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ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 2561

ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                   จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล 
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561  

กองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ปณิธาน 
 พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การเป็นมืออาชีพ 
ปรัชญา 
 มุ่งม่ันพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานอย่าง 
          มีคุณธรรม น าแรงจูงใจสู่การปฏิบัติ จัดสุขภาวะที่ดีให้มีแบบยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ 
 กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีระบบงานที่ดี มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
          ในการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
    เศรษฐกิจและสังคม 
3. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับ 
    คุณธรรม จริยธรรม อย่างภาคภูมิใจและเป็นมืออาชีพ 
4. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือความโปร่งใส รองรับการตรวจสอบ  
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายกระจายความรู้ระหว่างหน่วยงาน 
    ภายในและภายนอก 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีความสะดวก คล่องตัว และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. เพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตส านึกในภารกิจที่รับผิดชอบให้บรรลุ 
     เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ มีระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
     วิชาชีพ 
  5. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความม่ันคงและก้าวหน้า มีความสุขใน         
     การปฏิบัติงานส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 
 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 2561B

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                   จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล 
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561  

นโยบาย 
1. นโยบายด้านการบริหารและจัดระบบงาน 
 เป้าประสงค์   
 มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร จัดระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน มีความสะดวกคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนและด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ 
 1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและปรับบทบาทภารกิจ เพ่ือสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 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  
ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานที่ เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์             
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ัง
การส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ 
 1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและสมรรถนะ และแผนการสืบทอดต าแหน่งและการ
บริหารจัดการคนดีและคนเก่งของหน่วยงาน 
 3) พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรม เสียสละและอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 
 5) พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้  
 
 



C

ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์ 
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงโดยสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร ช่วยให้การ
บริหารงานด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
 3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านงาน
บุคคล ให้สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและทันสภาวการณ์ 
4. นโยบายด้านสวัสดิการและการสื่อสาร 
 เป้าประสงค์ 
 สร้างขวัญก าลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความผาสุก
และความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน      
ที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการสื่อสาร จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และจัดให้มีบรรยากาศในการท างานที่ดีและมีความเหมาะสม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
 กลยุทธ์ 
 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 3) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทน 
 4) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคล 
 5) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก 
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ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บรรณาธิการบอกข่าว 
 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านจุลสารกองบริหารงานบุคคลทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับฉบับที่ 24 แล้วนะคะ              
จุลสารกองบริหารงานบุคคลฉบับนี้ก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารสาระความรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจเช่นเคย 
อาทิเช่น กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ข่าวจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) การนับเวลาราชการส าหรับค านวณ 
บ าเหน็จบ านาญ ส่งเงินประกันสังคมเกิน 180 เดือน จะได้เงินบ านาญชราภาพอย่างไร และความเคลื่อนไหว
บุคลากร เขียว–แดง เป็นต้น ติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ภายในเล่ม แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 
 
         บรรณาธิการ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 25612

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561   

             
 
 
  
 ในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของทุกปี ถือเป็นเทศกาลเกี่ยวข้องกับประเพณีและวิถี
ชีวิตของคนไทย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดงาน                 
ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการสิ้นสุดของวันที่ 31 ธันวาคมกับวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561       
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560  
 โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดและมีการแข่งขันกีฬาสีภายในประจ าปี ซึ่งจัดขึ้น         
ที่บริเวณสนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3) โดยบุคลากรได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอลชาย 
แชร์บอล์หญิง และกีฬาเบ็ดเตล็ดต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายของบุคลากร             
เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในหมู่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และยังเป็นการผ่อน
คลายความเครียดจากการท างานด้วย ทั้งนี้ในส่วนช่วงค่ ามีกิจกรรมที่บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา โดยมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์มีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานแต่ละสี การจับสลาก
ของขวัญปีใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น โดยนอกจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารข้าราชการบ านาญของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม ่2561 
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ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 2561

 
                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561  

 
 
 
 
  

โดย...กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 

 
 ค านิยาม 

 งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือ
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ 
จัดเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนประเภทหนึ่ง) 

 การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
 1. การเผยแพร่ด้ วยวิธีการพิมพ์  โดยโรงพิมพ์  (PRINTING HOUSE) หรือส านั กพิม พ์ 

(PUBLISHING HOUSE) 
 2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
    การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน

วิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้
ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

   ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อย
กว่าสี่เดือน 

   เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว การน า “งานแปล” นั้น          
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้มี
การประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นใหมอี่กครั้งหนึ่ง 

 ลักษณะคุณภาพ 
ระดับดี เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือ

วัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความ
ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย 

   มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค 
ระดับดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/

หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก 
   มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซ้ึงในลักษณะ

ที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี 
   มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค 

ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ 
และผลงานทางวิชาการ ที่จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ต่อ) 

งานแปล 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 25614

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561   

 

ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมี
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญ ในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
วิชาการ 

 2. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
 3. มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทาง

วิชาการ 
 

 **ฉบับต่อไปจุลสารกองบริหารงานบุคคลจะขอน าเสนอ “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม” ซึ่งจะ
ได้น าเสนอค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ที่จ าแนกตามระดับคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                     
และศาสตราจารย์ และหลักเกณฑ์ใหม่ปี 2560 มาให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะคะ 

 

ท่ีมา : ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

(ฉบับส าหรับเผยแพร่) ข้อมูลโดย : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรกฎาคม 2556 
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ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 2561

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561   

                ข่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) 

โดย...กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560             
ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นั้น                 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมให้บุคลากรได้รับทราบ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการฯ มีมติ มอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล น า (ร่าง) “ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
พ.ศ. .......” กลับไปทบทวนใหม่ โดยน าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ.2552 มารวมให้เป็นหลักเกณฑ์ฯ เดียวกัน และให้แยกค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนออกจากระเบียบฯ โดยจัดท าเป็นประกาศ  ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้สรรหาบุคคลซึ่ง
มีความรู้ความสามารถพิเศษเข้ามาเป็นผู้สอนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และให้น าเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 
 2. คณะกรรมการฯ มีมติ มอบกลุ่มงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล น าร่าง “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560” กลับไปทบทวนใหม่  โดยให้คงหลักการโทษทางวินัยของพนักงานฯ 5 สถาน
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และให้น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 
 3. คณะกรรมการฯ มีมติ  มอบฝ่ายเลขานุการฯ บรรจุ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งและการตัดโอนต าแหน่งข องพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....... เข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป   
 4. คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบรายงานผลการวางหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) และพนักงานราชการ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
(งบประมาณแผ่นดิน) จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 5. คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย                
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ .ศ.2560                         
โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องน าเข้าสภามหาวิทยาลัย 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพิจารณาตามล าดับ 
 
 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 25616

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561   
 

 6. คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันหรือ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ........ และให้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องน าเข้าสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พิจารณาตามล าดับ 
 7. คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ก าหนด
จ านวนผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ....... โดยก าหนดจ านวนฯ 
หน่วยงานละไม่เกิน 3 คน  และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องน าเข้าสภามหาวิทยาลัย 
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพิจารณาตามล าดับ   
 8. คณะกรรมการฯ มีมติ  เห็นชอบ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. ........ ซึ่งได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่  29 กันยายน พ.ศ.2560                    
และให้น าเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป  
 9. คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการคัดเลือก และอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. ........  และให้น าเข้า
ระเบียบวาระการประชุมฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป 
 

................................................................................ 
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ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 2561

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561  

 

ข่าวสารบ าเหน็จบ านาญ 
 
 

 

โดย...กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดี-ความชอบ และทะเบยีนประวัต ิ

 เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ หมายถึง  เวลาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติราชการ 
โดยได้รับเงินเดือน จนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือน โดยหักเวลาราชการที่มิได้รับเงินเดือนออก กรณีที่ประจ า
ปฏิบัติงานในท้องที่ที่มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ ให้รวมเวลาระหว่างนั้นด้วย และหักด้วยเวลาที่มิได้อยู่ปฏิบัติงาน
ระหว่างนั้น เช่น ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
  
 
 
 

 
 

การนับเวลาราชการส าหรับค านวณ 
บ าเหน็จบ านาญ 

การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ 
 - ให้นับจ านวนปี ต้องนบัได้ 1 ปีบริบูรณ์ก่อน (ไม่ปัดเศษ) 
ถ้าไม่ถึง 1 ปีบรบิูรณ์ ไม่มีสทิธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ 
 - ให้นับจ านวนปี ต้องนบัได้ 1 ปีบริบูรณ์ก่อน (ไม่ปัดเศษ) 
ถ้าไม่ถึง 1 ปีบรบิูรณ์ ไม่มีสทิธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

การนับเวลาราชการเพื่อค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
 - ให้นับจ านวนปี รวมทั้งเศษของปีที่เป็นเดือนและวันดว้ย 
    (เวลาปี+เศษของเดือน+เศษของวัน) 
    - ให้นับ 12 เดือน เป็น 1 ปี (เศษของเดือน หารด้วย 12) 
    - ให้นับ 30 วัน เป็น 1 เดือน (เศษของวัน หารด้วย 360) 
ตัวอย่าง..นับเวลาราชการแล้วได้ 30 ปี 10 เดือน 29 วัน 
    = 30 + (10 ÷ 12) + (29 ÷ 360) 
    = 30 + 0.83 + 0.08 
    เวลาราชการจะเท่ากับ  30.91 ปี 
     

การนับเวลาราชการเพื่อค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
 - ให้นับจ านวนปี เศษของปีถ้าถึง 6 เดือน ปัดเป็น 1 ปี 
    โดยนบั 30 วัน เป็น 1 เดือน และ 12 เดือน เป็น 1 ปี 
ตัวอย่างที่ 1 
    - นับเวลาราชการได้ 11 เดือน 20 วัน ไม่มีสิทธไิด้รับบ าเหน็จ
บ านาญ เพราะเวลาราชการไม่ถงึ 1 ปีบริบูรณ์ 
 ตัวอย่างที่ 2 
    - นับเวลาราชการได้ 30 ปี 5 เดือน 29 วัน กรณีนี้ 29 วัน 
ปัดทิ้ง เพราะไม่ถึง 30 วัน และ 5 เดือนปัดทิ้ง เพราะไม่ถึง  
6 เดือน เวลาราชการจึงนับให้เพียง 30 ปี 
ตัวอย่างที่ 3 
   -  นับเวลาราชการได้ 30 ปี 10 เดือน 29 วัน กรณีนี้ 29 วัน 
ปัดทิ้ง เพราะไม่ถึง 30 วัน 10 เดือนปัดเป็น 1 ปี เวลาราชการจงึ
นับรวมเป็น 31 ป ี

กรณีเป็นสมาชิก กบข.กรณีเป็นสมาชิก กบข.  กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.  



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 25618

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 
                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561   
 

          วิธีการค านวณบ าเหน็จ 
          ส าหรับการค านวณบ าเหน็จนั้นจะเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะเป็น สมาชิก กบข. หรือไม่ก็ใช้วิธีเดียวกัน 
วิธีการค านวณคือ 

บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จ านวนปีที่รับราชการ 
*** ถ้าจ านวนมีเศษ ถ้าเกิน 6 เดือนให้ปัดเป็น 1 ปี 

 
          ตัวอย่างถ้าเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็น 40,000 บาท และท่านมีอายุราชการ 34 ปี 6 เดือน 1 วัน จะได้
บ าเหน็จเท่ากับ 40,000 X 35 (ปัดปีขึ้นเพราะเกิน 6 เดือน) = 1,400,000 บาท 

          วิธีการค านวณบ านาญ ส าหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. 
บ านาญ = (เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จ านวนปีที่รับราชการ) / 50 

*** ถ้าจ านวนมีเศษ ถ้าเกิน 6 เดือนให้ปัดเป็น 1 ปี 
          ตัวอย่าง ถ้าเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็น 40,000 บาท และท่านมีอายุราชการ 34 ปี 6 เดือน 1 วัน จะ
ได้บ าเหน็จเท่ากับ 40,000 X 35 (ปัดปีขึ้นเพราะเกิน 6 เดือน) / 50 = 28,000 บาท 

          วิธีการค านวณบ านาญ ส าหรับท่านที่เป็นสมาชิก กบข. 
          ท่านที่เป็นสมาชิก กบข. จะมีวิธีค านวณที่เพ่ิมเติมขึ้นมาคือ ใช้เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายแทน 
วิธีการค านวณคือ 

บ านาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X จ านวนปีที่รับราชการ) / 50 
*** ถ้าจ านวนมีเศษ ถ้าเกิน 6 เดือนให้ปัดเป็น 1 ปี 

*** บ านาญที่ได้จะต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
          ตัวอย่าง ถ้าเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเป็น 40,000 บาท และท่านมีอายุราชการ 34 ปี 6 เดือน 1 
วัน จะได้บ าเหน็จเท่ากับ 40,000 X 35 (ปัดปีขึ้นเพราะเกิน 6 เดือน) / 50 = 28,000 บาท (70% ของ
เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายพอดีจึงไม่มีการลด) 

 
ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมบคุลากรของส่วนราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส ์
(Pensions’ Electronic Filing) : กรมบัญชีกลาง 
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ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 2561

 
                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561  

 
ข่าวสารประกันสังคม....  
 
 
            

โดย...กลุ่มงานสวสัดิการ 

 ผู้ประกันตนหลายท่านมีความสงสัยว่าหากเราส่งเงินสมทบเป็นเวลา 15 ปี หรือ 180 เดือน สิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับกรณีชราภาพจะเป็นอย่างไร จากมาตรา 77 ทวิ ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกันสังคม 
ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ประกันตนท่ีส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญชราภาพเป็น
รายเดือนไปจนกว่าจะเสียชีวิต ภายใต้ 2 เงื่อนไขที่ส าคัญ คือ หนึ่งต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสองต้องสิ้นสุด
ความเป็นผู้ประกันตนคือต้องลาออกจากประกันสังคมเท่านั้น กฎหมายประกันสังคมได้ระบุไว้ชัดเจนว่า หากส่งเงิน
สมทบถึง 180 เดือน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ านาญชราภาพเป็นเงินบ านาญหรือเงินรายเดือนไปจนตลอดชีวิต 
หากผู้ประกันตนต้องการได้รับเงินบ านาญชราภาพต้องรอจนมีอายุครบ 55 ปีเท่านั้น และจะต้องลาออกจาก
ประกันสังคมด้วย โดยเงินสมทบ 180 เดือน ให้นับเฉพาะเดือนท่ีมีการส่งเงินสมทบเข้ามาและจะส่ งติดต่อกัน
หรือไม่ก็ได้ ทีนี้ก็มาถึงค าถามว่าแล้วเงินบ านาญรายเดือนท่ีว่าจะได้เท่าไหร่ คิดค านวณอย่างไรทางประกันสังคม       
ก็ได้ให้รายละเอียดไว้ โดยสามารถเข้าไปอ่านศึกษาได้ท่ีลิงค์เว็บไซต์ประกันสังคมตามนี้ 
(http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?cat=935) 
 โดยสรุปคือหากส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน เงินบ านาญชราภาพรายเดือนท่ีจะได้ คิดจากอัตรา
ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบก่อนสิ้นสุดความเป็น
ผู้ประกันตน หากส่งเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน เงินบ านาญชราภาพรายเดือนท่ีจะได้ ให้คิดเพิ่มจากอัตรา        
ร้อยละ 20 อีกร้อยละ 1.5 ต่อการจ่ายเงินสมทบเพิ่มทุกๆ 12 เดือน ส าหรับค่าจ้างเฉลี่ยท่ีประกันสังคมให้น าใช้เป็น
ฐานในการค านวณเงินสมทบ หากเป็นกรณีท่ีท างานกับบริษัทเอกชนอยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 ค่าจ้างสูงสุด         
ท่ีประกันสังคมให้คิดเป็นฐานส่งเงินสมทบคือ 15,000 บาท ก็ใช้ 15,000 บาท เป็นฐานในการค านวณเงินบ านาญ
ชราภาพนี้ด้วย หากค่าจ้างไม่ถึง 15,000 บาท ก็ให้น าค่าจ้างจริงมาค านวณ  ส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39       
ท่ีประกันสังคมให้ใช้ฐานเงินเดือนท่ี 4,800 บาทต่อเดือน ในการค านวณเงินสมทบก็ให้ใช้ 4,800 บาท เป็นฐานใน
การค านวณเงินบ านาญชราภาพนี้เช่นกัน หากภายใน 60 เดือนสุดท้าย ก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมีท้ัง
ช่วงเวลาที่ท างานกับบริษัทเอกชนและ ช่วงท่ีลาออกมาประกันตนเองตามมาตรา 39 ก็ให้คิดเฉลี่ยตามจ านวนเดือน 
 เรื่อง เงินบ านาญชราภาพของประกันสังคมมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีต้องท าความเข้าใจกันมาก จึงขอ
ยกตัวอย่างการค านวณเงินบ านาญชราภาพเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น สมมติว่าเราท างานในบริษัทเอกชน
เริ่มส่งเงินสมทบต้ังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2540 ตอนอายุ 22 ปีพอดี เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 จึงได้ลาออกมาเพื่อประกอบอาชีพอิสระแต่ก็เลือกสมัครประกันตนเองโดยสมัครใจ        
ตามมาตรา 39 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในกรณีนี้จะค านวณเงินบ านาญชราภาพอย่างไร  ก่อนจะถึงขั้นตอนการ
ค านวณ อยากให้เข้าใจก่อนว่าการค านวณเงินบ านาญชราภาพ ณ ขณะนี้ก็เพื่อให้เราทราบถึงสถานะปัจจุบันของ
เงินบ านาญชราภาพของเราเท่านั้น แต่หากอายุของเรายังไม่ถึง 55 ปีบริบูรณ์ และก่อนจะถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ 
เงินเดือนหรือค่าจ้างรายเดือนของเราอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบัน รวมถึงระยะเวลาท่ีจะส่งเงินสมทบ
ประกันสงัคมก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาต่อจากปัจจบุันด้วย ว่าจะหยุดส่งหรือส่งต่อไปจนถึงอายุ 55 ปี ไม่ว่าจะหยุดส่ง 

ส่งเงินประกันสังคมเกิน 180 เดือน  
จะได้เงนิบ านาญชราภาพอย่างไร 
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ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561  

 
 

หรือส่งต่อไปจนถึงอายุ 55 ปี ก็จะมีโอกาสได้รับสิทธิเงินบ านาญชราภาพ เพียงแต่เงินรายเดือนท่ีได้อาจมากน้อย
ต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาท่ีส่งเงิน สมทบส่วนท่ีเกิน 180 เดือน ว่านานกว่านั้นแค่ไหน  กลับมาท่ีตัวอย่างของเรา
กันต่อ ในกรณีนี้เงินบ านาญชราภาพท่ีเราจะได้รับรายเดือนเมื่อมีอายุครบ 55 ปี และได้ลาออกจากประกันสังคม
เพื่อรับสิทธิ์เงินบ านาญ ค านวณดังนี้ 
 ฐานค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนล่าสุด คิดจากปัจจุบันคือเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559  ย้อนกลับไปวันท่ีเรา
ลาออกจากบริษัท คือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 นับรวมได้ 42 เดือน ช่วง 42 เดือนนี้เป็นช่วงท่ีเราประกันตนเอง
ตามมาตรา 39 คิดฐานเงินเดือนท่ีเดือนละ 4,800 บาท เหลืออีก 18 เดือนก่อนหน้าท่ีต้องน ามาคิดเฉลี่ยด้วย
เงินเดือนต่อเดือนเกิน 15,000 บาท ให้คิดสูงสุดท่ี 15,000 บาท 18 เดือนนั้น ก็คิดฐานเงินเดือนตามนี้ ดังนั้น  
 ฐานค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนล่าสุด = [(4,800 x 42) + (15,000 x 18)] / 60 = 7,860 บาท 
 เริ่มส่งเงินสมทบเดือนแรกเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 แต่เงินกรณีชราภาพทางประกันสังคมเริ่มเก็บเมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ดังนั้น เงินสมทบท่ีส่งมาก่อนหน้านั้นไม่นับรวมเป็นงวดสมทบกรณีชราภาพ ให้เริ่ม
นับต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 รวมส่งเงินสมทบท้ังหมด 216 เดือน 
เมื่อย้อนกลับไปดูในเงื่อนไขเป็นการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน เกินอยู่ 36 เดือน เมื่อคิดส่วนเกินทุกๆ 12 เดือน 
ก็จะมีส่วนเกินอยู่ 3 ขั้น (36/12 =3 ) 
 ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ านาญ 
 = 15 ปี (แรก) ได้อัตราเงินบ านาญ 20% 
 = 5 ปี (หลัง) ได้อัตราเงินบ านาญ (1.5% (ปรับเพิ่ม) × 3 ปี ) = 4.5% 
 รวมอัตราเงินบ านาญ 20 ปี = 20% + 4.5% = 24.5% 
 ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ านาญรายเดือน 24.5 % x 7,860 = 1,925.70 บาท 
 เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลาออกจากประกันสังคมเพื่อได้รับเงินบ านาญชราภาพ ผู้ประกันตน        
ก็จะได้รับเงินบ านาญเป็นรายเดือน 1,925.70 บาท เท่ากันไปจนกว่าจะเสียชีวิต 
 อย่างท่ีบอกไว้ข้างต้นว่าเงินบ านาญ รายเดือนท่ีค านวณได้ในตอนนี้ อาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพการเป็นผู้ประกันตนและระยะเวลาท่ีส่งเงิน สมทบ หากกรณีตามตัวอย่างปัจจุบันเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 
เรามีอายุ 41 ปี หากเราส่งเงินสมทบต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 55 ปี การค านวณนี้ก็จะเปลี่ยนไป เงินบ านาญรายเดือน
ก็จะต้องค านวณใหม่ด้วย ทางประกันสังคมได้มีการจัดท าโปรแกรมการค านวณเงินบ านาญชราภาพเบื้องต้น 
เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้งานและได้ทราบถึงสถานะเงินกรณีชราภาพของตนเองได้ โดยใส่ข้อมูลเบื้องต้น         
ท่ีใช้ในการค านวณโปรแกรมก็จะค านวณเงินบ านาญให้เราเห็นได้เลย ผู้สนใจสามารถเข้าไปลองใช้ได้ตามลิงค์ของ
ประกันสังคม เรื่องประกันสังคมโดยเฉพาะในกรณีชราภาพเป็นเรื่องท่ีมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมาก มีความ
เป็นไปได้ในหลายกรณีท่ีผู้ประกันตนมีความสงสัย เช่น กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุครบ 55 ปี ใครจะเป็น      
ผู้ได้รับผลประโยชน์เงินบ านาญชราภาพ หรือหากผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปี ลาออกจากประกันสังคมรับเงิน
บ านาญชราภาพ ภายหลังจะกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนได้อีกหรือไม่ หรือกรณีอื่นๆ อีกมาก หากเราต้องการทราบ
ข้อมูลเฉพาะเจาะจงเป็นกรณีๆ ช่องทางท่ีจะให้ข้อมูลได้ชัดเจนมากท่ีสุด ควรโทรถามเจ้าหน้าท่ีสายด่วน
ประกันสังคมท่ีโทร.1506 ก็จะได้ค าตอบท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ 

ท่ีมา : http://www.sso.go.th/wpr/postAction.do?method=view&topicId=4880&webId=0&page=1 
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บัตรเครดิต คิดก่อนใช้  
        

      โดย...กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 สังคมไทยยุคปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าในการช าระหนี้ค่าซื้อสินค้า ค่าน้ ามันรถยนต์ ฯลฯ เราไม่
นิยมช าระเป็นเงินสดเหมือนเมื่อก่อน  แต่เรานิยมช าระด้วยบัตรชนิดหนึ่ งที่ เราเรียกกันจนติดปากว่า              
“บัตรเครดิต” เพราะนอกจากจะสะดวกแล้วผู้ใช้บัตรเครดิตยังสามารถที่จะช าระเงินสดเพ่ือช าระหนี้ค่าบัตร
เครดิตในภายหลังได้ บัตรเครดิตจึงเกือบจะเป็นปัจจัยที่หกของเราก็ว่าได้  
 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในบ้านเรามีอยู่สองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นธนาคารพาณิชย์และกลุ่มที่สองเป็น
บริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มที่ สองนี้จะมีการควบคุมโดยกฎหมายที่เป็น
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือพิทักษ์รักษาประโยชน์ของประชาชนที่ใช้บัตรเครดิต  ผู้อ่านที่เคย
สมัครใช้บัตรเครดิตแล้วคงจะทราบดีว่า ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะเสนอให้ผู้สมัครใช้บัตรฯ ถือบัตร       
สองชนิด คือ “บัตรหลัก” ที่ผู้สมัครเป็นผู้ใช้เอง และ “บัตรเสริม” ที่อาจออกให้สมาชิกในครอบครัว เช่น บุตร   
ของผู้สมัครโดยผู้สมัครเป็นผู้ช าระค่าใช้บัตรเสริมนั้น 
 กฎหมายได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครใช้บัตรหลักไว้ด้วย เพ่ือมิให้เกิดปัญหาที่ใช้บัตรเครดิตแล้ว
ผู้ใช้บัตรหรือที่กฎหมายเรียกว่า “ผู้ถือบัตร” ไม่มีก าลังพอที่จะใช้หนี้โดยผู้สมัครสามารถที่จะเลือกใช้คุณสมบัติ
ที่มีรายได้จากแหล่งต่างๆ รวมกัน หรือมีเงินเดือนค่าจ้างไม่ต่ ากว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน โดยกรณีนี้
ผู้สมัครจะต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือค่าจ้างไปแสดงในการสมัครใช้บัตรด้ วย ส าหรับผู้ใช้บัตรเครดิต         
ที่ประสงค์จะต่ออายุการใช้บัตรเครดิตโดยผู้ประกอบธุรกิจจะออกบัตรเครดิตให้ใหม่นั้น ผู้ถือบัตรรายเก่าต้องมี
ประวัติการช าระหนี้บัตรที่ดีต่อเนื่องกันในรอบหนึ่งปีย้อนหลังโดยไม่เคยผิดนัดช าระหนี้เกินสองครั้ง และแต่ละครั้ง
ไม่เกินสามสิบวันด้วย 
 เรามักพบว่าผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็นธนาคารพาณิชย์มักจะมีวิธีจูงใจลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝาก
ในธนาคารนั้นให้ลูกค้านั้นสามารถเบิกถอนเงินสดได้อย่างรวดเร็วทันใจด้วยระบบเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ  
(หรือที่เรียกว่า "เอทีเอ็ม“) โดยการใช้ผ่านบัตรเครดิต ซึ่งธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสามของเงินสดที่เบิกถอนในแต่ละครั้ง หากผู้ใช้บัตรเครดิตผิดนัด     
ไม่ช าระหนี้ค่าบัตร หรือช าระหนี้ค่าบัตรล่าช้าซึ่งพบกันมาก กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าปรับในหนี้ที่ค้างช าระได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ
สิบแปดต่อปี เมื่อผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถออกบัตรเครดิตได้ก็ย่อมยกเลิกการใช้บัตรได้ในกรณีท่ีผู้ใช้
หรือถือบัตรเครดิตผิดนัดช าระหนี้เกินสามเดือนนับแต่วันที่หนี้นั้นถึงก าหนดช าระ 
 กฎหมายยังได้คุ้มครองข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิต เช่น สถานการณ์สมรส และที่อยู่ของผู้ถือบัตร    
โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษาข้อมูลของผู้ถือบัตรเป็นความลับ จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อผู้ถือบัตร
ยินยอมเป็นหนังสือ มีข้อยกเว้นบางกรณี เช่น การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจบัตร หรือการส่ง
ข้อมูลเครดิตให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเปิดเผยได้แม้ผู้ถือบัตรไม่ยินยอม 
 

กฎหมายน่ารู ้



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 256112

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561  

  

 การใช้บัตรเครดิตก็มีข้อเสียที่อาจท าให้ผู้ใช้บัตรใช้จ่ายแบบฟุ้งเฟ้อด้วยเหตุที่บัตรเครดิตใช้ง่าย               
และมีก าลังในการใช้เงินค่อนข้างมาก เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจอนุมัติวงเงินได้ไม่เกินห้าเท่า
ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ถือบัตร หรือกระแสเงินสดของผู้ถือบัตรที่มีหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก          
ของธนาคาร แต่ทางที่ดีในการใช้บัตรเครดิตแต่ละครั้งควรคิดก่อนใช้จะเป็นการดีที่สุด 
 

ที่มา : ชูชัย งามวสุลักษณ์ “รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว 2” ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
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ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 2561 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561   

 
        

ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล 

        (ประจ าเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมกราคม 2561) 
เดือน กิจกรรม 

ตุลาคม 
2560 

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 กนัยายนของทุกปี 
6.จัดท าจุลสารกองบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 21 (ประจ าเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม)  
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 
2560 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1.แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลเงินเดือน/วันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา            

และพนักงานราชการ 
2.ตรวจสอบและออกค าสั่งเลื่อนค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ 
   ประจ าปี 
3.แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการทราบเป็น   
   รายบุคคล 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 256114

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561   

เดือน กิจกรรม 
พฤศจิกายน 
2560 (ต่อ) 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ (ต่อ) 
4.ตรวจสอบข้อมูลและขอเหลือจ่ายเงินเดือน 
5.ขอเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติ (กลับจากศึกษาต่อ / ฝึกอบรม) 
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 
2560 

กลุ่มงานบ าเหน็จ ความดีความชอบฯ 
1.คณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือใช้เป็นข้อตกลงในการประเมิน ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดในการประเมิน   
  วงรอบการประเมินที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) 
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 
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ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 2561 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561   

เดือน กิจกรรม 
ธันวาคม 

2560 (ต่อ) 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
7.ตรวจสอบการปรับเปลี่ยนข้าราชการที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
8.รายงานประจ าเดือนคดีศาลปกครอง,ศาลยุติธรรม 
9.รายงานประจ าเดือนข้อมูลข้อบังคับ,ระเบียบและประกาศท่ีออก 
10.จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ / ข้อบังคับ  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
11.จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ 
12.ด าเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง 

มกราคม 
2561 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 256116

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความเคลื่อนไหวบุคลากร เขียว – แดง 

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร คัยนันทน์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอ าคา  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต 
 อาจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 อาจารย์ ดร.ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 อาจารย์ ดร.พยงค์ มูลวาปี  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
 อาจารย์ ดร.ธนนชาติ อ่ิมสมบัติ  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.พิษณุ เข็มพิลา  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ช านาญ ด่านค า ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.กชนิภา วานิชกิตติกูล  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ธารีรัตน์ ขูลีลัง  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ดรรชนีย์ พลหาญ  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.พีระพร รัตนาเกียรติ์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความเคลื่อนไหวบุคลากร เขียว – แดง 

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร คัยนันทน์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอ าคา  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต 
 อาจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 อาจารย์ ดร.ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 อาจารย์ ดร.พยงค์ มูลวาปี  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
 อาจารย์ ดร.ธนนชาติ อ่ิมสมบัติ  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.พิษณุ เข็มพิลา  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ช านาญ ด่านค า ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.กชนิภา วานิชกิตติกูล  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ธารีรัตน์ ขูลีลัง  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ดรรชนีย์ พลหาญ  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.พีระพร รัตนาเกียรติ์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 2561

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ต่อ) 
 อาจารย์ ดร.จินดา แก่นสมบัติ  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อาจารย์ ดร.ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ภาสกร ธนศิระธรรม  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ปิยณัฐ ชัยเพ็ง  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ราตรี ทิพนา  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาไทยและวรรณกรรมไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์กว้าง ภิรมย์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์นาฏยา พลไชยขา  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์สุรีพร กัลปดี  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 อาจารย์ศุภษร ศิลารักษ์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 นายวรภัทร อาปะโม  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 นางสาวปภาดา ธรรมจันทา  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 นายจักรพันธุ์ หารวิชา  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 นางสาวกชพรรณ สุวรรณภักดี  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 นายวีระวัฒน์ ไตยเณรัชฌานนท์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



จุลสารกองบริหารงานบุคคล
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือนตุลำคม 2560 - มกรำคม 256118

  ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

   
ครบรอบ  ๙๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                 จลุสาร กองบรหิารงานบุคคล   
 ปีท่ี 7 ฉบบัที่ 24 ประจ าเดอืน ต.ค. 2560– ม.ค. 2561   

 
 

          พลังจิตใต้ส านึก กับ “ค าสอนเปลี่ยนโลก” 

      “นกชนิดเดียวกัน จะอยู่ในฝูงเดียวกัน 
           คนที่เสมอกัน จะถูกดึงดูดเข้ามาอยู่ใกล้กัน” 
 เราอยู่ในโลกของพลังงาน ทุกสิ่งทุกอย่าง (แม้แต่วัตถุที่เป็นของแข็ง) ดูเหมือนสงบนิ่ง แต่แท้จริง
แล้วมันก าลังสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา หากส่องเข้าไปดูในระดับอะตอม นักวิทยาศาสตร์ได้พบความจริงข้อนี้ 
แล้วประกาศออกมาเป็นทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ ซึ่งความจริงนั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเรื่องนี้มาเกือบสองพัน
หกร้อยปีแล้ว และตรัสไว้ผ่านทางหลักธรรมค าสอนด้วยพุทธพจน์ที่ว่า ทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยง (อนิจจัง)          
ต้องเปลี่ยนแปลง (ทุกขัง) และไม่มีตัวตน (อนัตตา) สามสภาวะนี้เรียกรวมกันว่า “กฎไตรลักษณ์” 
              กฎข้อนี้ในบางส่วน นักจิตวิทยาก็ค้นพบเขาจึงกล่าวว่า “จิต” เป็นพลังงานชนิดหนึ่ง พลังงานจะอยู่
ในรูปของคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอด ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่รับรู้และใช้ประโยชน์จากมันได้   
เช่น คลื่นโทรศัพท์ คลื่นวิทยุ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น 
              ชีวิตทางกายภาพของมนุษย์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ อยู่ 2 ส่วน คือ 
              1.ส่วนที่เป็นกายภาพ สามารถสัมผัสจับต้องได้มองเห็นได้ เรียกว่า “กายเนื้อ” ภาษาธรรมะเรียกว่า 
“รูป” 
              2.ส่วนที่เป็นพลังงาน สัมผัสถูกต้องไม่ได้ เรียกว่า “กายใน” เป็นพลังงานเรืองแสง มองด้วยตาเปล่า
ไม่เห็น กายในดังกล่าวนี้จะแทรกอยู่ในกายเนื้อคนโบราณเรียกว่า “กายทิพย์” ทางพระเรียกว่า “นาม”           
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอธิบายละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกว่า นามนั้นประกอบด้วยความรู้สึก (เวทนา) , ความจ า 
(สัญญา), ความคิด (สังขาร), การรับรู้ (วิญญาณ) 
              ข้อดีของสัจธรรมก็คือ เป็นกฎของธรรมชาติที่ให้ผลเป็นจริง อยู่เหนือกาลเวลา และน ามาปรับใช้ได้
กับทุกยุคทุกสมัย เคยสงสัยไหมว่า ท าไมในชีวิตประวันเราต้องมาพบมาท างานร่วมกับคนคนนี้ ซึ่งอาจเป็น
เจ้านาย ลูกน้อง แฟน คู่แค้น เพื่อนร่วมงาน หรือใครก็ตามท้ังๆ ที่เราก็ไม่ได้ชอบหน้าเขาสักเท่าไหร่ นั่นก็เพราะ
เรายังมี “กายใน” ที่เป็นพลังงานสั่นสะเทือนอยู่ในระดับเดียวกับเขา “คนที่มีระดับพลังงานเดียวกัน จะถูก
ดึงดูดเข้ามาหากัน” เหมือนนกที่มีสายพันธุ์เดียวกัน ก็จะอยู่ในฝูงเดียวกัน บินไปไหนพวกมันก็ไปด้วยกัน บินกัน
ไปเป็นฝูง เราจะไม่เคยเห็นอีกาบินร่วมไปกับหงส์ หรืออีแร้งบินไปกับนกอินทรี นั่นเพราะนกชนิดเดียวกั น             
มันจะอยู่ในฝูงเดียวกันเท่านั้น 
              ฉะนั้น ตราบใดที่พลังงานในตัวเรายังไม่เปลี่ยนระดับความถี่ที่สั่นสะเทือน เราก็จะต้องพบเจอบุคคล
เหล่านี้อยู่ร่ าไป และวิธีการสลัดตนให้หลุดพ้นจากคนที่เราไม่ชอบนั้น ไม่ใช่การนินทา และก็ไม่ใช่การพยายาม
เปลี่ยนคนอ่ืน แต่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากภายในคือ “ระดับพลังงาน” ต้องยกมันให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไป 
เหนือกว่าพลังงานของคนที่เราไม่ชอบ โดยเริ่มต้นจาก “ความอยาก” เป็นความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
ไปในทางท่ีดีที่พัฒนาขึ้น         
 ลองดูความอยากของ “ทางม้าลาย” ในนิทานเรื่องนี้สักหน่อย 
              กาลครั้งนั้น บนถนนอันพลุกพล่านไปด้วยผู้คน วันหนึ่งมีสะพานลอยมาสร้างคร่อมทางม้าลายไว้ 
เป็นเหตุให้ไม่มีใครเดินข้ามทางม้าลายอีกต่อไป นานวันเข้าทางม้าลายทนเหงาไม่ไหว ถึงกับร้องไห้เสียใจ       
ร้อนไปถึงนางฟ้าบนสวรรค์ต้องลงมาช่วยแก้ปัญหาให้ นางฟ้าเอ่ยกับทางม้าลายว่า “เอาล่ะ...เจ้าหยุดร้องไห้ได้
แล้ว เราจะให้เจ้าขอพร 3 ประการ เพ่ือเป็นการตอบแทนคุณประโยชน์ที่เจ้าท ามา” 
 

มุมสงบ 
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              “จริงหรือ” ทางม้าลายถามเสียงตื่นเต้น พร้อมเอ่ยว่า “งั้นขอให้ข้าหลุดพ้นจากค าสาปที่ถูกตรึงอยู่
บนถนนเส้นนี้” นางฟ้าจึงใช้ไม้กายสิทธิ์โบกไปในอากาศ ทันใดนั้นทางม้าลายก็กลายเป็นม้าลายที่มีชีวิตจริงๆ 
มันรีบกล่าวขอบคุณนางฟ้าแล้ววิ่งไปบนถนนอย่างเบิกบาน เสียงนางฟ้ากล่าวตามหลังมาว่า “เจ้ายังเหลือพรอยู่
อีก 2 ข้อ” 
              พักเดียว เจ้าม้าลายก็เรียกนางฟ้าเสียงหลง เพราะเสียงแตรรถยนต์ที่บีบดังสนั่นใส่มันขณะก าลังวิ่ง
สะเปะสะปะอยู่บนถนน ไวเท่าความคิดนางฟ้าก็ปรากฏกายข้ึนพร้อมเอ่ยว่า “นึกแล้ว เรื่องมันต้องลงเอยแบบนี้ 
เอ้า..ว่ามา” “ช่วยพาข้าไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับข้าที” ม้าลายวิงวอน 
              นางฟ้าก็ใช้ไม้กายสิทธิ์โบกเบาๆ อีกครั้ง ทันใดนั้นเมืองทั้งเมืองก็กลายเป็นป่าผืนใหญ่ มีทุ่งหญ้าและ
ฝูงสัตว์นานาชนิด ก่อนที่นางฟ้าจะหายไปเสียงนางฟ้าเอ่ยเตือน “เจ้าเหลือพรข้อสุดท้ายแล้วนะ” 
              ผ่านไปนานวัน เจ้าม้าลายก็เห็นว่า สัตว์ป่าพวกนี้วันๆ เอาแต่กิน นอน ถ่าย และก็สืบพันธุ์ ชีวิตไม่
เห็นมีคุณค่าอะไร สู้ตอนเป็นทางม้าลายก็ไม่ได้ คิดแล้วมันจึงเรียกหานางฟ้าอีกครั้ง นางฟ้าจึงปรากฏกายขึ้น 
แล้วเตือนว่า “นี่เป็นพรข้อสุดท้ายแล้วนะ”  
 “ข้อให้ข้าได้ท าประโยชน์ให้มนุษย์เหมือนเดิม โดยที่ข้าได้เรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาไปด้วย แต่
พวกเขาจะมาเหยียบย่ าข้าไม่ได้ ที่ส าคัญ ข้าไม่ต้องการกินอาหาร” นางฟ้าใช้ไม้กายสิทธิ์โบกเบาๆ พลัน! ผืนป่า
ก็กลายเป็นห้วงอวกาศ พร้อมกับเจ้าม้าลายกลายร่างเป็น “ดาวเทียม” ลอยโคจรเคว้งคว้างอยู่นอกโลกในห้วง
จักรวาลอันเวิ้งว้างนั้นไปอีกยาวนาน... กระท่ังในที่สุด เมื่อโลกถึงคราวแตกดับสลาย ดาวเทียมผู้โดดเดี่ยวจึงเอ่ย
กับตัวเองอย่างเศร้าๆ “โธ่ไม่น่าเลย! ... รู้งี้ ขออย่าให้ต้องเหงาแถมมาด้วยก็ดี” 
              นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแค่ “ความอยาก” เปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้นยังไม่พอ เพราะมันต้องมี
องค์ประกอบอ่ืนๆ มาช่วยเสริมในการยกระดับพัฒนาตัวเองต่อไปอีกด้วย “ความรู้” ถ้าเราหมั่นพัฒนาตัวเอง 
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมไม่ปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ คบหาผู้คนใหม่ๆ ที่ใฝ่ดีกับชีวิต แค่นี้เราก็จะเริ่มห่าง
จากคนกลุ่มเดิมออกมาบ้างแล้ว 
              “ความรู้สึก” ถ้าเราหมั่นตรวจสอบความรู้สึก รู้จักฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ให้เป็นคนที่รู้สึกดี
ได้มากที่สุด ยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจเมตตา ไม่จับกลุ่มนินทา เลิกเสพข่าวร้าย มีความส านึกรู้คุณต่อทุกสรรพสิ่ง  
ไปวัด นั่งสมาธิ รักษาศีล ออกก าลังกายอยู่เสมอ ว่ายน้ า ดูปะการัง อะไรก็ว่าไป ในที่สุดเมื่อระดับพลังงานสูง
พอเราก็จะไม่มีทางพบเจอคนเหล่านั้นอีกเลย แต่จะเปลี่ยนไปเจอคนที่มีระดับพลังงานเดียวกันกับเรา 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นักจิตวิทยาสมัยใหม่บอกว่าเกิดขึ้นเพราะ “พลังจิตใต้ส านึก” ปลดปล่อยพลังงาน
สั่นสะเทอืนออกไปโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาแบบที่เราเองก็ไม่รู้ตัวพวกเขาเรียกมันว่า “กฎแห่งแรงดึงดูด” 
              ดังนั้น หากอยากเปลี่ยนโลก ต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน โดยเริ่มต้นจาก “ความอยาก” 
“ความรู้” และ “ความรู้สึก” แล้วโลกรอบข้างเราก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง สมดั งค าสอนเปลี่ยนโลกที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
              “การไม่ท าบาปทั้งปวง    การท ากุศลให้ถึงพร้อม  
 การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว    นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” 
              ทานบอกระดับความมีใจโอบอ้อมอารี ศีล บอกพฤติกรรม กิริยาท่าทางที่แสดงออก สมาธิบอก
ระดับความสุขสงบเย็น ปัญญาบอกระดับความรู้ ความเข้าใจต่อโลกและสรรพสิ่ง 
              ขอย้ าอีกสักครั้ง “คนที่เสมอกัน จะถูกดึงดูดเข้ามาอยู่ใกล้กัน” ตามระดับคุณธรรมที่เป็นพลังงาน
สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา 

              (จาก นิตยสารธรรมลลีา ฉบับท่ี 193 มกราคม 2560 โดย ทาสโพธิญาณ) โดย MGR Online : 
http://www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9600000000757 
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