


 
 บทนํา 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล ใหความสําคัญกับบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญที่สุดในการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจและ
แผนยุทธศาสตร ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

ดังนั้นเพื่อใหบุคลากรใหมของมหาวิทยาลัยมหิดลไดรูจักมหาวิทยาลัย และกาวไป
ในทิศทางเดียวกัน รูสิทธิ หนาที่ ลักษณะอันพึงประสงค และขอควรปฏิบัติ จึงไดจัดทํา
คูมือเลมนี้ขึ้นโดยไดรวบรวมปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตรและสิทธิ
หนาที่ตามขอบังคับตางๆ มาเรียบเรียง เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในฐานะ“พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล” ใหเกิด
ความกาวหนาสําหรับตนเองและรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา 
ท่ีมีคุณภาพสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ 

 
                                                                     มหาวิทยาลัยมหิดล 

                                                                                      กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ๑ 



 ๒ 

 
 

สารบัญ 

             
หนา 

สวนที่ ๑ รูจักมหิดล          
ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย        ๔ 
สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย        ๕ 
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย       ๗ 
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย        ๑๑ 
โครงสรางองคกร          ๑๔ 

สวนที่ ๒ เรื่องที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ 
ประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัย       ๑๕ 
หลักเกณฑการจางพนักงานมหาวิทยาลัย      ๑๙ 
จรรยาบรรณและวินัย         ๒๐ 
การพนสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย      ๒๒
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย       ๒๔ 
การใชบัตรแสดงตน         ๒๖ 

สวนที่ ๓ สวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล       ๒๗ 
เงินชวยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม     ๒๘ 
เงินสงเคราะหกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม     ๒๘ 
สิทธิประโยชนทดแทนสําหรับผูประกันตน “กองทุนประกันสังคม”  ๒๙ 
สิทธิการลาหยุดงานโดยไดรับเงินเดือน       ๓๒ 
การไดรับเงินชดเชย         ๓๔ 
การไดรับเครื่องราชอสิริยาภรณ        ๓๕ 



             หนา 
สวนที่ ๔ การประเมนิผลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

การประเมนิผลการทดลองการปฏิบัติงาน      ๓๖ 
การประเมนิผลการปฏิบัติงาน        ๓๗ 

สวนที่ ๕ ความกาวหนาในสายอาชีพ และการพัฒนาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภทวิชาการ         ๓๘ 
ตําแหนงประเภทสนับสนุน        ๔๑ 
การพัฒนาบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย      ๔๘ 

สวนที่ ๖ คาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินเดือน           ๕๒ 
การเลื่อนเงนิเดือนประจําป        ๕๔ 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว        ๕๕ 
เงินประจําตําแหนง          ๕๖ 
เงินคาลวงเวลา          ๕๗ 

ภาคผนวก 
 ขอบังคับฯ และประกาศฯตางๆของมหาวิทยาลัยมหิดล    ๕๙ 

ที่เกี่ยวของกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
  

 
 
 
 

 
 
 ๓ 



สวนที่ 1 
รูจักมหิดล 

 

๑.ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล  
 

มหาวิทยาลัยมหิดลกําเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณแหงสมเด็จพระปยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ นับแตทรงกอตั้งโรงพยาบาลศิริราช
ขึ้นใน พ.ศ.๒๔๓๑ ตอมาโปรดเกลาฯใหเปดสอนวิชาแพทย ณ โรงพยาบาลแหงนี้ เรียกวา 
“โรงเรียนแพทยากร” ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๓ จึงนับเปนสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่เกาแกท่ีสุด
แหงหนึ่งของประเทศไทย มีแพทยสําเร็จการศึกษาเปนครั้งแรกใน พ.ศ.๒๔๓๖ ตอมา
โรงเรียนแพทยนี้ไดรับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ ๕ วา “ราชแพทยาลัย” 

จากโรงเรียนแพทยไดพัฒนาขึ้นเปนคณะแพทยศาสตร จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีแหงแรกในประเทศไทย จากนั้นไดจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” ใน    
พ.ศ.๒๔๘๕ ครั้นถึง พ.ศ.๒๕๑๒ เมื่อไดปรับปรุงเปนมหาวิทยาลัยอยางสมบูรณแลว 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนามมหาวิทยาลัยแหง
นี้วา “มหาวิทยาลัยมหิดล” ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชชนกเจาฟา      
มหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันและ     
การสาธารณสุขของไทย 

ดวยประวัติและเกียรติภูมิท่ีสั่งสมมายาวนาน มหาวิทยาลัยมหิดลไดขยายขอบขาย
การดําเนินการอยางกวางขวาง จนเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอมดวยหลากหลาย
สาขาวิชา มีความมั่นคงและเปนที่ยอมรับนับถือ ประกอบดวย คณะตางๆ ๑๖ คณะ วิทยาลัย 
๖ แหง สถาบัน ๘ แหง โรงพยาบาลที่จัดการเรียนการสอน ๔ แหง และศูนยวิจัย อีก
มากมาย  

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยท่ีอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑลไดแก วิทยาเขตพญาไท 
บางกอกนอย และศาลายา รวมทั้งตึก“มิว”ซึ่งเปนตึกสูงบนถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากนี้

 ๔ 



มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีวิทยาเขตในตางจังหวัดอีก ๓ แหง ไดแก วิทยาเขตกาญจนบุรี 
นครสวรรค และอํานาจเจริญ  

ดวยความรักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย กอปรกับความศรัทธาในพระจริยวัตรแหง
องค “สมเด็จพระราชบิดา” ผูทรงเปนองคกําเนิดของนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” และมี
คุณูปการตอสถาบัน ชาวมหิดลจึงยึดถือและสืบสานพระราชปณิธานของพระองคตอมา 
บังเกิดเปนคําขวัญ ปรัชญา ปณิธาน และคานิยมของมหาวิทยาลัย 
 

๒.สัญลักษณประจาํมหาวิทยาลัย  
 
 ตรามหาวทิยาลัย  

พระมหาพิชัยมงกุฎภายใต จักรกับตรีศูลและอักษร“ม”
มหาวิทยาลัยมหิดลไดอัญเชิญตราสวนพระองคของสมเด็จพระ
บรมราชชนกเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร 
(สมเด็จพระราชบิดา) มาเปนตรามหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใช เมื่อ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

พระมหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญแสดงวา ทรงเปน
พระมหากษัตริย  

จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจําพระบรมราชวงศจักรีพระมหากษัตริยแหง
ประเทศไทย 

อักษร “ม” คือ "มหิดล" ซึ่งมาจาก พระนามาภิไธยขององคสมเด็จพระราชบิดา 

วันมหิดล : ๒๔ กันยายน ของทุกป 

 เปนวันคลายวันสวรรคตขององคสมเด็จพระราชบิดา พระผูไดรับสมัญญาจากแพทย
และประชาชนทั่วไปวา "พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย"  

 ๕ 

http://thaihub.org/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E&action=edit
http://thaihub.org/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit


สีประจํามหาวิทยาลัย   :    
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทาน “สีน้ําเงินแก” (ซึ่งเปนสีที่

องคสมเด็จพระราชบิดาทรงโปรดเปนพิเศษ) ใหเปนสีประจํามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒  

 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย  : ตนกันภยัมหิดล 

 

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
ประทานพระวินิจฉัยใหกันภัยมหิดลเปนพรรณไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดลครบ ๓๐ ป ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ดวยเหตุผล
ดังนี้  

๑. ชื่อ "กันภัยมหิดล" เปนชื่อท่ีมีความหมายดี  

"กันภัย"  เปนนามมงคล สื่อถึงการปองกันภยันตรายใหแกชาวมหาวิทยาลัยมหิดล 
"มหิดล" ตั้งชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีนาม
พองกับชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดล  

๒. ตนกันภัยมหิดลเปนตนไมที่มีคายิ่งเนื่องจากเปนตนไมที่พบครั้งแรกในโลกที่ 
จังหวัดกาญจนบุรี และยังไมพบวามีพรรณไมชนิดนี้ในประเทศอื่นอีก จึงเปนสิ่งเดียวใน
โลกที่มีคายิ่ง เปนไมเถาที่มีดอกตลอดทั้งป  

 
 ๖ 



 
๓. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Do unto others as you would have others do unto you. 

พึงปฏิบัติตอผูอื่น เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง

อตฺตานํ อุปมํ กเร

คําขวัญ (Motto)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

but in its application to the benefit of mankind. 
 

ปณิธาน (Determination)

ปญญาของแผนดิน

 

Wisdom of the Land

ปรัชญา (Philosophy)

ความสําเรจ็ที่แทจริงอยูท่ีการนาํความรูไปประยุกตใช เพ่ือประโยชนสุข 

แกมวลมนุษยชาติ

 

True success is not in the learning,  

 

 ๗ 



 ๘ 

คานิยม – วัฒนธรรมองคกร 
(Mahidol University Core Values and Organization Culture) 

M - Mastery 

 

เปนนายแหงตน 

- a possession or display of great skill or technique  

- skill or knowledge that makes one master of a subject  

- the upper hand in a contest or competition 

A – Altruism 

 

มุงผลเพื่อผูอื่น 

- selflessness  

- unselfish concern for other people’s happiness and welfare 

H – Harmony 

 

กลมกลืนกบัสรรพสิ่ง  

- is the way in which its parts are combined into a pleasant arrangement  

- an interweaving of different accounts into a single narrative  

- เชน Harmony in diversity  

I – Integrity 

 

มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

- honest and firm in moral principles (incorruptability)  

- the state of being united whole (completeness)  

- an unimpaired condition (soundness) 

D – Determination  

 

แนวแนทํากลาตัดสินใจ 

- the power or habbit of deciding definitely and firmly 

O – Originality 

 

สรางสรรคสิ่งใหม 

- novelty  

- innovation 

L – Leadership 

 

ใฝใจเปนผูนํา 

- the quality of being a good at leading a organization  

- the set of characteristics that make a good leader 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรหลัก ๔ ประการ เพ่ือผลสําเร็จตามพันธกิจและ
เพ่ือมุงสูวิสัยทัศน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางความเปนเลิศในการวิจัย 

กลยุทธ 
- สราง สรรหา สนับสนุน และคงไวซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล 
- สรางศักยภาพการแขงขันดานการวิจัย เพื่อเปนผูนําในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
- สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสําคัญเปนประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลก 
- นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยรวมกับภาครัฐและเอกชน 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเอื้ออํานวยตอการวิจัยอยางครบวงจร 
- สรางคลังความรู และระบบเผยแพรความรูสูสาธารณชนและสากล 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

มหาวิทยาลัยมหิดล มุงมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 
 

 

Mahidol University is determinated to be a World Class University. 

 

พันธกิจ (Mission) 

สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม
เพ่ือสังคมไทยและประโยชนสขุแกมวลมนุษยชาติ 

 

To excel in health, sciences, arts, and innovation with integrity for the betterment of 
Thai society and the benefit to mankind. 

 ๙ 



ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางองคกรแหงการเรียนรู และความเปนเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ 

- พัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหมคีวามสามารถในวิชาชีพ มีจิตสํานึก และศักยภาพใน
การเรียนรูตลอดชีวิต 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
- พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อความเปนเลิศในระดับสากล 
- สรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู 
- สรางระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยดานการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพ และบริการวิชาการ 
กลยุทธ 

- สงเสริมการใหบริการดวยจิตวิญญาณความเปนมนุษย 
- สงเสริมการใหบริการวิชาการดานสุขภาพ เพื่อเปนศูนยกลางระดับนานาชาติ 
- ดํารงความเปนผูนําของประเทศในการใหบริการทางการแพทย ระดับเหนือกวาตติยภูมิ 
- เปนผูชี้นําการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ 
- สงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวน 
- พัฒนาคุณภาพ เพื่อใหเปนมาตรฐานในการอางอิง 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางความเปนสากล 
กลยุทธ 

- สรางจิตสํานึกวามหาวิทยาลัยมหิดลเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 
- สรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนองคความรูกับหนวยงานตางๆในระดับนานาชาติ 
- สื่อสารและเผยแพรความเปนมหิดลสูนานาชาติ 
- สงเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรใหมคีวามสามารถสูระดับสากล 
- สนับสนุนความเปนนานาชาติในองคกร 

 

 ๑๐ 



 
๔. ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย 

 
 

มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบันไดชื่อวาเปนมหาวิทยาลัยชั้นแนวหนาของประเทศ 
เปนที่ยอมรับในดานการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ
และวิทยาศาสตรประยุกต ในขณะเดียวกันการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอื่นๆ ท้ังระดับ  
ปริญญาตรี โท และเอกของมหาวิทยาลัยก็กําลังดําเนินกาวหนาไปอยางมีประสิทธิผลไมแพ
กัน ในชวงหลายปท่ีผานมามีคณะและหนวยงานใหมเกิดขึ้นเปนลําดับ ตามสภาพการณ
และความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความโดดเดนทางวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงไมไดจํากัดเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเทานั้น แตยังขยายไปถึง
นักศึกษาในสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมศาสตร-มนุษยศาสตร รวมถึงนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในกํากับของมหาวิทยาลัย เชน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป ท่ี
ยังมุง เนนการเรียนการสอนในหลักสูตรสากลและเฉพาะดานที่ ทําชื่อเสียงใหแก
ประเทศชาติเปนที่ยอมรับในระดับสากล  

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่โดดเดนและไดรับการยอมรับจาก
นานาชาติ   อีกทั้งไดรับการอางอิงจากวารสารระดับโลกเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาประเทศและสังคมเปน
จํานวนมากอีกดวย 
ดานบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรูความสามารถและศักยภาพทางวิชาการ
สูงจํานวนมาก มีผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยมากที่สุดในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมุงสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับเพื่อ
สรางประโยชนแกสังคม มีบุคลากรจํานวนมากที่ไดรับรางวัลตางๆ ท้ังระดับชาติและระดับ
นานาชาติ อาทิ รางวัลในฐานะผูมีความโดดเดนดานความรวมมือทางการศึกษาและวิจัย 
เปนผูไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนผูอุทิศตนตอการสาธารณสุขในประเทศไทย
และระหวางประเทศ รางวัลอาจารยแพทยประพฤติตนดีเดนในเชิงคุณธรรม จริยธรรมและ

 ๑๑ 



 ๑๒ 

ในสาขาอื่นๆ รวมถึงการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่มีความสําคัญระดับชาติ เชน 
ผูอํานวยการศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลก รางวัลศิลปนแหงชาติ และการประกาศ
เกียรติคุณเปนนักวิทยาศาสตรดีเดน นอกจากความภาคภูมิใจในรางวัล เกียรติยศ และ
ตําแหนงตางๆของบุคลากรแลวนั้น ความภาคภูมิใจสําคัญอีกประการหนึ่งในฐานะ
สถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกที่มีจํานวนเพิ่ม
สูงขึ้นในแตละป รวมทั้งสามารถผลิตแพทยที่มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
ดานการวิจัย 

ผลงานวิจัยเปนความภาคภูมิใจสําคัญของชาวมหิดลที่สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คือ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยในระดับสากลเพื่อสราง
องคความรูใหมๆ ในแตละปมีผลงานวิจัยท่ีสามารถประยุกตใชและเกิดประโยชนกับสังคม
ในดานตางๆ จํานวนมาก อาทิ การแพทย การวิจัยทางคลินิก  การพัฒนายา วัคซีน ชุด
ทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งผลงานดานวิทยาศาสตร-
เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตรและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ผลงานวิจัยของชาว
มหิดลยังไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในและตางประเทศ ไดรับการอางอิงใน
วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลสากลรวมทั้งไดรับรางวัลระดับนานาชาติระดับชาติและ
ระดับสถาบันเปนจํานวนมาก 
ดานการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาของประเทศไทยที่มีผูสนใจเลือกเปนลําดับ
แรกในการสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเปนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ
ทั้งจากผูปกครองและนักศึกษา เนื่องจากมีนโยบายมุงมั่นจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พรอมทั้งตอบสนองตอความตองการของ
สังคมในการสรางบัณฑิตใหมให “คิดเปน ทําเปน และคิดอยางเปนระบบ” ในขณะเดียวกัน
ก็สนองตอบความตองการในการพัฒนาประเทศ  โดยเพิ่มการผลิตบัณฑิตสาขา
แพทยศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ให
กวางขวางทัดเทียมเพื่อพรอมรับกับการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก  



 ๑๓ 

ดานวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยเนนสงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ สรางเครือขายทางวิชาการและรวมพัฒนาการศึกษาใหมีความ
เขมแข็ง แบงปนองคความรู ทรัพยากรทั้งดานบุคคลและดานอื่น ๆ อยางมีคุณคาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียม 

มหาวิทยาลัยเนนการประชาสัมพันธขอมูลเพ่ือแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากลและเปนที่ยอมรับ เสริมสรางความเขาใจระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหมีแนวปฏิบัติเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งสอดคลองกับ    
กลยุทธของมหาวิทยาลัย อันจะกอใหเกิดความรวมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุงจะเปนสถาบันการศึกษา
ชั้นนํา และมีมาตรฐานเปนสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๕. โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 ๑๔ 



สวนที่ ๒ 
เร่ืองที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ 

 
 ๑. ประเภท และชื่อตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
๑) พนักงานมหาวิทยาลัยมี ๓ ประเภท ดังนี้ 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ 
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทบริหาร 
(๓) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทสนับสนุน  

 

๒) ช่ือตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย   
(๑) ตําแหนงประเภทวิชาการ มีชื่อตําแหนง ดังตอไปนี้ 

• ศาสตราจารย 
• รองศาสตราจารย 
• ผูชวยศาสตราจารย 
• อาจารย 

• นักวิจัย (ซึง่ทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ) 

• ตําแหนงอื่นๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด

(๒) ตําแหนงประเภทผูบริหารมี ๓ ลักษณะ และมีชื่อตําแหนง ดังตอไปนี้ 

• ตําแหนงประเภทผูบริหาร 
o ตําแหนงประเภทผูบริหารระดับสูง ไดแก ตําแหนงอธิการบดี 
o ตําแหนงประเภทผูบริหารระดับกลาง ไดแก ตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี 

ผูอํานวยการ (สวนงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ) และตําแหนงอื่นที่ ก.บ.ค.๑ 
กําหนด 

                                                 

 ๑๕

๑ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) 

 



 ๑๖ 

o ตําแหนงประเภทผูบริหารระดับตน ไดแก ตําแหนงผูชวยอธิการบดี รองคณบดี 
รองผูอํานวยการ(สวนงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ) ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
หัวหนาภาควิชา และตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา
และตําแหนงอื่นที่ ก.บ.ค. กําหนด 

• ตําแหนงประเภทผูบริหาร (อํานวยการ) ไดแก 
o หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
o ผูอํานวยการกอง 
o เลขานุการคณะ (สวนงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ) 
o ตําแหนงอื่นที่ ก.บ.ค. กําหนด 

• ตําแหนงประเภทผูบริหาร (ตําแหนงระดับหัวหนาหนวยงานในโรงพยาบาล และ
ระดับหัวหนางานในสวนงาน/หนวยงาน) ไดแก 

o หัวหนาฝายการพยาบาล 
หัวหนาฝายเภสัชกรรม 

o รองหัวหนาฝายการพยาบาล 
o หัวหนางานการพยาบาล หัวหนา

ฝายอื่นๆ ในโรงพยาบาล 
o ผูตรวจการพยาบาล 

o หัวหนาหอผูปวย หัวหนาหนวย 
(ทางการพยาบาล) หัวหนา
พยาบาลประจําภาควิชา 

o หัวหนางาน 
o ตําแหนงอื่นที่ ก.บ.ค. กําหนด 

 
(๓) ตําแหนงประเภทสนับสนุน มี ๔ กลุม และแตละกลุมมีชื่อตําแหนงดังตอไปนี้ 

• กลุมวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง ตําแหนงในสายงานวิชาชีพเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือตําแหนงในสาขาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งตองมีใบประกอบวิชาชีพ 
มี ๑๙ ตําแหนง ไดแก  

๑. นักกายภาพบําบัด       ๒. ทันตแพทย 
๓. พยาบาล        ๔. แพทย 



 ๑๗ 

๕. สัตวแพทย        ๖. นักเทคนิคการแพทย 
๗. เภสัชกร        ๘. วิศวกรเครื่องกล 
๙. วิศวกรไฟฟา       ๑๐. วิศวกรโยธา 
๑๑. สถาปนิก        ๑๒. นักรังสีการแพทย 
๑๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร     ๑๔. นักจิตวิทยาคลินิก 
๑๕. นักแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  ๑๖. นักกิจกรรมบําบัด 
๑๗. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก    ๑๘. นักกายอุปกรณ 
๑๙. นักวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร 

• กลุมสนับสนุนวิชาการ  หมายถึง ตําแหนงที่สนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และสวนงานทางดานการเรียนการสอนและการวิจัยโดยตรง  และ/หรือ
ตําแหนงที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน หรือเปนงาน
บริการที่เปนงานหลักของสวนงาน/หนวยงานมี ๒๖ ตําแหนง ไดแก 

๑. นักวิชาการศึกษา     ๒. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
๓. นักวิทยาศาสตร     ๔. บรรณารักษ 
๕. นักวิชาการเวชสถิติ    ๖. นักวิชาการโภชนาการ 
๗. นักจิตวิทยา     ๘. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๙. เจาหนาที่วิจัย     ๑๐. นักเอกสารสนเทศ 
๑๑. นักวิทยาศาสตร     ๑๒. นักวิชาการชางทันตกรรม  
๑๓. นักวิชาการอาชีวบําบัด    ๑๔. นักกําหนดอาหาร    
๑๕. เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  ๑๖. นักวิชาการอักษรเบรลล 
๑๗. นักวิชาการภาษามือ    ๑๘. ลามภาษามือ 
๑๙. นักใหคําปรึกษาเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ   
๒๐. นักเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  
๒๑. ผูชวยวิจัย      ๒๒. นักพัฒนาการเด็ก 
๒๓. นักวิทยาศาสตรการกีฬา   ๒๔. นักวิชาการดนตรีไทย 
๒๕. นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร ๒๖. นักวิชาการขอมูลสมุนไพร 



 ๑๘ 

• กลุมสนับสนุนทั่วไป แบงเปน ๒ ระดับ ไดแก 
o ตําแหนงระดับปฏิบัติการ  หมายถึง  ตําแหนงที่สนับสนุนงานทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย/สวนงาน/หนวยงาน และเปนตําแหนงที่มีลักษณะงานเฉพาะดาน ซึ่งตองบรรจุผู
มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี ๒๑ ตําแหนง ดังนี้ 

๑. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี 
๓. นักวิชาการชางศิลป    ๔. นักตรวจสอบภายใน 
๕. นักสุขศึกษา     ๖. วิศวกร 
๗. นักวิเคราะหนโยบายและแผน   ๘. นักวิชาการเกษตร 
๙. นักวิชาการสัตวบาล    ๑๐. นิติกร 
๑๑. นักทรัพยากรบุคคล    ๑๒. นักประชาสัมพันธ 
๑๓. นักวิชาการพัสดุ     ๑๔. นักวิชาการสถิติ 
๑๕. นักวิเทศสัมพันธ    ๑๖. นักสังคมสงเคราะห 
๑๗. นักวิชาการสารสนเทศ    ๑๘. นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 
๑๙. เจาหนาที่ฝกอบรม    ๒๐. เจาหนาที่พยาบาลทางสัตวแพทย 
๒๑. ผูเชี่ยวชาญดานบริหารสินทรัพย 

o ตําแหนงระดับชวยปฏิบัติการดานตางๆ หมายถึง ตําแหนงที่สนับสนุนงานทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย/สวนงาน/หนวยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่เปนผูชวยของตําแหนงระดับ
ปฏิบัติการโดยบรรจุผูที่มีคุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี มี ๒๔ ตําแหนง ดังนี้ 

๑.  ชางทันตกรรม      ๒. ชางเครื่องคอมพิวเตอร 
๓. ชางพิมพ       ๔. ชางศิลป 
๕. ชางเขียนแบบ      ๖. ชางเครื่องยนต 
๗. ชางไฟฟา       ๘. ชางอิเล็กทรอนิกส 
๙. ชางเทคนิค       ๑๐. ผูปฏิบัติงานบริหาร 
๑๑. ผูปฏิบัติงานการเกษตร     ๑๒. ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
๑๓. ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา    ๑๔. ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
๑๕. ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด    ๑๖. ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 



๑๗. ผูปฏิบัติงานทันตกรรม     ๑๘. ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
๑๙. ผูปฏิบัติงานพยาบาล     ๒๐. ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 
๒๑. ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย   ๒๒. ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  
๒๓. ผูปฏิบัติงานกายภาพบําบัด    ๒๔. เจาหนาที่อักษรเบรลล 

 

 ๑๙ 

 
  

๒. หลักเกณฑการจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑการจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยตองทําสัญญาตาม
กําหนดระยะเวลาการจาง  ดังนี้  

๑) สัญญาระยะแรก  ใหมีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ปแตไมเกิน ๒ ป  โดยวัน
สิ้นสุดสัญญาใหเปนวันที่ ๓๐ กันยายน (เชน จางงานวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สัญญาอาจจะ
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ หรือ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) 

๒) สัญญาระยะที่สอง  กําหนดใหมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) สัญญาที่มีระยะเวลาการจางจนถึงวันครบเกษียณอายุงาน กําหนดใหสิ้นสุด

สัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปท่ีมีอายุครบเกษียณอายุงาน 
(๒) สัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา กําหนดใหสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน ของ

ปท่ีผูนั้นครบสัญญา 
ท้ังนี้ การเลือกประเภทสัญญาและกําหนดระยะเวลาของสัญญา ใหเปนการตกลงรวมกัน

ระหวางผูใหสัญญาและผูรับสัญญา 
 
 
 
 
 
 



 ๓. จรรยาบรรณและวินัย 
 
 พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติและรักษาจรรยาบรรณและวินัยอยางเครงครัด ดังนี้ 
 ๑)  ปฏิบัติหนาที่ของตนตามนโยบาย คําสั่ง กฎ ขอบังคับ ประกาศ และแบบธรรม
เนียมของมหาวิทยาลัย 
 ๒)  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม 
 ๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส ระวังรักษาผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย และไมประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ 
 ๔)  รักษาความลับของมหาวิทยาลัย 
 ๕)  อุทิศเวลาใหแกงานของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานตรงตอเวลาอยางสม่ําเสมอ ไม
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ 
 ๖)  ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายและ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลัยหรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของมหาวิทยาลัย จะเสนอความเห็นทันที
เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดแสดงความเห็นแลว ผูบังคับบัญชา
ยืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
 ๗)  ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา หรือปกปดขอความซึ่งควรตองแจง  
 ๘)  มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติ
หนาที่  
 ๙)  ใหการตอนรับ ใหความสะดวก และใหความเปนธรรมแกผูมาติดตองานอยางเปน
ธรรมดวยความสุภาพเรียบรอย โดยไมดูหมิ่น เหยียดหยาม ขมเหง หรือกดขี่ผูมาติดตองาน
ของมหาวิทยาลัย 
 ๑๐) ไมกระทําการ หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสียความ
เที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตน 
 ๑๑)  รักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตนมิให
เสื่อมเสีย และไมกระทําการใดๆอันทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

 ๒๐ 



 ๒๑ 

 ๑๒)ไมปฏิบัติงานอื่นใด ซึ่งจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคหรือผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย 
 ๑๓) รักษาจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
มุงประสงคใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การยืนหยัดและทําในสิ่งที่ถูกตอง 
(๒) ความซื่อสัตยสุจริต และความรับผิดชอบ 
(๓) การปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
(๔) การปฏิบัติงานโดยไมเลือกปฏิบัติ 
(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

การกระทําผิดวินัยที่ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ไดแก 
๑) กระทําผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่ ง  อันเปนสาเหตุให เกิดความเสียหายแก

มหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๗ วัน โดยไมมี

เหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ขอบังคับ 
ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

๓) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ
ประโยชนที่มิควรได ซึ่งถือวาเปนการทุจริตตอหนาที่ 

๔) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือประมาทเลินเลอในหนาที่จนเปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

๕) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาการจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือไดรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๖) ปฏิบัติผิดจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
 
 



 โทษทางวินัย มี ๔ สถาน คือ 
๑) ภาคทัณฑ 
๒) ตัดเงินเดือน 
๓) งดการเลื่อนเงินเดือนประจําปในปที่ถูกลงโทษทางวินัย 
๔) ปลดออก 
การลงโทษทางวินัยตองลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและไมเปนไปดวยความ

พยาบาท โดยอคติ หรือโทสจริต หรือลงโทษผูที่ไมไดกระทําผิด 
 
 ๔. การพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ 

๑)  ตาย  การพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากถึงแกกรรมจะเปน
วันถัดจากวันที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นถึงแกกรรม 

๒)  ครบเกษียณอายุงาน   พนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุงานในวันสิ้น
ปงบประมาณของปท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ อยางไรก็ตามอาจพิจารณาจางพนักงานที่มีอายุ
เกินกวา ๖๐ ปบริบูรณตอไปจนถึงวันสิ้นปงบประมาณของปท่ีมีอายุ ๖๕ ปบริบูรณ แตหาก
สวนงาน/หนวยงานมีความจําเปนตองจางพนักงานที่มีอายุเกินกวา ๖๕ ปบริบูรณตอไป ใน
กรณีนี้จะจางไมเกินวันสิ้นปงบประมาณของปท่ีมีอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ เทานั้น (ซึ่งเปนการ
จางคราวละไมเกิน ๑ ปงบประมาณและไมไดอยูในตําแหนงประเภทผูบริหาร) 

๓)  ไดรับอนุญาตใหลาออก  การลาออกเปนการพนจากสภาพการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยความประสงคของพนักงานมหาวิทยาลัยกอนครบระยะเวลาตามสัญญาการ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยตองการลาออกใหย่ืนหนังสือขอลาออก
ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับ เพ่ือเสนอใหอธิการบดี
พิจารณาอนุญาตการลาออกตอไป เมื่ออธิการบดีอนุญาตแลว จึงใหลาออกตามคําสั่ง แตกรณี
ท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือรับสมัครเลือกตั้ง ให
การลาออกมีผลตั้งแตวันที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอลาออก 
 ๒๒ 



 ๒๓ 

๔)  ถูกสั่งใหออก  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีกรณีดังตอไปนี้ อธิการบดีมีอํานาจสั่งให
ออกจากงานได 

(๑)  มีหลักฐานแสดงใหเห็นชัดเจนวาพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นเจ็บปวยจนไมสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของตนไดอยางสม่ําเสมอ 

(๒) มีลักษณะตองหามตอไปนี้ 

• ขาดคุณสมบัติความเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

• เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเปนคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ในสังกัด
พรรคการเมือง 

• เปนคนวิกลจริต เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือเปนโรคตามที่ ก.บ.ค.กําหนด 

• เปนผูบกพรองในศีลธรรม จริยธรรมอันด ี

• เปนบุคคลลมละลาย 

• เคยถูกจําคุกหรือถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  

• เมื่อมีการยบุสวนงานหรือตําแหนงที่ถือครองอยู 
• ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยรายแรง แตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษปลดออก

ได แตคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยพิจารณาแลวเห็นวาหากทําหนาที่ตอไปจะเกิด
ความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 

(๓)  พนักงานมหาวิทยาลัยอยูในระหวางการทดลองปฏิบัติงานแตไมผานการ
ประเมินผล จะพิจารณาใหออกไดทันทีโดยไมรอใหครบกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
 (๔) พนักงานมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปต่ํากวามาตรฐาน
และอยูในเกณฑตองปรับปรุงติดตอกัน ๒ ครั้งโดยสวนงานใหโอกาสในการปรับปรุงและ
พัฒนาแลว ใหออกจากงานไดโดยถือวาสัญญาจางสิ้นสุด 

(๕)  พนักงานมหาวิทยาลัยตองไปรับราชการทหารตามกฎหมาย แตกรณีที่มีเหตุผล
จําเปนอาจมีการสงวนตําแหนงไวบรรจุและแตงตั้งใหกลับเขาปฏิบัติงานเมื่อพนจากราชการ
ทหาร 



๕)  ถูกสั่งลงโทษปลดออก  เปนการลงโทษอันเนื่องมาจากการกระทําผิดวินัยรายแรง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (โทษทางวินัย)  

๖)  ครบกําหนดระยะเวลาการจางตามสัญญา 
  

 

 ๒๔ 

 

 

๕. เครื่องแบบพนกังานมหาวิทยาลัย 

เครื่องแบบพิธีการ เปนเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับใชในการเขา
รวมงานพิธีตางๆตามหมายกําหนดการหรือกําหนดการ หรือในโอกาสอื่นตามคําสั่งหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย ลักษณะเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัยแบงออกเปน 
๓ ประเภท คือ 

๑) เคร่ืองแบบปกติขาว (ดูตารางหนา ๒๕)  
ภาพแสดงตัวอยางการแตงกายดวย เคร่ืองแบบปกติขาว 

                  
      หญิง        ชาย 

 

๒)  เคร่ืองแบบครึ่งยศ มีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว 
เวนแตกางเกง-กระโปรงใหใชผาสีดําและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามที่ระบุใน
หมายกําหนดการหรือกําหนดการ สําหรับผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
สายสะพาย ใหประดับแตตรา โดยไมตองสวมสายสะพาย 



 ๒๕ 

 ตารางแสดงเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (เคร่ืองแบบปกติขาว) 
ลักษณะเครือ่งแบบ ชาย หญิง 

หมวกทรงหมอตาลสีขาว กระบัง
หนาสีดํา สายรัดคางสีทอง มีดุม
ตรามหาวิทยาลัยมหิดลสีทองติดที่
ขางหมวกทั้งสองขาง ผาพัน
หมวกเปนแถบลายถกัสขีาว  

หมวกแกปทรงออนพับปกสีขาว  
ผาพันหมวกเปนแถบลายถักสีขาว  

หมวก 
* การสวมหมวก ให
สวมในโอกาสอันควร 
 

หนาหมวกติดเครื่องหมายตราประจําพระองคสีทอง 
เสื้อแบบราชการสีขาว ที่แนวสาบ
อกกลัดดุมตรามหาวิทยาลัย 
มหิดล ๕ ดุม  
(ประดับแพรแถบฯเหนือกระเปา) 

เสื้อแบบขาราชการสตรีสีขาว
แบบคอแหลมแขนยาวถึงขอมือ ที่
แนวสาบอกกลัดดุมตรา
มหาวิทยาลัยมหิดล ๓ ดุม มี
กระเปาลาง(ไมมีใบปกกระเปา) 
ทั้ง๒ ขาง  

เสื้อ 
 
 

ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณที่อกเสื้อเบื้องซาย 
กางเกง-กระโปรง ใหใชกางเกงขายาวแบบราชการ 

สีขาว ไมพบัปลายขา 
ใหใชกระโปรงสีขาว ยาวปดเขา 
ตีเกล็ดดานหนา ๒ เกล็ด และ
ดานหลัง ๒ เกล็ด  

รองเทา ถุงเทา ใหใชรองเทาหนังหุมสนสีดํา หรือ
วัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเทาสีดํา 

ใหใชรองเทาหุมสนสดีําแบบปด
ปลายเทา ไมมีลวดลาย (สนสูงไม
เกิน ๑๐ cm) ถุงเทายาวสีเนื้อ 

เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดํา  

เคร่ืองหมายประดับคอ
เสื้อ 

ใหมีเครื่องหมายตราประจําพระองคสีทองติดที่คอเสื้อเครื่องแบบปกติ
ขาวทั้ง ๒ ขาง 

อินทรธนู 
 

อินทรธนูแข็งปลายมน พื้นเปนสักหลาดสีดํา ติดดุมตรา
มหาวิทยาลัยมหิดลขนาดเล็ก บนอินทรธนูปกดิ้นทองลายชอกันภัย
มหิดล ใหติดอินทรธนูทับเสื้อเหนือบาทั้ง ๒ ขาง 



๓) เครื่องแบบเต็มยศ มีลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ 
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ และใหสวมสายสะพายรวมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ ตามที่
ระบุในหมายกําหนดการหรือกําหนดการ 

 
 
 
๖. การใชบัตรแสดงตน 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมีการใชบัตรแสดงตนเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 
โดยใหคลองหรือติดบัตรแสดงตนในระหวางการปฏิบัติหนาที่ การเขาออกอาคาร สําหรับ
หลักเกณฑการใชบัตรแสดงตนอื่นๆใหเปนไปตามที่สวนงาน/หนวยงานกําหนด 

 

 
                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๖ 



สวนที่ ๓ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
พนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ดังนี้     
 

                  ๑. สวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล 
          
    พนักงานมหาวิทยาลัย ใชสวัสดิการกองทุนประกันสังคม 

 

     สวนที่เกินสิทธิประกันสังคม เบิกจายจากกองทุนสวัสดิการฯ 

     และบุคคลในครอบครัว วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ป + Co-Pay 

      ในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ป                            
 

พนักงานมหาวิทยาลัยจะตองสงเงินสมทบรอยละ๕ ของอัตราเงินเดือน แตไมเกิน 

๗๕๐ บาท เขากองทุนประกันสังคม และใชสิทธิการเบิกจายคารักษาพยาบาลจากกองทุน

ประกันสังคม สําหรับคารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวท่ี

ไมสามารถใชสิทธิไดจากกองทุนประกันสังคม (ซึ่งเบิกไดตามสิทธิขาราชการ) ใหเบิกจาย

จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ป       

   กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวมีความจําเปนตองใชสิทธิเกิน

วงเงินที่กําหนด (๒๐,๐๐๐ บาท/ป) ใหเบิกจายในสวนที่เกินได โดยจายรวมกับมหาวิทยาลัย 

(Co-Pay) เปนสัดสวนรอยละ ๕๐ในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ป (มหาวิทยาลัยจายรวมไม

เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท/ป)  

 

 ๒๗ 



  
 
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม ขณะมีสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ยกเวน

ถึงแกกรรมในระหวางขาดงาน) บุคคลซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยไดแสดงเจตนาระบุชื่อไวเปน
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ หรือ ทายาท (กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมิได

แสดงเจตนาไว) มีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ จํานวน ๓ เทา ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 
จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ๒๘ 

 
  
           

๒. เงินชวยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม 

๓. เงินสงเคราะหกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม 

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม ขณะมีสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย บุคคล
ในครอบครัวหรือผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในอัตราดังนี้ 
          (๑) กรณีถึงแกกรรมดวยเหตุปกติ                      ๕๐,๐๐๐ บาท  
          (๒) กรณีถึงแกกรรมดวยอุบัติเหตุ                   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
         

 หลักเกณฑการจายเงินสงเคราะห 

• บุตรใหไดรับ ๒ สวน ถามีบุตรตั้งแต ๓ คนขึ้นไป ใหไดรับ ๓ สวน 

• คูสมรส ใหไดรับ ๑ สวน 

• บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา ท่ีมีชีวิตอยูใหไดรับ ๑ สวน 
กรณีไมมีบุคคลในครอบครัว ใหจายแกบุคคลซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นวามีหลักฐาน

แสดงวาเปนผูอยูในความอุปการะของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีถึงแกกรรม โดยจําเปนตองมีผู
อุปการะและการถึงแกกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น ทําใหไดรับความเดือดรอน
เพราะขาดความอุปการะ 
 

 



 
 
๔. สิทธิประโยชนทดแทนสําหรับผูประกันตน “กองทุนประกันสงัคม” 

๑) กรณีเจ็บปวยและประสบอันตราย (สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๓ เดือน ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ เดือน)  

• ไดรับคาบริการทางการแพทย อวัยวะเทียมและอุปกรณ ในการบําบัดโรค 

• เงินทดแทนการขาดรายได (รอยละ ๕๐ของคาจาง ไมเกิน ๙๐ วัน/ครั้ง ไมเกิน ๑๘๐ 
วัน/ป)  

• กรณีทันตกรรม (ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน ไมเกิน ๒๕๐ บาท/ครั้ง ปละไมเกิน 
๕๐๐บาท และใสฟนเทียม ๑ - ๕ ซี่ ไมเกิน ๑,๒๐๐ บาท มากกวา ๕ ซี่ ไมเกิน ๑,๔๐๐ บาท 
ภายในระยะเวลา ๕ ป)  

• สิทธิไดรับบริการทางการแพทยโดยการฟอกเลือดดวยไตเทียม                  
๒) กรณีคลอดบุตร (สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๗ เดือน ภายในระยะเวลา 

๑๕ เดือน) 
(๑) กรณีผูประกันตนหญิง 

• คาคลอดบุตรเหมาจาย ๑๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง   

• เงินสงเคราะหการหยุดงาน อัตรารอยละ ๕๐ ของคาจาง ๙๐ วัน 
(๒) กรณีผูประกันตนชาย (ใชสิทธิเบิกคาคลอดบุตรใหภรรยา) 

• คาคลอดบุตรเหมาจาย  ๑๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง  
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาคลอดบุตรคนละไมเกิน ๒ ครั้ง ในกรณีภรรยาและสามี 

เปนผูประกันตนทั้งคูใชสิทธิการเบิกคาคลอดบุตรรวมกันไมเกิน ๔ ครั้ง         
๓) กรณีทุพพลภาพ (สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๓ เดือน ภายในระยะเวลา ๑๕ 

เดือน) 

• คารักษาพยาบาลเทาที่จายจริง ไมเกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 

• เงินทดแทนอัตรารอยละ ๕๐ ของคาจางตลอดชีวิต  
                   

 ๒๙ 



 ๓๐ 

๔) กรณีเสียชีวิต (สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๑ เดือน ภายใน ๖ เดือน) 

• ผูจัดการศพมีสิทธิไดรับเงินคาทําศพ ๔๐,๐๐๐ บาท   

• ผูมีสิทธิหรือทายาท ไดรับเงินสงเคราะหตามระยะเวลาการสงเงินสมทบ ดังนี้   
o สงเงินสมทบตั้งแต ๓ ปขึ้นไป  แตไมถึง ๑๐ ป ไดรับเงินสงเคราะห เทากับคาจาง

เฉลี่ย ๑ เดือนครึ่ง  
o สงเงินสมทบตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป ไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ย ๕ เดือน              

๕) กรณีสงเคราะหบุตร (สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๑๒ เดือน ภายในเวลา ๓๖ 
เดือน) 

• เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย (ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกใหเปน
บุตรบุญธรรมผูอื่น) อายุไมเกิน ๖ ป จํานวนคราวละไมเกิน ๒ คน 

• ไดรับเงินสงเคราะหบุตรเหมาจายเดือนละ ๓๕๐ บาท/บุตร ๑ คน   

•  กรณีผูประกันตน เปนผูทุพพลภาพหรือตาย ขณะที่บุตรอายุไมเกิน ๖ ป จะมีสิทธิ
ไดรับประโยชนทดแทนตอจนบุตรอายุ ๖ ป                                              

๖) กรณีชราภาพ 
(๑) เงินบํานาญชราภาพ   

• สงเงินสมทบครบ ๑๘๐ เดือน ไมวาระยะ เวลา ๑๘๐ เดือนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม 
และมีอายุครบ ๕๕ ป  เมื่อความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง จะไดรับเงินในอัตรารอยละ ๑๕ 
ของคาจางเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย  

• สงเงินสมทบ เกินกวา ๑๘๐ เดือน ใหปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญฯ จากอัตรารอยละ 
๑๕ เพ่ิมขึ้นอีก รอยละ ๑ ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก ๑๒ เดือน 

(๒) เงินบําเหน็จชราภาพ (เมื่อสงเงินสมทบไมครบ ๑๘๐ เดือน มีอายุครบ ๕๕  ป เปน
ผูทุพพลภาพหรือถึงแกความตาย และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง) 

• สงเงินสมทบต่ํากวา ๑๒ เดือน ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพ เทากับจํานวนเงินสมทบ
ที่ผูประกันตน จายสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
และกรณีชราภาพ 



• สงเงินสมทบตั้งแต ๑๒ เดือนขึ้นไป ใหจายเงินบําเหน็จเทากับจํานวนเงินสมทบที่
ผูประกันตนและนายจางจายสมทบเขากองทุนพรอมประโยชนทดแทน 

๗) กรณีวางงาน (เมื่อสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน) 

• กรณีลาออกจากงาน ไดรับเงินทดแทนรายเดือน รอยละ ๓๐ ของคาจางครั้งละไม
เกิน ๙๐ วันใน ๑ ป 

• ถูกเลิกจางไดรับเงินทดแทนรายเดือน รอยละ ๕๐ ของคาจาง ครั้งละไมเกิน ๑๘๐ วัน 
ใน ๑ ป                             

      
 

 ๓๑ 

 
 
 

 
 

 
 
  

    

   

   
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทาง  www.sso.go.th  หรือสายดวน
ประกันสังคม ๑๕๐๖ (ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ) 

            ผูประกันตน ตองยื่นเรื่องขอรับประโยชนทดแทนทุกกรณี ภายใน
เวลา ๑ ป นับจากวันที่เกิดสิทธิ์ 

สํานักงานประกันสังคม เพิ่มความสะดวกใหแกผูประกันตนและผูมี
สิทธิ์สามารถยื่นขอรับประโยชนทดแทนทั้ง ๗ กรณี ไดทางธนาคาร ๙ แหง 
ไดแก ธนาคารกรุงไทย  กรุงศรีอยุธยา  กรุงเทพ  กสิกรไทย  ไทยพาณิชย  
ทหารไทย  นครหลวงไทย  อิสลามแหงประเทศไทย  และไทยธนาคาร   

ขอแนะนํา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sso.go.th/


 
๕. สิทธิการลาหยุดงานโดยไดรับเงินเดือน  

 
 

 พนักงานมหาวิทยาลัย  มีสิทธิลาหยุดงานโดยไดรับเงินเดือน โดยสรุปไดดังนี้                               

๑) ลาปวย  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาปวยเพ่ือรักษาตัว ในกรณีปกติ ปละไมเกิน  
๖๐ วันทําการ  

กรณีลาปวยท่ีตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและ/หรือพักรักษาตัวตอเนื่องตาม
ความเห็นของแพทย พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา ซึ่งเมื่อรวมกับ
การลาปวยกรณีปกติ มีสิทธิลาปวยโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาปหนึ่งไมเกิน ๑๒๐ วันทํา
การ  

๒) ลาคลอดบุตร  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาเนื่องจากคลอดบุตรไดคร้ังละ ๙๐ วัน 
โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราปกติระหวางที่ลา  

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเปนผูประกันตนและมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการคลอด
บุตร ใหขอรับเงินสงเคราะหการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคมกอน  สําหรับสวนที่ยัง
ไมครบ ๙๐ วันหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ียังไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการคลอดบุตรให
ไดรับจากมหาวิทยาลัย  

๓) การลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาเพื่อดูแล
บุตรและภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายหลังคลอดโดยไดรับเงินเดือนในระหวางลา คร้ังละไม
เกิน ๑๕ วันทําการ  

๔) ลากิจสวนตัว  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือน
ระหวางลา ปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ แตในปท่ีเร่ิมเขาปฏิบัติงานลาไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีลาคลอดบุตร หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
ตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรใหมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับ
เงินเดือนระหวางลา 

 ๓๒ 



 ๓๓ 

๕) ลาพักผอนประจําป  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาพักผอนประจําปโดยไดรับ
เงินเดือนปละไมเกิน ๑๐ วันทําการ ยกเวนกรณีที่เขาปฏิบัติงานในปแรก ยังไมครบ ๖ เดือน ไม
มีสิทธิลาพักผอนประจําป 

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจางตอเนื่อง ซึ่งไมไดลาพักผอนหรือใชสิทธิการลา
พักผอนประจําปแลว แตยังไมครบ ๑๐ วันทําการ สามารถสะสมวันที่ยังไมไดลารวมกับวันลา
ของปตอๆไปได แตไมเกิน ๒๐ วันทําการ สําหรับผูที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอย
กวา ๑๐ ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ 
วันทําการ 

๖) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังไมเคยลา
อุปสมบทและประสงคที่จะอุปสมบท หรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ง
ประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีสิทธิลาอุปสมบท 
หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ โดยไดรับเงินเดือนไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

พนักงานมหาวิทยาลัยจะขอลาอุปสมบท หรือขอลาไปประกอบพิธีฮัจญอยางหนึ่งอยาง
ใดไดเพียงครั้งเดียว 

๗) ลาเก่ียวกับราชการทหาร  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาเขารับการตรวจเลือก หรือ
เขารับการเตรียมพล โดยไดรับเงินเดือนไดตลอดระยะเวลาที่ทางราชการทหารกําหนด   

๘) ลาติดตามคูสมรส  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาติดตามคูสมรสในกรณีที่คูสมรส
อยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศ เปนระยะเวลาติดตอกัน ไมวาจะอยู
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม โดยไมไดรับเงินเดือนไดไม
เกิน ๒ ป หรือในกรณีจําเปน ผูมีอํานาจอาจอนุญาตใหลาตอโดยไมไดรับเงินเดือนไดอีก ๒ ป 
แตเมื่อรวมแลวตองไมเกิน ๔ ป หากเกิน ๔ ป ใหลาออกจากงาน 

๙) การไปถือศีลและปฏิบัติธรรม  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนสตรี มีสิทธิไปถือศีลและ
ปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ ๑ คร้ังตลอดอายุงาน เปนระยะเวลาไมต่ํากวา ๑ เดือนแตไมเกิน ๓ เดือน โดยไมถือ
เปนวันลา 

 



การลาหยุดงานประเภทอื่นๆ  ของพนักงานมหาวิทยาลัย  และการไดรับเงินเดือนใน
ระหวางลา นอกเหนือจากที่กําหนดไว ใหหัวหนาสวนงาน/หนวยงานพิจารณาความ
เหมาะสม และนําเสนออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมิไดดําเนินการเกี่ยวกับการลาใหถูกตองตามประกาศนี้
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหถือวาเปนการขาดงาน     
           ๔) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาเกินสิทธิการลา ใหถือเปนการลาโดย
ไมไดรับเงินเดือน  

 ขอควรทราบเกี่ยวกับการลา 
๑) ผูลาตองย่ืนใบลาเปนลายลักษณอักษรลวงหนา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ยกเวนกรณี ลาปวย ลาคลอดบุตร การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล ให
หยุดงานไดโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต 

 ในกรณีที่ไมอาจยื่นใบลาได  ตองแจงการลาใหผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบ และตองสง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน 

๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมได
หยุดงาน  ใหเสนอขอยกเลิกวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต  และใหถือ
วาการลาเปนอันสิ้นสุด เพียงวันที่ขอยกเลิกวันลานั้น 

 

 
๖. การไดรับเงินชดเชย 

 
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิไดรับ

เงินชดเชย ตามกรณีดังนี้ 
    ๑)  ครบเกษียณอายุงาน   
      ๒)  ถูกสั่งใหออก  
      ๓)  ครบกําหนดระยะเวลาการจางตามสัญญาโดยไมมีการขยายระยะเวลาการจาง (ไมมี
การจางตอ) 
 ๓๔ 



อัตราการจายเงินชดเชย 
 ตารางแสดงอัตราการจายเงินชดเชย 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อัตราการจายเงินชดเชย 
ติดตอกันครบ ๑๒๐ วัน แตไมครบ ๑ ป   ไมนอยกวา ๑ เทา ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 
ติดตอกันครบ ๑ ป แตไมครบ ๓ ป   ไมนอยกวา ๓ เทา ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 
ติดตอกันครบ ๓ ป แตไมครบ ๖ ป   ไมนอยกวา ๖ เทา ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 
ติดตอกันครบ ๖ ป แตไมครบ ๑๐ ป ไมนอยกวา ๘ เทา ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 
ติดตอกันครบ ๑๐ ปขึ้นไป ไมนอยกวา ๑๐ เทา ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 

 
 

 ๓๕ 

 
 

๗. การไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดทําการเสนอขอ และไดรับพระราชทานฯ ตั้งแตป ๒๕๔๘ เปนตนมา 
(ปจจุบันยังไมมีขอบังคับฯหรือประกาศฯของมหาวิทยาลัยประกาศใชอยางเปนทางการ)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๔ 
การประเมินผล 

 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหสวนงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยทุกตําแหนงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมี ๒ ลักษณะ 
ดังนี้ 

 
 
 
๑. การประเมินผลการทดลองปฏิบัตงิาน 

กําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง โดย
กําหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  
 ๑) ตําแหนงประเภทวิชาการ มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานไมเกิน ๑ ป นับแตวันบรรจุ 
 ๒) ตําแหนงประเภทสนับสนุน มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานไมเกิน ๖ เดือน นับแต
วันบรรจุ 
 ยกเวนกรณีผูท่ีมีประสบการณการทํางานตรงกับตําแหนงที่ไดรับการบรรจุ สวนงาน
อาจไมตองกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงานก็ได 
 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจะตองประเมินใหแลวเสร็จ กอนครบระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติงาน  

กรณีท่ีมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกับระยะเวลาตั้งแต
เริ่มทดลองปฏิบัติงานแลว จะตองไมเกิน ๑ ป 
 
 
 
 

 ๓๖ 



 
 
 

๒. การประเมินผลการปฏบิัติงานประจําป 

 

กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ปละ ๒ ครั้ง เพ่ือนําผลการประเมินไป
ใชในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนสัญญา
ปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การใหรางวัลประจําป คาตอบแทนอื่นๆ  การใหรางวัลจูงใจ 
และการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในเรื่องอื่นๆ 

สําหรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป มหาวิทยาลัยไดกําหนดรูปแบบ
การประเมินผลท่ีเปนธรรมและโปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความ
พึงพอใจและเกิดทัศนคติ ท่ีดีในการปฏิ บัติงานรวมกันระหวางผู บังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา รูปแบบดังกลาวเรียกวา “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” โดยการจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติงานลวงหนา (Performance Agreement) หรือเรียกสั้นๆ วา PA ซึ่งการ
ประเมินผลรูปแบบนี้จะมีการทําขอตกลงรวมกันระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ผูบังคับบัญชา เพ่ือความเขาใจที่ตรงกันทั้งสองฝายและยอมรับผลการประเมินรวมกันไดโดย
มุงเนนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย การสรางสรรคงานใหมและพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ๓๗ 



สวนที่ ๕ 
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

 

 ๑. ความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

  พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัยโดยเฉพาะ
สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดแก  ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย ซึ่งกระทําได ๒ วิธีคือ 

๑) วิธีปกติ หมายถึง วิธีท่ีใชแกผูขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและผลงานตรงตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒) วิธีพิเศษ หมายถึง วิธีท่ีใชแกผูขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงแตกตางไปจากที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เชน ระยะเวลาการดํารงตําแหนงไมครบ หรือเปลี่ยนสาขา หรือการขอ
แตงตั้งที่ไมไดเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด    

 

  ตารางสรุปเกณฑการกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติ๒

ศาสตราจารย 
คุณสมบัติ/ ตําแหนง 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย วิธีที่ ๑ วิธีที่ ๒ 

๑. คุณสมบติัเฉพาะ
ตําแหนง 
 

ดํารงตําแหนง
อาจารยมาแลว  
ป. ตรี ๙ ป 
ป. โท ๕ ป 
ป. เอก ๒ ป 

 ดํารงตําแหนง 
ผศ. มาแลว     
๓ ป 

ดํารงตําแหนง 
รศ. มาแลว     
๒ ป 

ดํารงตําแหนง 
รศ. มาแลว     
๒ ป 

                                                 

 ๓๘

๒ ขอมูลปรับปรุงลาสุด เดือน มกราคม ๒๕๕๒ รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากประกาศคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 



 ๓๙ 

ศาสตราจารย 
คุณสมบัติ/ ตําแหนง 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย วิธีที่ ๑ วิธีที่ ๒ 

๒. ผลการสอน 
- ภาระงานสอน (หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมหิดล) 

ไมนอยกวา ๑๘๐ ชั่วโมงทําการ/ ปการศึกษา 

- เอกสารที่ใชประกอบการ
สอนมาแลว ๑ ภาคการศึกษา 
อยางนอย ๑ หัวขอ 
 
- ระดับผลการสอน 

 เอกสารประกอบ 
การสอน  มีระดับ
คุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดี” 

ชํานาญ 

เอกสารคํา
สอนมีระดับ
คุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดี”  
ชํานาญพิเศษ 

 
 
 
 
เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
เชี่ยวชาญ 

๓. ผลงานทางวิชาการที่
เสนอประกอบดวย 
๓.๑ จํานวนผลงาน วิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น เชน สิ่งประดิษฐ 

๓.๑+๓.๒ 
 
จํานวน ๒ เรื่อง
หรือ ๑ ชิ้น โดย ๑ 
เรื่องหรือ ๑ ชิ้น มี
ระดับคุณภาพอยู
ในเกณฑ “ดี” 

๓.๑+๓.๒ 
 
จํานวน ๓ เรื่อง 
หรือ ๑ ชิ้น โดย
๑ เรื่องหรือ ๑ 
ชิ้น มีระดับ
คุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดี” 

๓.๑+๓.๒ 
 
จํานวน ๕ เรื่อง 
หรือ ๑ ชิ้น โดย 
๑ เรื่องหรือ ๑ 
ชิ้น มีระดับ
คุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดีมาก” 

๓.๑ หรือ ๓.๒ 
 
จํานวน ๕ เรื่อง 
หรือ ๑ ชิ้น โดย 
๑ เรื่องหรือ ๑ 
ชิ้น มีระดับ
คุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดีเดน” 

- จํานวนงานวิจัยตีพิมพใน
วารสารที่อยูในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ 
 
๓.๒ บทความทางวิชาการ/
หนังสือ/ตํารา ประกอบ การ
สอนในหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัย มาแลวอยาง
นอย ๑ ภาคการศึกษา 

- 
 

 
 
บทความทาง
วิชาการ/หนังสือ/
ตํารา 
 
 

- 
 

 
 
ตํารา/หนังสือ 

 
 
 

 

จํานวน ๒ เรื่อง 
มีระดับคุณภาพ
อยูในเกณฑ   
“ดีมาก” 
ตํารา/หนังสือ 

 
 
 
 

จํานวน ๒ เรื่อง 
มีระดับคุณภาพ
อยูในเกณฑ 
“ดีเดน” 
ตํารา/หนังสือ 

 
 
 
 



 ๔๐ 

ศาสตราจารย 
คุณสมบัติ/ ตําแหนง 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย วิธีที่ ๑ วิธีที่ ๒ 

- จํานวน(อยางนอย) จํานวน ๑ เรื่อง มี
ระดับคุณภาพอยู
ในเกณฑ “ดี” 

จํานวน ๑ เรื่อง 
มีระดับ
คุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดี” 

จํานวน ๑ เลม 
มีระดับ
คุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดีมาก” 

จํานวน ๑ เลม 
มีระดับ
คุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดีเดน” 

๔. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

มี 

 

  ตารางสรุปเกณฑการกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ๓

ศาสตราจารย 
คุณสมบัติ/ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

วิธีที่ ๑ 
๑. คุณสมบติัเฉพาะตําแหนง 
 

ดํารงตําแหนงอาจารย 
ไมครบระยะเวลา  
ปริญญา ตรี ๙ ป 
ปริญญาโท ๕ ป 
ปริญญาเอก ๒ ป 

ดํารงตําแหนง ผศ. ไม
ครบระยะเวลา ๓ ป 
หรือเปลี่ยนสาขาหรือ
ขามลําดับตําแหนง 

 ดํารงตําแหนง รศ. 
ไมครบระยะเวลา ๒ 
ป หรือเปลี่ยนสาขา
หรือขามลําดับ
ตําแหนง 

๒. ผลการสอน 
- ภาระงานสอน(หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
ไมนอยกวา ๑๘๐ ชั่วโมงทําการ/ ปการศึกษา 

 
- เอกสารที่ใชประกอบการ
สอนมาแลว ๑ ภาคการศึกษา 
อยางนอย ๑ หัวขอ 
- ระดับผลการสอน 

เอกสารประกอบ การ
สอน มีระดับคุณภาพ
อยูในเกณฑ “ดี” 

ชํานาญ 

 เอกสารคําสอนมี
ระดับคุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดี” 

ชํานาญพิเศษ 

- 
 
 

เชี่ยวชาญ 
                                                 
๓ ขอมูลปรับปรุงลาสุด เดือน มกราคม ๒๕๕๒ เกณฑการกําหนดความกาวหนาตําแหนงนักวิจัย และรายละเอยีดอื่นๆ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหดิล เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ศาสตราจารย 
คุณสมบัติ/ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

วิธีที่ ๑ 
๓. ผลงานทางวิชาการที่เสนอ 
ประกอบดวย 
๓.๑ จํานวนผลงานวิจัย หรือ
ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น เชน สิ่งประดิษฐ 
 
 
- งานวิจัยตีพิมพในวารสารที่
อยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ 

๓.๑+๓.๒ 
 
จํานวน ๒ เรื่อง หรือ 
๑ ชิ้น โดยจํานวน ๑ 
เรื่อง หรือ ๑ ชิ้น มี
ระดับคุณภาพอยูใน 
เกณฑ “ดีมาก” 

- 
 

๓.๑+๓.๒ 
 
จํานวน ๓ เรื่อง หรือ 
๑ ชิ้น โดยจํานวน ๑ 
เรื่องหรือ ๑ ชิ้น มี
ระดับคุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดีมาก” 

- 
 

๓.๑+๓.๒ 
 
จํานวน ๕ เรื่อง หรือ 
๑ ชิ้น โดยจํานวน ๑ 
เรื่องหรือ ๑ ชิ้น มี
ระดับคุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดีเดน” 
จํานวน ๒ เรื่อง มี
ระดับคุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดีเดน” 

๓.๒ บทความทางวิชาการ/
หนังสือ/ตําราที่ใชประกอบ 
การสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย มาแลวอยาง
นอย ๑ ภาคการศึกษา 
- จํานวน (อยางนอย) 

บทความทางวิชาการ/
หนังสือ/ตํารา 
 
 
 
จํานวน ๑ เรื่อง มี
ระดับคุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดี” 

ตํารา/หนังสือ 
 

 
 
 
จํานวน ๑ เรื่อง มี
ระดับคุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดี” 

ตํารา/หนังสือ 
 
 
  
 
จํานวน ๑ เลม มี
ระดับคุณภาพอยูใน
เกณฑ “ดีเดน” 

๔. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ทางวิชาการ  

มี 

 

๒. ความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานตําแหนงประเภทสนับสนุน  

 
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทสนับสนุนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อกาวสู

ตําแหนงตางๆได ดังนี้ ตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ โดย              

 ๔๑ 



 ๔๒ 

กระทําได ๒ วิธี คือ 
๑) วิธีปกติ หมายถึง วิธีที่ใชแกผูขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและผลงานตรงตาม

เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
๒) วิธีพิเศษ หมายถึง วิธีที่ใชแกผูขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตางไปจากที่

มหาวิทยาลัยกําหนด เชน ระยะการดํารงตําแหนงไมครบ หรือการขอแตงตั้งที่ไมไดเปนไป
ตามที่กําหนด หรือเปนผูมีความรูความสามารถสูง (Fast Track) ซึ่งตองดํารงตําแหนงในสาขา
ท่ีเสนอขอมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 

ทั้งนี้ การขอตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทสนับสนุนอาจแบง
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทสนับสนุนออกเปน ๒ กลุม ไดแก  

๑) ประเภทสนับสนุนวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ ๒) ประเภทสนับสนุนทั่วไป 
 

 ตารางสรุปเกณฑ การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนใหดํารงตําแหนง 
ระดับชํานาญงาน๔

จํานวนผลงานที่เสนอและ
เกณฑคุณภาพของผลงาน 

คุณภาพ คุณสมบัติ/ตําแหนง เกณฑการตัดสิน จํานวนผลงาน  
(อยางนอย) วิธี

ปกติ 
วิธี

พิเศษ 
๑. คุณสมบติัเฉพาะตําแหนง  
- ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
มาแลวไมนอยกวา ๑๐ ปและ
ปฏิบัติงาน ในตําแหนงมาแลวไม
นอยกวา ๕ ป 

๑. ปริมาณงานและคุณภาพ
ของงานในหนาที่ มีระดับ
คุณภาพอยูในเกณฑ “ดี”  
๒. สมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนง “ระดับ ๓” 

๒ เรื่อง ดี - 

                                                 
๔ ขอมูลปรับปรุงลาสุด เดือน มกราคม ๒๕๕๒ รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญการ 
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 



 ๔๓ 

 ตารางที่ ๔ สรุปเกณฑ การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนใหดํารง
ตําแหนง ระดับชํานาญการ๕

จํานวนผลงานที่เสนอและเกณฑคณุภาพของ
ผลงาน 

คุณภาพ 
คุณสมบัติ/ 
ตําแหนง 

เกณฑการตัดสิน 
จํานวนผลงาน         

  (อยางนอย) วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
๑. คุณสมบติั
เฉพาะตําแหนง  
- ต่ํากวาปริญญา
ตรี เปนผูชํานาญ
งาน ๕ ปขึ้นไป 
- ปริญญาตรี 
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงมาแลว
ไมนอยกวา ๕ ป 
- ปริญญาโท 
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงมาแลว
ไมนอยกวา ๓ ป 
- ปริญญาเอก 
ปฏิบัติงาน
มาแลวไมนอย
กวา ๒ ป  

๑. ปริมาณงานและคุณภาพ
ของงานในหนาที่ มีระดับ
คุณภาพอยูในเกณฑ “ดี”  
๒. สมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนง “ระดับ ๓” 
๓. ผลงานที่แสดงความ
เปนผูชํานาญการ 

 
 
 
 
 
๓ เรื่อง/ชิ้น และอยาง
นอย ๒ เรื่อง/ชิ้น ที่เปน
ผูดําเนินการหรือเปน
ชื่อแรกหรือเปน 
Corresponding Author 

 
 
 
 

 
ดี 

 
 
 
 

 
ดีมาก 

                                                 
๕
 ขอมูลปรับปรุงลาสุด เดือน มกราคม ๒๕๕๒ รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญการ 
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๒ 



 ๔๔ 

  ตารางที่ ๕ สรุปเกณฑ การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนใหดํารง
ตําแหนง ระดับเชี่ยวชาญ๖

จํานวนผลงานที่เสนอและเกณฑคณุภาพของ
ผลงาน 

คุณภาพ 
คุณสมบัติ/ 
ตําแหนง 

เกณฑการตัดสิน จํานวนผลงาน          
 (อยางนอย) วิธีปกติ วิธีพิเศษ 

๑. คุณสมบติั
เฉพาะตําแหนง  
- เปนผูชํานาญ 
การมาแลวไม
นอยกวา ๓ ป 

๑. ปริมาณงานและคุณภาพ
ของงานในหนาที่ มีระดับ
คุณภาพอยูในเกณฑ “ดีมาก”  
๒. สมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนง 
 “ระดับ ๔” 
๓. ผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กลุมสนับสนุนวิชาการ
และวิชาชีพเฉพาะ 
๔ เรื่อง/ชิ้น ที่เปนผู 
ดําเนินการหรือเปนชื่อ
แรกหรือเปน 
Corresponding Author 
โดยประกอบดวย 
- งานวิจัยอยางนอย ๑ 
เรื่อง/ชิ้น 
- ผลงานอื่น ๓ เรื่อง/ชิ้น 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
ดีเดน 

 
ดีเดน 

 
 

                                                 
๖
 ขอมูลปรับปรุงลาสุด เดือน มกราคม ๒๕๕๒ รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญการ 
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๒ 



 ๔๕ 

จํานวนผลงานที่เสนอและเกณฑคณุภาพของ
ผลงาน 

คุณภาพ 
คุณสมบัติ/ 
ตําแหนง 

เกณฑการตัดสิน จํานวนผลงาน          
 (อยางนอย) วิธีปกติ วิธีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.การใชความรู
ความสามารถในการ
สนับสนุนงานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพเพื่อบริการ
สังคม 

กลุมสนับสนุนทั่วไป 
๔ เรื่อง/ชิ้น โดย ๓ 
เรื่อง/ชิ้นเปน
ผูดําเนินการหรือเปนชื่อ
แรกหรือเปน 
Corresponding Author 
โดยประกอบดวย 
- งานวิจัยอยางนอย ๑ 
เรื่อง/ชิ้น 
- งานวิเคราะหเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงงาน 
๑ เรื่อง/ชิ้น 
- ผลงานอื่น ๒ เรื่อง/ชิ้น 
 

 
 

 
 
 
 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
 
 

ดีเดน 
 

ดีเดน 
 
 

ดีเดน 
ดีเดน 

 
 
 
 



 ๔๖ 

  ตารางสรุปเกณฑ การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนใหดํารงตําแหนง 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ๗

จํานวนผลงานที่เสนอและเกณฑคณุภาพของ
ผลงาน 

คุณภาพ 
คุณสมบัติ/ ตําแหนง เกณฑการตัดสิน 

จํานวนผลงาน 
 (อยางนอย) วิธีปกติ วิธีพิเศษ 

๑. คุณสมบติัเฉพาะ
ตําแหนง  
- เปนผูเชี่ยวชาญมาแลว
ไมนอยกวา ๒ ป 

๑. ปริมาณงานและ
คุณภาพของงานใน
หนาที่ มีระดับคุณภาพ
อยูในเกณฑ “ดีเดน”  
๒. สมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนง  
“ระดับ ๕”  
๓. ผลงานที่แสดงความ
เปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลุมสนับสนุนวิชาการ
และวิชาชีพเฉพาะ 
๕ เรื่อง/ชิ้น ที่เปน
ผูดําเนินการหรือเปนชื่อ
แรกหรือเปน 
Corresponding Author
โดยประกอบดวย 
- งานวิจัยอยางนอย ๒ 
เรื่อง/ชิ้น และ 
- ผลงานอื่น ๓ เรื่อง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ดีเดน 

 
ดีมาก 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ดีเดน 

 
ดีเดน 

 

                                                 
๗

 ขอมูลปรับปรุงลาสุด เดือน มกราคม ๒๕๕๒ รายละเอยีดสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาในตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญการ 
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพเิศษ พ.ศ.๒๕๕๒ 



 ๔๗ 

จํานวนผลงานที่เสนอและเกณฑคณุภาพของ
ผลงาน 

คุณภาพ 
คุณสมบัติ/ ตําแหนง เกณฑการตัดสิน 

จํานวนผลงาน 
 (อยางนอย) วิธีปกติ วิธีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. การใชความรู ความ 
สามารถในการ
สนับสนุน งานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพ
เพื่อบริการสังคม 
๕. ความเปนที่ยอมรับ 
นับถือในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

กลุมสนับสนุนทั่วไป 
๕ เรื่อง/ชิ้น โดย ๓ เรื่อง/
ชิ้นเปนผูดําเนินการหรือ
เปนชื่อแรกหรือเปน 
Corresponding Author 
โดยประกอบดวย 
- งานวิจัยอยางนอย ๒ 
เรื่อง/ชิ้น 
- งานวิเคราะหเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงงาน 
๑  เรื่อง/ชิ้น 
- ผลงานอื่น ๒ เรื่อง/ชิ้น 
 

 
 

 
 

 
 

ดีเดน 
 

ดีมาก 
 
 
ดีมาก 
ดีเดน 

 
 
 
 

ดีเดน 

 
 
 

 
 
 
ดีเดน 

 
ดีเดน 

 
 
ดีเดน 
ดีเดน 

 
 
 
 

ดีเดน 

 
 
 



 

 ๔๘ 

 
 

๓. การพฒันาบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย 

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะ
ตางๆ ดังนี้ 

๑. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย  
พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ไดโดย

ผานการพิจารณากลั่นกรองจากผูบังคับบัญชาชั้นตนกอนวาเปนกรณีท่ีมีความจําเปนและเปน
ความตองการของสวนงานหรือมหาวิทยาลัยท่ีจะไดผูท่ีมีความรูความชํานาญในสาขาและ
ระดับความรูท่ีเหมาะสมแกหนาที่ท่ีกําหนด ใหกลับมาปฏิบัติงาน ท้ังนี้ใหสวนงาน/หนวยงาน
กําหนดโครงการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและแผนงาน/โครงการ ท่ีจะใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไวลวงหนา โดยจะตองสัมพันธและสอดคลองกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นดวย 

คุณสมบัติ  
• เปนผูไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๓ เดือนและไม

อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน 

• กรณีลาศึกษา ตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา ๑ป
และผูท่ีจะไปศึกษาตอตางประเทศจะตองเปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษา
นั้นได 

• เปนผู ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ภายหลังที่กลับจากการลาไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา
ระยะเวลาที่ลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 

• เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา 
 
 



 ๔๙ 

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะขอไปปฏิบัติงานวิจัย ตองอยูภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

• เปนการวิจัยท่ีสอดคลองกับโครงการ หรือแผนงานที่สวนงาน/หนวยงาน หรือ
มหาวิทยาลัยดําเนินงานอยู หรือเตรียมที่จะดําเนินการ หรือเปนสวนหนึ่งของแผนงานวิจัย
ของสวนงาน/หนวยงาน 

• หัวขอวิจัยอยูในโครงการ ขอตกลง หรือความรวมมือทางวิชาการรวมกันระหวาง
สวนงาน/หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัยกับองคกรหรือสถาบันที่จะดําเนินการวิจัย 

• เปนการปฏิบัติงานวิจัยท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวน
งาน/หนวยงาน 

• คาใชจายในการไปปฏิบัติงานวิจัยตองไมเบิกจายจากเงินงบประมาณและไมเปนไป
ในลักษณะวาจาง 

๒. การไปเพิม่พูนความรูทางวิชาการ (SABBATICAL LEAVE) 
การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หมายถึง การไปแสวงหาความรูทางวิชาการที่มิใช

การศึกษาตอตามหลักสูตรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ สามารถกระทําไดโดย การวิจัย การแตงหรือเรียบ
เรียงตําราทางวิชาการ การสรางนวัตกรรม หรือการสรางผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน 

คุณสมบัต ิ
• เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๖ ปตอเนื่อง 

• อายุไมเกิน ๕๗ ป นับถึงวันยื่นคําขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

• เปนผูไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากกรรมการประจําสวนงาน วาเปนผูที่
เหมาะสมในการใหไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

• เปนผูปฏิบัติงานดี มีความประพฤติเรียบรอย และไมเปนผูอยูในระหวางถูก
สอบสวนทางวินัย 
 
 



 ๕๐ 

๓. การไปปฏบิัติงานบริการทางวชิาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขอไปปฏิบัติงานบริการทางวิชาการในลักษณะให

คําปรึกษาแนะนํา การแกปญหา การจัดวางระบบ การวิจัย ใหกับหนวยงานอื่นภายในประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณทางวิชาชีพได ทั้งนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.บ.ค. กําหนด 

๔. การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขอไปปฏิบัติงานที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชน
ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย เชน การไปประชุม อบรม สัมมนา การไปปฏิบัติงาน 
(ราชการ) หรือการเดินทางไปปฏิบัติงานในกรณีอื่นๆ เพ่ือประโยชนแกสวนงานและ
มหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศได ทั้งนี้ตองไดรับการพิจารณากลั่นกรองจาก
ผูบังคับบัญชาชั้นตนวาเปนผูที่เหมาะสมในการใหไปปฏิบัติงานโดยใหสวนงานคํานึงถึง
ประโยชนที่จะไดรับดวย 
 

วิธีดําเนินการในการขออนุมัต ิ
• พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะขอไปพัฒนาตนเองในลักษณะตางๆใหเสนอเรื่องตอ

ผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อใหความเห็นชอบในหลักการพรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ
และสงใหงานการเจาหนาที่ของสวนงาน/หนวยงานเพื่อดําเนินการตอไป 

• กรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ใหพนักงานมหาวิทยาลัยจัดทําสัญญาลา
ผูกพันไวกับมหาวิทยาลัยพรอมสัญญาค้ําประกันการลาดังกลาว ยกเวนการลาที่มีระยะเวลา
ไมเกิน ๓๐ วัน ไมตองจัดทําสัญญาค้ําประกันก็ได 

• พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ตอง
กลับมาปฏิบัติงานชดใชเปนเวลาเทากับเวลาที่ใชในการลาดังกลาว หากไมสามารถกลับมา
ปฏิบัติงานชดใชได จะตองชดใชเงินใหกับมหาวิทยาลัยตามที่ระบุในสัญญาลา 
 



 ๕๑ 

ขอพึงปฏิบัติและขอมูลท่ีควรทราบของพนักงานมหาวิทยาลัย 
• ในระหวางที่ลาไปพัฒนาตนเอง หากทางมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะใหผูใด

กลับมาปฏิบัติงาน ใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานทันที 

• พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัย หากไมสามารถจะศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยไดดวยเหตุผลใดก็ตาม
ใหรีบรายงานตอผูบังคับบัญชา เพ่ือกลับเขาปฏิบัติงานทันทีและใหผูบังคับบัญชารายงาน
ตามลําดับ 

• เมื่อเสร็จสิ้นหรือครบกําหนดการลาไปพัฒนาตนเองในลักษณะตางๆแลว ให
พนักงานมหาวิทยาลัยรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน และรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม 
ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ประชุม สัมมนา ฯลฯ ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับโดยดวน  

• พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย อาจไดรับการ
พิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนไดถามีเวลากลับมาปฏิบัติงานไมนอยกวา ๖ เดือนในปงบประมาณ
นั้นๆ 

• พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา  ฝกอบรม  ในประเทศและ
ตางประเทศ ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน ๖ ป นับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหลาไป
ศึกษา ฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



สวนที่ ๖ 
คาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
คาตอบแทนที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับในสวนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย 

เงินเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประจําตําแหนง และเงินคาลวงเวลา 
 

 ๕๒ 

 
 
๑. เงินเดือน 

มหาวิทยาลัยกําหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามโครงสรางตําแหนง 
จํานวน ๔ บัญชี ซึ่งกําหนดเฉพาะอัตราเงินเดือนขั้นต่ําและอัตราเงินเดือนขั้นสูง ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

๑) บัญชีเงินเดือนหมายเลข ๑ สําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร กําหนดชวงอัตรา
เงินเดือนเปน ๔ กลุม ดังนี้ 

ตําแหนง 
อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา 

(บาท) 
อัตราเงินเดือนขั้นสูง 

(บาท) 

- ผูบริหารระดับสูง 
 (อธิการบดี) 
- ผูบริหารระดับกลาง  
(รองอธิการบดี/คณบดี) 
- ผูบริหารระดับตน  
(ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา) 

๗๒,๐๐๐ 
 

๔๓,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๑๐๗,๐๐๐ 
 

๔๗,๐๐๐ 

- ผูบริหาร(อํานวยการ) ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ค. กําหนด 

 

๒) บัญชีเงินเดือนหมายเลข ๒ สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ชวงอัตราเงินเดือน
กําหนดตามระดับคุณวุฒิแรกบรรจุ ดังนี้ 
 



 

คุณวุฒิ 
อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา  

(บาท) 
อัตราเงินเดือนขั้นสูง  

(บาท) 
- ปริญญาเอก 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาตรี(กรณีจําเปน) 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 

๓) บัญชีเงินเดือนหมายเลข ๓ สําหรับตําแหนงประเภทสนับสนุน ชวงอัตรา
เงินเดือนกําหนดตามระดับคุณวุฒิแรกบรรจุ ดังนี้ 

คุณวุฒิ 
อัตราเงินเดือนขั้นต่ํา  

(บาท) 
อัตราเงินเดือนขั้นสูง  

(บาท) 
- ปริญญาเอก 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาตรี 

๑๗,๑๐๐ 
๑๒,๗๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาและมี
ประสบการณการทํางาน ๓ ป 

๙,๓๐๐ 
๗,๗๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

- ตํ่ากวาปริญญาตรีและดํารงตําแหนงระดับผู
ชํานาญงาน 

- ๖๐,๐๐๐ 

 

๔) บัญชีเงินเดือนหมายเลข  ๔  สําหรับตําแหนงระดับหัวหนาหนวยงานใน
โรงพยาบาลและระดับหัวหนางานในสวนงาน/หนวยงาน อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของแตละ
ตําแหนงใหเปนไปตามที่ ก.บ.ค. กําหนด 

ทั้งนี้  พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินเดือนแรกบรรจุสูงกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําที่
กําหนดในบัญชีเงินเดือนได ในกรณีเปนผูมีความรูความสามารถสูงเปนพิเศษ เปนตําแหนงที่
มีการแขงขันในตลาดแรงงานสูง เปนสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน หรือเปนตําแหนงที่จําเปนตอง
อาศัยผูมีประสบการณในการทํางานเขามาปฏิบัติงาน 
 ๕๓ 



 
๒. การเลือ่นเงินเดอืนประจาํป  

 
การเลื่อนเงินเดือนประจําปกําหนดใหมีการเลื่อนเงินเดือนปละ ๑ ครั้ง ในวันที่ ๑ 

ตุลาคม โดยใหนําผลการประเมินการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาบรรณและวินัย ตลอดจน
ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมาประกอบการ
พิจารณา ท้ังนี้ การเลื่อนเงินเดือนคิดเปนรอยละของอัตราเงินเดือนแตตองไมเกินอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงของบัญชีเงินเดือน โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจในการเลื่อนเงินเดือน
พิจารณาตามความเหมาะสม  

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑) ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๘ เดือน 
๒) ไมอยูในระหวางการทดลองปฏิบัติงาน 
๓) ตองไมขาดงานถาไมใชเหตุสุดวิสัย และไมลาเกินสิทธิในการลาประเภทตางๆ 
๔) ไมมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่กําหนด 
๕) พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา ๖ เดือน 
๖) มีวันลากิจและปวยรวมกันไมเกิน ๔๕ วันทําการตอป ยกเวน ลาอุปสมบท ลาไป

ประกอบพิธีฮัจญ ลาคลอดบุตร ลาปวยท่ีตองพักรักษาตัวนานทั้งคราวเดียวกันหรือหลายคราว
รวมกัน ลาปวยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานตามหนาที่ ลาพักผอนประจําป ลาเขา
รับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

 
นอกจากคาตอบแทนประเภทเงินเดือนแลวนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงิน

คาตอบแทนประเภทอื่นๆ ดังนี้ 
 
 
 

 ๕๔ 



 

๓. เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีไว
ดังนี้  

กรณีท่ีไดรับเงินเดือนไมถึงเดือนละ ๑๑,๗๐๐ บาท พนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาท/เดือน  แตเมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวกับเงินเดือนแลวจะตองไมเกินเดือนละ ๑๑,๗๐๐ บาท  

กรณีท่ีไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินเดือนแลวไมถึงเดือนละ ๘,๒๐๐ 
บาท ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ ๘,๒๐๐ 
บาท 

 
 

ตัวอยาง   นาย ก ไดรับเงินเดือนๆละ ๑๑,๐๐๐ บาท ดังนั้น นาย ก จะไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๗๐๐ บาท ทั้งนี้เนื่องจากกําหนดขั้นสูงของผูมี
สิทธิ์ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวไวที่ ๑๑,๗๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
 

 

ตัวอยาง  นาย ข ไดรับเงินเดือน ๗,๗๐๐ บาท ดังนั้น นาย ข จะไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวตามอัตราที่กําหนดอีก ๑,๕๐๐ บาท รวมเปน ๙,๒๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 ๕๕ 



 
 
 
๔. เงินประจําตําแหนง 

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงตองเปนผูไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง   

เงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย มี ๕ ประเภท  ไดแก 
๑)   เงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราตอไปนี้ 
(๑)  ผูบริหารระดับสูง ไดแก  อธิการบดี  อัตราไมเกินเดือนละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  ผูบริหารระดับกลาง ไดแก รองอธิการบดี คณบดี อัตราไมเกินเดือนละ ๖๐,๐๐๐ 

บาท 
(๓)  ผูบริหารระดับตน ไดแก  ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา อัตราไม

เกินเดือนละ ๓๑,๒๐๐ บาท 
๒)  เงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร (อํานวยการ)ไดรับเงินประจําตําแหนงใน

อัตราตอไปนี้ 
(๑)  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี อัตราไมเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ อัตราไมเกินเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท 
๓)  เงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร (ระดับหัวหนาหนวยงานในโรงพยาบาล) 

ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราตอไปนี้ 
(๑)  หัวหนาฝายการพยาบาล  หัวหนาฝายเภสัชกรรม  อัตราไมเกินเดือนละ ๑๙,๘๐๐ 

บาท 
(๒)  รองหัวหนาฝายการพยาบาล  หัวหนางานการพยาบาล  หัวหนาฝายและหัวหนา

งานที่เปนตําแหนงในกลุมวิชาชีพเฉพาะ อัตราไมเกินเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท 
(๓) ผูตรวจการพยาบาล  อัตราไมเกินเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท 
(๔) หัวหนาหอผูปวย หัวหนาหนวย(ทางการพยาบาล) หัวหนาพยาบาลประจํา

ภาควิชา  อัตราไมเกินเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท 

 ๕๖ 



๔)  เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราตอไปนี้ 
(๑)  ศาสตราจารย  อัตราเดือนละ ๒๖,๐๐๐ บาท 
(๒)  รองศาสตราจารย  อัตราเดือนละ ๑๙,๘๐๐ บาท 
(๓)  ผูชวยศาสตราจารย  อัตราเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท 
๕)  เงินประจําตําแหนงตําแหนงประเภทสนับสนุน ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา

ดงัตอไปนี้ 
(๑)  ระดับผูชํานาญการ  กลุมวิชาชีพเฉพาะ  กลุมสนับสนุนวิชาการ   และกลุม

สนับสนุนทั่วไป ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามกลุมตําแหนงดังนี้ 

• กลุมวิชาชีพเฉพาะ  อัตราเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท 

• กลุมสนับสนุนวิชาการ  อัตราเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท 

• กลุมสนับสนุนทั่วไป  อัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒)  ระดับผูเชี่ยวชาญ กลุมวิชาชีพเฉพาะ กลุมสนับสนุนวิชาการ  และกลุมสนับสนุน

ทั่วไป อัตราเดือนละ ๑๙,๘๐๐ บาท 
(๓)  ระดับผูเชี่ยวชาญพิเศษ กลุมวิชาชีพเฉพาะ กลุมสนับสนุนวิชาการ  และกลุม

สนับสนุนทั่วไป อัตราเดือนละ ๒๖,๐๐๐ บาท 

 
๕. เงินคาลวงเวลา  

 

เงินคาลวงเวลาเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ แกพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงาน/หนวยงาน ใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทํางาน
ตามปกติ โดยกําหนดหลักเกณฑและอัตราการไดรับเงินคาลวงเวลาดังตอไปนี้ 

การปฏิบัติงานนอกเวลาในวันทํางาน ใหมีสิทธิเบิกเงินคาลวงเวลาไดในอัตราไมเกิน
ชั่วโมงละ ๕๐ บาท ไมเกินวันละ ๔ ชั่วโมง 

 การปฏิบัติงานในวันหยุดทํางาน ใหมีสิทธิเบิกเงินคาลวงเวลาไดในอัตราไมเกิน
ชั่วโมงละ ๖๐ บาทไมเกินวันละ ๗ ชั่วโมง 

 

 ๕๗ 



 ๕๘ 

นอกจากนี้แตละสวนงานอาจพิจารณากําหนดคาตอบแทนในรูปแบบอื่นๆไดตาม
ความสามารถและความเหมาะสม  อาทิเชน เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข เงินคาตอบแทนทางวิชาชีพ เงินเพิ่ม
พิเศษ เงินคาตอบแทนพิเศษ เงินสมนาคุณ คาเบี้ยประชุม คาพาหนะเดินทาง เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  
 
 หนังสือคูมือเลมนี้ เกิดจากการรวบรวม  และเรียบเรียงขอมูลจากขอบังคับและ
ประกาศตางๆของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบดวย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
วาดวย เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 
วาดวย ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๑ 
วาดวย ความกาวหนาในตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ.

๒๕๕๑ 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาหยุดงาน สิทธิการลาหยุดงานและการไดรับ

เงินเดือนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแตงตั้ง และการ

ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ 
เรื่อง ชื่อตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
เรื่อง ชื่อตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๑ 
เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๒ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาในตําแหนง

ระดับชํานาญงาน ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๕๙ 



เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ 

เรื่อง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
เรื่อง  เงินคาลวงเวลาของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

 

 

หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทาน
สามารถติดตาม คนควาหาขอมูลไดจากขอบังคับ และประกาศตางๆเหลานี้ใน
เว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล www.mahidol.ac.th หรือเว็บไซตกองการเจาหนาที่ 
http://intranet.mahidol/op/orpr/indexHRD.html 

 
 
 
กองการเจาหนาที่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. ๐๒-๘๔๙-๖๒๗๕-๙๖ 
โทรสาร ๐๒-๘๔๙-๖๒๘๗ 

 ๖๐ 
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