
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

_______________________ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. อธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข          ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ      
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นางสายเพชร  อักโข กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ กรรมการ 
๗. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายธนาตย์  เดโชชัยพร กรรมการ  
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล กรรมการ     
๙. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี กรรมการ 
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
   และการสาธารณสุข 
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร        กรรมการ 
๑๒. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์ นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ กรรมการ 
      และการออกแบบ 
๑๓. (แทน) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว  อุดมศิริชาคร           กรรมการ 
๑๔. ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา  บดุดาดี กรรมการ 
๑๕. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  นายรัชชนนท์  แกะมา กรรมการ 
๑๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี กรรมการและ 
        เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท  แสงเทียน ติดภารกิจ 
๒. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ติดภารกิจ 
  และเครือข่าย 
 
ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ์ บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวศศิธร  สิทธิรัตนยนืยง บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๔. นายอภิชาติ  ธรรมแสง บุคลากรช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 
๕. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
 

/เริ่มประชุม... 
 



-๒- 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๕๕ น. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖  
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓       เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายช่ือวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 

   สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติให้คณะส ารวจรายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมเติม และแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ 
ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖  
   ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการส ารวจรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่มี
ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนดเพ่ิมเติม ซึ่งมีวารสารทางวิชาการที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ก.พ.อ. ทั้งหมด ๑๔ 
รายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. Asian Journal of Food and Agro-Industry 
  ๒. GMSARN International Journal  
  ๓. International journal of emerging technology and advanced engineering  
  ๔. International Journal of Geoinformatics  
  ๕. Journal of Contemporary Water Research & Education  
  ๖. Journal of Water Resource and Protection  
  ๗. Phytopharmacology  
  ๘. Science Journal Ubon Ratchathani University  

๙. The Asian Fisheries Science Journal 
  ๑๐. US-China Foreign Language 
  ๑๑. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

/๑๒. วารสาร… 
 



-๓- 
 

 
๑๒. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๑๓. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๔. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ 

 

   กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  โดยเพิ่มเติมรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่มีในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งหมด ๑๔ รายชื่อ ซึ่งจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
 ๑. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๒๙๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๖ เรื่องประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  
 ๓. บัญชีรายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ก.พ.อ. จากที่ได้มีการส ารวจจากคณะ/
หน่วยงานต่างๆ  
      

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 
๓.๒ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภทงบประมาณใน 

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ... 
 

   สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบวิธีการเปลี่ยนหมวดเงินในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน โดยให้ด าเนินการคัดเลือกเป็นการภายใน  และมอบหมายให้ กองการ
เจ้าหน้าที่ ให้ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ว่าจะด าเนินการคัดเลือกอย่างไรได้บ้าง  ทั้งนี้  การ
เปลี่ยนหมวดเงินในการจ้างมีหลักการดังนี้ 

/๑. อัตราว่างมีเงิน... 
 



-๔- 
 

 
๑. อัตราว่างมีเงิน เงินเดือนของพนักงานเงินรายได้ที่จะขอเปลี่ยนประเภทงบประมาณ 

ในการจ้างต้องได้รับเงินเดือนไม่เกินกว่าอัตราเงินเดือนของต าแหน่งว่าง 
๒. อัตราใหม่  เงินเดือนไม่เกินกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่ส านักงบประมาณจัดสรรให้ 
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่  ยกร่างประกาศหลักเกณฑ์ นั้น 
 

กองการเจ้าหน้าที่  จึงร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภท 
งบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ...  ตาม
รายละเอียดที่แนบท้าย 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภทงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ... 
 
เอกสารประกอบการประชุม 
  -  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเปลี่ยนประเภทงบประมาณในการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ... 
 

มติที่ประชุม  ให้เพิ่มเติมคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่จะเปลี่ยนประเภท
งบประมาณในการจ้าง หลักเกณฑ์ และเงินเดือนภายหลังเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจ้างด้วย
งบประมาณแผ่นดิน บางกรณีอาจได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนแรกบรรจุ  แล้วน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาในคราวต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ     
   ๔.๑  บุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑. คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติให้  นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง 
อาจารย์  สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล   
ด้วยทุนส่วนตัว มีก าหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาศึกษา            

๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขออนุมัติให้  นางลักษณีย์  บุญขาว   
พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
มีก าหนด ๓ ปี  ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา   
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

/๒.  ที่ประชุม… 



-๕- 
 

 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 ๒.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม  
๒๕๔๘   มีมติก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ไว้ดังนี้ 
   -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้ันตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  ด าเนินการโดยไม่ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
    -   กรณีขออนุมัติลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ของพนักงาน  ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด  ให้กองการเจ้าหน้าที่  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

๔.๒  บุคลากรได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ ขออนุมัติให้  นายณรุจน์ วศินปิยมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาการปกครอง  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา 
Development  Studies  ณ  University  of  Leeds  สหราชอาณาจักร  ด้วยทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพ่ือ
สร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้าและทุนส่วนตัว  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่  
๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือทราบ 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  และ 
ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

๒.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๘ 
มกราคม  ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา  สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะ
กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 -   ส าเร็จการศึกษา 
 -   ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
 -   สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์     
       ทั้งนี้   ต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหลั กฐาน

ประกอบการยื่นเรื่องเพ่ือขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/๔.๓  ข้าราชการ... 
 



-๖- 
 

 
 

๔.๓  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลาออกจากราชการ จ านวน  ๑  ราย  คือ นายราเชนทร์  บุญทัน  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน   เลขที่ประจ าต าแหน่งที่  ๑๐๙  อัตราเงินเดือน  ๒๔,๐๕๐  บาท  
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอลาออกจากการราชการ ตั้งแต่วันที่  
๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗   เพ่ือประกอบอาชีพส่วนตัว 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
เพ่ือทราบ 

    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
   ๔.๔  ความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการ พ.ศ... 

ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน ๒๕๕๖  มีมตจิะเห็นชอบใน 
หลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  พ.ศ. .. การกลับไป
ใช้สิทธิในการรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ” เพ่ือให้สิทธิแก่ข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบ านาญ
ที่รับราชการก่อนวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๔๐ และเป็นสมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์เลือกลาออกจาก
การเป็นสมาชิก กบข. เพ่ือรับบ านาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  นั้น 
   เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสมาชิกกองทุน กบข.  เมื่อวันที่ ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๕๖   กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับเหตุ สิทธิ สวัสดิการและผลประโยชน์จะได้รับของสมาชิก  รวมทั้งผลกระทบจากการปรับปรุง
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  พ.ศ.  ....”  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุน กบข.  
มาบรรยาย  มีผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญและบุคลากรที่
สนใจจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมประชุมฟังประชุมชี้แจง  โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑.  สรุปมติคณะรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติเม่ือวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖  เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (ฉบับที่ ...)  พ.ศ.  ..  โดยให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่  ๒๗ มีนาคม  ๒๕๔๐  สามารถเลือกลาออกจากการ
เป็นสมาชิกและเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบ าเหน็จบ านาญตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๔๙๔  ได ้
   ๒.  ผู้มีสิทธิเลือกกลับไปใช้บ านาญสูตรเดิม 
   ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๔๐  
ทั้งท่ีเป็นข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบ านาญ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  
 
 



-๗- 
 

 
 

ประเด็น ข้าราชการปัจจุบัน ข้าราชการบ านาญ 
๑. วันที่แจ้งความประสงค์ วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 

๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 
๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

๒. วันที่จะได้รับเงินคืนจาก
กองทุน กบข. 

วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เปน็ต้นไป จะได้รับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจาก
ราชการ (ลาออกหรือเกษียณ) ถึง
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 

๓. การยื่นเรื่อง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด 
 

๔. เงินผลประโยชน ์ เงินที่จะได้รับจากกองทุน กบข. เมื่อ
ลาออกจากกองทุน (Undo)  
๑. เงินสะสมและเงินผลประโยชน์ 
๒. เงินสะสมส่วนเพิ่ม และ
ผลประโยชน ์
     (ถ้ามี) 

เงินที่ต้องคืนราชการ  
๑. ผลต่างของสูตรบ านาญ  
๒. คืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงิน
สมทบ ยกเว้น เงินสะสม ค านวณโดย
วิธีการหักกบลบกัน 
๓. กรณีส่วนต่างของเงินบ านาญ  
ผู้รับบ านาญต้องคืนเงินทั้งหมด
ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 

 
๓. เปรียบเทียบข้อมูลการยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. (Undo) และการเป็นสมาชิก  

กบข. (Redo) 
 

รายละเอียด Undo Redo 

๑. สถานะ ยกเลิกเป็นสมาชิก กบข. เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป 
และข้าราชการที่ยังไม่ได้สมาชิก 
กบข. สามารถสมัครใจเป็นสมาชิกได้ 

๒. สูตรที่ใช้ในการค านวณ ใช้สูตรตาม พรบ. ๒๔๙๔   
 
 เงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ 
                       ๕๐ 
ต้องไม่เกิน ๑๐๐% ของเงินเดือน
สุดท้าย 
 

ใช้สูตรตาม พรบ. ๒๕๓๙ แก้ไข
เพ่ิมเติม ๒๕๔๑  (สูตรค านวณที่ใช้ใน
ปัจจุบัน)  
  
เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือน x อายุ
ราชการ 
                       ๕๐ 
ไม่เกิน ๗๐ %  ของเงินเดือนเฉลี่ย 
๖๐ เดือน 
 

 
 
 

/ปัจจุบัน... 
 



-๘- 
 

 
 

ปัจจุบันการด าเนินการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
พ.ศ... สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม  
๒๕๕๖  มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรจึงท าให้สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปได้ ซ่ึง
ต้องรอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จเรียบร้อย  หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรี
จึงจะแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรจึงจะได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป       

     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยยุติการศึกษาและรายงานตัวกลับเข้า 
ปฏิบัติราชการ 
   ด้วย นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในประเทศ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยทุนส่วนตัว  ได้ยื่นเรื่องขอ
อนุมัติกลับเข้าปฏิบัติราชการ โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องจากมีภาวะความเครียดและซึมเศร้าจากการสูญเสียบิดาและพ่ีชายในระยะเวลา
ใกล้เคียงกนั ประกอบกับมีความจ าเป็นต้องกลับมาดูแลมารดาที่อยู่เพียงล าพัง ณ จังหวัดอุบลราชธานี   
   คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการของ นางสาววิภาพรรณ  ตระกูลสันติรัตน์  ตามเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ยุติการศึกษาและกลับเข้า 
ปฏิบัติราชการของ นางสาววิภาพรรณ  ตระกูลสันติรัตน์  ตามเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ข้อ ๑๘ ได้ก าหนดไว้ว่า “ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ หากไม่สามารถไปศึกษา
หรือศึกษาให้ส าเร็จได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที และให้
ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับจนถึงอธิการบดี” 
  ๒.  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  ได้
ก าหนดแนวทางการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษารายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณีส าเร็จการศึกษา หรือส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว และอยู่ในระหว่างการขอ
อนุมัติส าเร็จการศึกษา  หรือสอบผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจาก
บัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา” 
 
 

/เอกสารประกอบ... 
 



-๙- 
 

 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
๑. ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕๖๐/๒๕๕๕ ลงวนัที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
๒. ส าเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/พิเศษ  ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัต ิ

กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
๓. ส าเนาใบรับรองแพทย์ 
๔. ส าเนาผลการศึกษา 
๕. ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.  

๒๕๕๒ ข้อ ๑๘ 
๖. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  
๗. ส าเนาบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/ว ๐๑๓๔  ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗  เรื่อง แจ้งมติ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยุติการศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  และก าหนด 
แนวปฏิบัติในการขอยุติการศึกษา ดังนี้ 

๑. เจ้าตัวยื่นขออนุมัติยุติการศึกษาต่อคณบดี 
๒. หากผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ จึงด าเนินการขอยุติการศึกษากับสถาบันการศึกษา 
๓. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา 

 
 
   ๕.๒ ขอรายช่ือผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นคณะกรรมการจัดการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ “ให้มีคณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
   ทั้งนี้  ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี หากพ้นจากต าแหน่งในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ให้พ้นจากการเป็นกรรมการด้วย” 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อ 
ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ    
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

 
 
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมิน
สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภททั่วไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติที่ประชุม    ถอนเรื่อง  และมอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ ตามประกาศแห่งประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทท่ัวไป ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือวิชาชีพเฉพาะ และประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ใครมีหน้าที่ในการออก
ประกาศฯ คณะกรรมการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด ผลจากการด าเนินงานตามประกาศฯ จะน าไปใช้ในเรื่อง
ใดบ้าง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ     

๖.๑  การก าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ระหว่างลา 

ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  ในเรื่องการก าหนดสาขาวิชาที่จะ
พิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา  
จาก   ตามความต้องการของประเทศ  เป็น  ตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาและ ก.พ.อ.  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  
๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   มีมติเห็นชอบรายชื่อสาขาวิชาตามที่คณะ  วิทยาลัย  เสนอ และก าหนดร้อยละที่เหมาะสมใน
การเลื่อนเงินเดือน  คือ  ไม่เกินร้อยละ ๑  และกองการเจ้าหน้าที่  ได้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๖  มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่  น ากลับไปพิจารณาทบทวนให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป  นั้น 

เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างไม่ 
เป็นทางการว่า  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดสาขาวิชา ที่จะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม  
ปฏิบัติการ วิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน  และขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายตรวจร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว  เพราะมีหลายมหาวิทยาลัยก าหนดทุก
สาขาวิชาเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ระหว่างลา   จึงแจ้งให้มหาวิทยาลัยรอด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ก่อน  เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจึงด าเนินการต่อไป 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลเพื่อทราบ 

 

 



-๑๑- 
 

 

 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๐๑๒๔  ลงวนัที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๗  เรื่อง      การ
ก าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา   
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
   ๖.๒  ขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง 
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอบแข่งขันบุคคล และขอความเห็นชอบคงอัตราข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ว่างมีเงิน (เลขที่ ๒๒) ไว้ 
 

   ตามท่ี คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีให้ย้ายและตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวเกษ
สุดา จันดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ไปสังกัด
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติดังนี้ 
   ๑. ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่  ๔๙๗ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ไป
สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
   ๒. การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน
บุคคลในอนาคต ขอให้ขอกองแผนงานจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณทดแทนอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ไปพลางก่อน 
   และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติ ดังนี้ 

๑. ตัดโอนต าแหน่งและเงินเดือนข้าราชการ เลขท่ี ๒๒ ไปสังกัดส านักงานเลขานุการ  
คณะเภสัชศาสตร์ 

๒. ยุบต าแหน่งข้าราชการ เลขท่ี ๒๒ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
๓. อนุมัติเปลี่ยนประเภท ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

           จาก ประเภททั่วไป ต าแหน่งช่างเทคนิคช านาญงาน 
           เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
   และในกรณีการยุบต าแหน่งข้าราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้กองการเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบไปยังกองแผนงานว่ามีงบประมาณส าหรับค่าจ้าบุคลากรเพียงพอหรือไม่  
   กองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกองแผนงาน เพ่ือพิจารณาถึงความเพียงพอของงบประมาณ งบ
บุคลากร กรณียุบต าแหน่งข้าราชการ เลขท่ี ๒๒ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ดังกล่าวในการนี้ กองแผนงาน  ได้น าเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

/การตั้งงบประมาณ… 



-๑๒- 
 

 
 
   การตั้งงบประมาณในงบบุคลากร หมวดเงินเดือนและงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร กรณี อัตราข้าราชการที่ว่างลง จากการเสียชีวิต ลาออกจากราชการ โอนย้ายสังกัด 
และเกษียณอายุราชการ นั้น ส านักงบประมาณได้ก าหนดในขั้นตอนการจัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ า 
โดยให้ตั้งงบประมาณในงบบุคลากร หมวดเงินเดือน ส าหรับอัตราข้าราชการที่ว่างลง เป็นระยะเวลา ๙ เดือน และ
ตั้งงบประมาณในงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร เพ่ือเป็นอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ทั้งนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอ่ืนที่
ภายในกระทรวงเดียวกัน แต่หากไม่สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลา ๙ เดือนที่ก าหนดแล้ว จึงคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราใหม่ เป็นระยะเวลา ๓ เดือนต่อไป  
   ดังนั้น การยุบต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายนายการันต์ ชูรัตน์ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ว่างลงเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในกรณีดังกล่าวนี้ อาจท าให้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับ
ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้ตามที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับ อาจมีคณะวิชาอ่ืนที่ต้องการ
กรอบอัตราข้าราชการที่จะใช้เพื่อการรับโอนข้าราชการเพ่ือมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   อย่างไรก็ตาม จากการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๘ ได้มีการคงอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๘ อัตรา ซึ่งเป็น
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งมหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาน าอัตราดังกล่าวจัดสรรให้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือทดแทนอัตรา นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ที่ได้ตัดโอนไปสังกัดส านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ 
พิจารณาตามท่ีกองแผนงานน าเสนอ ดังนี้ 
   ๑.  จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญา
เอก อัตราเงินเดือน ๒๘,๐๐๐ บาท อัตรากลาง จ านวน ๑ อัตรา ให้คณะเภสัชศาสตร์ 
   ๒.  ขออนุมัติเปลี่ยนประเภท ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
              จาก ประเภทต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 
              เป็น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี 
   ๓.  ขอความเห็นชอบคงอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งเลขที่ ๒๒ 
(อัตราว่างมีเงิน) ประเภททั่วไป สังกัดส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ไว้ที่ส่วนกลาง เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
ใช้ในการบริหารอัตราก าลังในภาพรวม  

   ทั้งนี้ ในส่วนของส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะได้รับอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา จากส านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งยินดีตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนดังกล่าวแล้ว 
 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
  ตามข้อ ๖ (๑)  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
เปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง พ .ศ. ๒๕๕๖ 
“กรณีเปลี่ยนต าแหน่งว่างมีเงิน ให้ส่วนราชการภายในจัดท าข้อมูล ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด” 

 

/เอกสารประกอบ... 



-๑๓- 
 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม  
  - บันทึกข้อความกองแผนงาน ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๗๓  ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การยุบ
ต าแหน่งข้าราชการ เลขที่ ๒๒ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
   
   
มติที่ประชุม    เห็นชอบตามที่เสนอ และให้แจ้งหน่วยงานที่จะรับโอนข้าราชการ ให้ด าเนินการภายใน 
๓ เดือน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะยุบอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ประสงค์ใช้กรอบอัตราข้าราชการชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น พร้อมข้อมูล
กรอบอัตราก าลังท่ีจะสับเปลี่ยน เสนอต่อ ก.บ.บ. เพื่อพิจารณา   
 
    ๖.๓  การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
    ประธานสภาอาจารย์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอความอนุเคราะห์เยียวยาการปรับ
เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับวุฒิปริญญาเอก ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ราย   
นางสาววชิราพรรณ  บุญญาพุทธิพงศ์  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
โดยขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาเอก ในวันที่มีการปรับวุฒิ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
และปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยรายอ่ืนๆ ที่มีการปรับวุฒิการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  และ  นางสาววชิราพรรณ  บุญญาพุทธิพงศ์  มีข้อเสนอ  ดังนี้ 
    ๑.  พิจารณาเยียวยาการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  เป็นคุณวุฒิปริญญาเอกเช่นเดียวกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการบรรจุใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน คือเท่ากับ ๓๒,๓๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่มีการปรับวุฒิ คือ 
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้วจึงแก้ไขค าสั่งที่เก่ียวข้องต่อไป ภายใต้สิทธิที่พึงได้รับความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในกรอบสิทธิ กฎระเบียบ ต าแหน่งและเริ่มปฏิบัติงานในคุณวุฒิเดียวกัน ณ ช่วงเวลา
เดียวกัน เพื่อเป็นขวัญและก าลังในการท างาน 
    ๒.  พิจารณาเยียวยาการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยรายอ่ืนๆ ที่
บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และได้รับการปรับวุฒิการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือให้เท่าเทียมกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยคุณวุฒิการศึกษาเดียวกัน ณ ช่วงเวลาเดียวกันด้วย 
    และตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๒๙.๖.๑/๗๔๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  
นางสาววชิราพรรณฯ ได้ส่งเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ดังนี้ 

๑. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๓๐๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง 

การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 
๓. ค าถาม-ค าตอบ การปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ 

เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 
๔. ประกาศอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๕. การสอบถามเจ้าหน้าที่จาก ก.พ. และ สกอ.  นั้น  
 

    
 

/กองการเจ้าหน้าที่... 
 



-๑๔- 
 

 
 
 

   กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอชี้แจ้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
๑. หลักการและวิธีการค านวณเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

       ๑.๑ หลักการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย คือ ปรับเงินเพิ่มให้กับ 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๕ ตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว ๑๕๘๓ ลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๕  แล้วแก้ไขค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  

 ๑.๒  ตามข้อ ๖ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตรา 
เงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีมหาวิทยาลัยมีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งบรรจุและ
แต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับเงินเดือนให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕ ด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน (เนื่องจากการค านวณเงินเดือนแรกบรรจุใช้เงินเดือน
ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นฐานในการค านวณ มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สภา
มหาวิทยาลัยจึงได้บัญญัติข้อดังกล่าวไว้ให้ส าหรับพนักงานที่บรรจุตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕)  
 ๑.๓ วธิีการค านวณเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๑.๓.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ปรับ
เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
         ๑.๓.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุแต่งตั้งระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิตามวันที่บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
    ๒. ข้อมูลของ นางสาววชิราพรรณ  บุญญาพุทธิพงศ์   
         ๒.๑ ลาศึกษาตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
         ๒.๒ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานและปรับวุฒิปริญญาเอก ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ อัตราเงินเดือน ๒๓,๘๒๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการ
ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕    
     ๒.๓  วิธีการค านวณ  
     ๒.๓.๑ ค านวณเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิปริญญาโท ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
ได้เท่ากับ ๒๖,๐๑๐ บาท 
           ๒.๓.๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ปรับวุฒิปริญญาเอก เดิมได้เงินเดือนเท่ากับ 
๒๓,๘๒๐ บาท  แต่เนื่องจาก ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ได้เงินเดือนเท่ากับ ๒๖,๐๑๐ บาท ซึ่งสูงกว่าเงินเดือน ณ 
วันที่ปรับวุฒิเดิม  จึงใช้เงินเดือน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ คือ ๒๖,๐๑๐ บาท  
     ๒.๓.๓ แก้ไขเงินเดือนตามรอบการประเมินแล้ว เงินเดือนปัจจุบันเท่ากับ 
๒๘,๕๔๐ บาท 
    ๓. การปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ด าเนินการ
ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ หากมีการปรับวุฒิให้สูงขึ้นภายหลังจากวันดังกล่าว จะได้รับ
เงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการที่ถือใช้ในขณะนั้น ทั้งนี้ เงินเดือนต้องไม่เกินอัตราแรกบรรจุของวุฒิ
ที่ปรับสูงขึ้น  และจะน าคุณวุฒิทีได้เพ่ิมไปปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (เยียวยา)ในรอบถัดไป คือ ณ วันที่ ๑ มกราคม 



-๑๕- 
 

๒๕๕๖  แต่ทั้งนี้  ในระบบข้าราชการจะไม่มีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเพ่ิม ซึ่งแตกต่างจากระบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

/๔.  เอกสาร… 
๔. เอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่  

นางสาววชิราพรรณฯ ส่งเพ่ิมเติม 
            ๔.๑  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

และหนังสือของส านักงาน ก.พ. บังคับใช้เฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้น ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไม่อยู่ภายใต้กฎหมายและหนังสือดังกล่าว 

    ๔.๒  บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ. แตกต่าง 
จากของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอนุโลมใช้ตามบัญชีเงินเดือนของ ก.พ. แต่จากหลักการในการ
ปรับอัตราเงินเดือนในเอกสารค าถาม-ค าตอบ การปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง พบว่า “เมื่อมีการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
แล้ว และภายหลังได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นจะมีการปรับเงินเดือนเพ่ิมตามคุณวุฒิ หากเงินเดือนยังไม่ถึงอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุตามคุณวุฒิ”  ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยได้ปรับ
วุฒิการศึกษาและปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิให้ นางสาววชิราพรรณฯ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามบัญชี
เงินเดือนแรกบรรจุในขณะนั้น คือ ๒๓,๘๒๐ บาท และปัจจุบันอัตราเงินเดือนของ น.ส.วชิราพรรณฯ คือ 
๒๘,๕๔๐ บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก (บัญชีเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ปริญญาเอก คือ ๒๘,๐๐๐ บาท) 
             ๔.๓  บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดได้เอง 
ตามมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ให้
สภาสถาบันเป็นผู้ก าหนด 
        ๔.๔  น.ส.วชิราพรรณฯ ติดต่อสอบถามด้วยวาจาไปยัง ก.พ. และ สกอ. ให้ความเห็น
ว่า “หากเงินเดือนยังไม่ถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของคุณวุฒิให้ปรับเงินเดือนได้” ทั้งนี้ สามารถหารือแนวทางการ
ด าเนินการไปยังหน่วยงานดังกล่าวได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปรับวุฒิที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอยู่แล้ว 

๕. กองการเจ้าหน้าที่  ขอเรียนว่า จากหนังสือของ น.ส.วชริาพรรณฯ มีประเด็นที่ 
เกี่ยวข้อง ๒ เรื่อง ซึ่งต้องแยกประเด็นพิจารณา คือ 
                             ๕.๑  การปรับวุฒิการศึกษา คือ การที่บุคลากรได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการ
ปรับอัตราเงินเดือน หากอัตราเงินเดือน ณ วันที่ปรับวุฒิการศึกษา ยังไม่ถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตาม
ประกาศอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในขณะนั้น  ในกรณีของ น.ส.วชิราพรรณฯ ปรับวุฒิการศึกษาเป็นปริญญาโท ณ 
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และอัตราเงินเดือนแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทในขณะนั้น คือ ๒๓,๘๒๐ บาท  
          ๕.๒  การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ คือ ปรับเงินเพิ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการ
ปรับตามวิธีการและตารางที่ สกอ. ก าหนด โดยขั้นต่ าของผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทตามตารางที่ สกอ. ก าหนดคือ ปรับ
เงินเดือนเป็น ๒๖,๐๑๐ บาท และปริญญาเอกเป็น ๓๒,๓๑๐ บาท ซึ่งการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิดังกล่าว กองการ
เจ้าหน้าที่  ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
      ๕.๒.๑  พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ด าเนินการ
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว ๑๕๘๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
กรณีการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ 
      ๕.๒.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ



-๑๖- 
 

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งให้ด าเนินการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้
หลักการเดียวกันกับข้อ ๕.๒.๑  

/ดังนั้น… 
 
 

   ดังนั้น  ตามหนังสือของ น.ส.วชิราพรรณฯ ที่ขอให้ปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ณ วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นอัตรา ๓๒,๓๑๐ บาท จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับวุฒิ คือ กรณีเงินเดือน ณ วันที่
ปรับวุฒิยังไม่ถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามประกาศขณะนั้น ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตาม
ประกาศเงินเดือนแรกบรรจุ คือ ๒๓,๘๒๐ บาท  และไม่เป็นไปตามหลักการการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิซึ่งปรับตาม
ตารางที่ สกอ.ก าหนด ให้ปรับเงินเดือน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕  
 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้ประธานสภาอาจารย์และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมตรวจทาน
หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่อีกครั้ง  เพื่อยืนยันว่าการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้  จึงแจ้งให้เจ้าตัว
ทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐ น.   
 

 

                                    
(นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี) 
     บุคลากรปฏิบัติการ      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี   
๒/๒๕๕๗   

 

  
( รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 


