายได้รับเงนิเดือนสูงกว่าขัน้สูงกว่าขั้นสูงของข้าราชการ (39,630) จาํนวน 6 คน  
เนื่องจากมติ ก.บ.บ. ครัง้ที่ 10/2554 เม่ือวันที่  18 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ให้รวมเงนิคา่จ้าง (Salary Base) 
สวัสดิการ และเงนิประสบการณ์ เข้าด้วยกันเปน็เงนิเดอืน ต้ังแต่วันทีส่ภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการกําหนด
อัตราเงนิเดือนแรกบรรจสุําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย 
 
2. ตําแหน่งประเภทบริหาร   

ตําแหน่ง ขั้นตํ่าช่ัวคราว ขั้นตํ่า ขั้นสูง 

ผอ.กองหรือเทียบเท่า 19,860           26,660                  54,090  

ผอ.สํานักงานอธิการบดี 24,400           32,850                  63,960  

หรือเทียบเท่า       
   
 
 

/3. ตําแหน่ง… 
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 3. ตําแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ตําแหน่ง ขั้นตํ่าช่ัวคราว ขั้นตํ่า ขั้นสูง 

ปฏิบัติการ -            8,340                  24,450  

ชํานาญการ 13,160           15,050                  39,630  

ชํานาญการพิเศษ 19,860           22,140                  53,080  

เชี่ยวชาญ 24,400           31,400                  62,760  

เชี่ยวชาญพิเศษ 29,980           43,810                  67,560  
  
4. ตําแหน่งประเภททั่วไป 

ตําแหน่ง ขั้นตํ่า ขั้นสูง 
ปฏิบัติงาน 4,870           19,100  

ชํานาญงาน 10,190           35,220  

ชํานาญงานพิเศษ 15,410           49,830  
 

แนวทางที่ 2  ใช้ กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบญัชเีงนิเดือนขั้นต่าํขั้นสงูของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 เป็นฐาน แล้วคูณ 1.4 สําหรับตําแหนง่วชิาการ และคณู 1.3 สําหรบั
ตําแหน่งประเภทบริหาร  วิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป 
 

1.ตําแหน่งวชิาการ 

ตําแหน่ง 
ขั้นตํ่า ขั้นสงู 

ข้าราชการ พนักงาน (คูณ 1.4) ข้าราชการ พนักงาน (คูณ 1.4) 
อาจารย์ 10,190               14,270  39,630             55,490  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - 54,090             75,730  

รองศาสตราจารย์ - - 63,960             89,550  

ศาสตราจารย์ - - 67,560             94,590  

  - - 69,810             97,740  
 
มีผู้ดํารงตาํแหน่งอาจารย์ได้รับเงนิเดือนสงูกว่าขั้นสูงกวา่ขั้นสูงของข้าราชการ (55,490) จํานวน 1 คน   
 
 
 
 
 

/2. ตําแหน่งประเภทบริหาร... 
 



- 7 - 
 

 
2. ตําแหน่งประเภทบริหาร   

ตําแหน่ง 
ขั้นต่ําชั่วคราว ขั้นต่ํา ขั้นสูง 

ข้าราชการ พนักงาน (คูณ 1.3) ข้าราชการ พนักงาน (คูณ 1.3) ข้าราชการ พนักงาน (คูณ 1.3) 

ผอ.กองหรือเทียบเท่า 19,860               25,820     26,660              34,660     54,090               70,320  

ผอ.สํานักงานอธกิารบดี 24,400               31,720     32,850              42,710     63,960               83,150  

หรือเทียบเท่า             

 
3. ตําแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ตําแหน่ง 
ขั้นต่ําชั่วคราว ขั้นต่ํา ขั้นสูง 

ข้าราชการ พนักงาน (คูณ 1.3) ข้าราชการ พนักงาน (คูณ 1.3) ข้าราชการ พนักงาน (คูณ 1.3) 

ปฏิบัติการ -  -      8,340              10,850     24,450               31,790  

ชํานาญการ 13,160               17,110     15,050              19,570     39,630               51,520  

ชํานาญการพิเศษ 19,860               25,820     22,140              28,790     53,080               69,010  

เชี่ยวชาญ 24,400               31,720     31,400              40,820     62,760               81,590  

เชี่ยวชาญพิเศษ 29,980               38,980     43,810              56,960     67,560               87,830  

 
4. ประเภททั่วไป 
 

ตําแหน่ง 

ขั้นตํ่า ขั้นสูง 

ข้าราชการ พนักงาน (คูณ 1.3) ข้าราชการ พนักงาน (คูณ 1.3) 
ปฏิบัติงาน 4,870                 6,340     19,100              24,830  

ชํานาญงาน 10,190               13,250     35,220              45,790  

ชํานาญงานพิเศษ 15,410               20,040     49,830              64,780  
 
  2. ร่างประกาศฯ เรื่องการกาํหนดบญัชเีงนิเดือนขั้นต่าํขั้นสงูของพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2555 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. ตัวอย่างการกําหนดอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ 
สงขลานครินทร์ 

2. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2554   

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1. เพื่อให้การกําหนดบัญชีเงินเดือนขัน้ต่ําขัน้สูงของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ 
แตกต่างจากเงินเดือนขัน้ต่ําขั้นสงูของข้าราชการ ที่ประชุมจึงมีมติเหน็ชอบการกําหนดบัญชีเงินเดือนขัน้ต่ําขัน้
สูงของพนักงานมหาวิทยาลยัตามแนวทางที่ 1 คือ ถือปฏิบัติตาม กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชเีงินเดอืน
ขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 โดยอนุโลมไปพลางก่อน แต่ให้ปรับขั้นต่าํ
ของแต่ละประเภทให้ได้เทา่กับเงนิเดือนแรกบรรจุตามทีส่ภามหาวิทยาลัยกําหนด   

2. เห็นชอบ ร่างประกาศฯ เรื่องการกําหนดบญัชีเงนิเดือนขัน้ต่ําขัน้สงูของพนักงาน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555  โดยให้ตัดข้อความในข้อ 5 วรรคสามถึงวรรคหา้ ออก 
 
 
   5.3  การกําหนดฐานในการคํานวณและชว่งเงินเดือนสําหรับการเพิ่มเงินเดือน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 
 

   สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2554 มีมติให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาและวิเคราะห์การกําหนด
ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล้ว
นํามากําหนดฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนในการเพิ่มค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น 
   โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ได้ศึกษาการกําหนดฐานในการคํานวณและช่วง
เงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการแต่ละประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง พบว่า 
มีความเกี่ยวพันกับบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการ คือ  
   ค่ากลาง (Mid Point) คือ ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละประเภท   
แต่ละสายงาน และแต่ละระดบั หารด้วยสอง เพื่อให้ได้ตัวเลขที่จะนําไปใช้คิดฐานในการคํานวณ 
   ฐานในการคํานวณ คือ ตัวเลขที่จะนําไปใช้ในการคิดคํานวณเพื่อเพิ่มเงินเดือนแต่ละ
ประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับ โดยแบ่งออกเป็น 

1) ฐานในการคํานวณระดบัลา่ง ได้แก่ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับค่ากลางหารสอง 
2) ฐานในการคํานวณระดบับน ได้แก่ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดกับค่ากลางหารสอง 
ช่วงเงนิเดือน คือ ช่วงเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นตํ่าถึงค่ากลาง หรือระหว่าง 

ค่ากลางถึงเงินเดือนสูงสุดแล้วแต่กรณี 
   วงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ คือ วงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของ
ขา้ราชการทุกตําแหน่งที่มีผู้ครองตําแหน่งอยู่ แม้จะไมม่ีการเบิกจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการที่ครองตําแหน่งนั้น ณ 
วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน  
   จํานวนเงนิที่ได้เลื่อน คํานวณจากฐานในการคํานวณคูณร้อยละที่ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 6 
ของฐานในการคํานวณ 
   โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ได้ทดลองใช้หลักการคํานวณดังกล่าวข้างต้น โดยนํา
เงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการแล้วคูณด้วย 1.4 สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ และคูณ 1.3 สําหรับตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป พบว่าค่ากลาง (Mid Point) และฐานในการคํานวณของ
พนักงานสูงกว่าข้าราชการมาก ในขณะที่ฐานเงินเดือนซึ่งใช้ในการคํานวณวงเงินเพื่อเพิ่มค่าจ้างตํ่า อันเป็นผลมาจาก
ที่ผ่านมาพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มค่าจ้างจาก Salary Base ไม่ได้เพิ่มจากยอดเงินเดือนรวม  

/รองอธิการบดี... 
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   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดฐานในการ
คํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 ดังนี้ 
   แนวทางที่ 1  ใช้ฐานในการคาํนวณและช่วงเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สําหรับกําหนดฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
   แนวทางที่ 2  ใช้เงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการ แล้วคูณด้วย 1.4 สาํหรับตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ และคูณ 1.3 สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป และคํานวณ
ตามหลักการของข้าราชการ  
 
เอกสารประกอบการประชมุ 

1. ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (แนวทางที่ 1) 

2. ร่างฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (แนวทางที่ 2) 
3. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตํ่าสุดและสงูสุด ของแต่ละประเภทตําแหน่ง และระดบัตําแหน่ง 
4. ข้อมูลเปรียบเทียบการบริหารวงเงิน 3 % ณ วันที่ 3 มีนาคม 2555 ตามแนวทางที่ 1 และแนวทางที ่2 
5. ข้อมูลเปรียบเทียบการบริหารวงเงิน 3 % ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 ตามแนวทางที่ 1 และแนวทางที ่2 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางที่ 1 คือตามฐานในการคาํนวณและ
ช่วงเงนิเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ปรับอัตราเงนิเดือนขั้นต่าํของแต่ละประเภท
ตําแหน่งตามอัตราเงนิเดือนแรกบรรจสุําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยเหน็ชอบ  โดยให้
คํานวณคา่กลาง (Mid Point) และฐานในการคาํนวณ ตามหลักการของ ก.พ.อ. เพื่อให้สอดคลอ้งกับอัตรา
เงินเดือนขั้นต่าํของแต่ละประเภทตําแหน่ง 
 
 
   5.4  การบริหารวงเงินและการจัดสรรวงเงินสาํหรบัการเพิ่มเงินเดือนพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555  
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2554 มีมติเห็นชอบในหลักการ ใหค้ณะ/หน่วยงาน เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตรา 
2.925 ของเงินเดือนรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกดั และกันไว้บริหารส่วนกลางในอัตรา 0.075  และ
มอบหมายให้ โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาการกําหนดฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล้วนํามากําหนดฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนใน
การเพิ่มค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น 
   เพื่อให้วงเงินที่ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนสอดคล้องกับการปรับเงินเดือนตามระเบียบวาระที่ 
5.1 และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้คณะ/หน่วยงาน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา 
 

/รองอธิการบดี... 
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   รองอธิการบดฝี่ายบริหารทรพัยากรมนุษย ์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
1. เงินเดือนที่ใชเ้ป็นฐานในการคํานวณวงเงินสําหรบัการเพิม่เงินเดือนร้อยละ 3  

ณ วันที่ 1 เมษายน 2555  ขออนุมัติใชเ้งนิเดือนรวมของพนักงานทุกตําแหน่งที่มีคนครองตาํแหน่งอยู่ แม้จะไม่
มีการเบิกจ่ายเงินเดือน  

แนวทางที่ 1  ณ วันที่ 1 มีนาคม  2555 ตามข้าราชการ 
แนวทางที่ 2  ณ วันที่ 3 มีนาคม 2555 (วันที่รวมเงินค่าจ้าง สวสัดิการ และ 

ประสบการณ์ เข้าด้วยกัน) 
 

2. การจัดสรรวงเงิน 
2.1 พนักงานเงินงบประมาณ  จดัสรรให้คณะ/สํานัก/วิทยาลัย เป็นผู้บริหาร 

วงเงินในอัตราร้อยละ 2.925  
2.2 พนักงานเงินรายได้ 

2.2.1 เงินรายได้คณะ/สาํนัก/วิทยาลัย  จัดสรรให้คณะ/สํานัก/วิทยาลัย  
เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตราร้อยละ 3 (กรณเีศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปัดเศษเป็นสิบบาท)  

2.2.2 เงินรายได้สํานักงานอธิการบดี  จัดสรรให้หน่วยงาน เป็นผู้บริหาร 
วงเงินในอัตราร้อยละ 2.925  
 
ข้อมูลประกอบการประชุม 

1. ประมาณการวงเงินสําหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานรวมทุก
ตําแหน่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 

2. ประมาณการวงเงินสําหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานรวมทุก
ตําแหน่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2555 
   

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี ้

1. เงินเดือนที่ใชเ้ป็นฐานในการคํานวณวงเงินสําหรบัการเพิม่เงินเดือนร้อยละ 3  
ณ วันที่ 1 เมษายน 2555  คือ เงินเดือนรวมของพนักงานทุกตําแหนง่ที่มีคนครองตําแหน่งอยู่ แม้จะไม่มีการ
เบิกจ่ายเงินเดอืน ณ วันที่ 3 มีนาคม  พ.ศ.2555 (วันที่รวมเงินค่าจ้าง สวัสดิการ และประสบการณ์ เข้า
ด้วยกัน) 

2. การจัดสรรวงเงิน 
2.1 พนักงานเงินงบประมาณ  จดัสรรให้คณะ/สํานัก/วิทยาลัย เป็นผู้บริหาร 

วงเงินในอัตราร้อยละ 2.925  
2.2 พนักงานเงินรายได้ 

2.2.1 เงินรายได้คณะ/สาํนัก/วิทยาลัย  จัดสรรให้คณะ/สํานัก/วิทยาลัย  
เป็นผู้บริหารวงเงินในอัตรารอ้ยละ 3 (กรณีเศษไม่ถึงสบิบาท ให้ปัดเศษเปน็สิบบาท)  

2.2.2 เงินรายได้สาํนกังานอธิการบดี  จัดสรรใหห้น่วยงาน เปน็ผู้บริหาร 
วงเงินในอัตราร้อยละ 2.925   
   ทั้งนี้ หากคณะมีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ทําคณุประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยใน
ส่วนกลางให้เสนอชื่อพร้อมการแจ้งผลการเพิ่มเงินเดือน 

/ระเบยีบวาระที่ 6... 
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