๒. หลักเกณฑ์กำรจ้ ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยต้องทาสัญญาตาม
กาหนดระยะเวลาการจ้าง ดังนี้
๑) สั ญญำระยะแรก ให้ มี ก าหนดระยะเวลาไม่ น้อยกว่า ๑ ปี แต่ ไม่ เกิ น ๒ ปี โดยวัน
สิ้ นสุ ดสัญญาให้เป็ นวันที่ ๓๐ กันยายน(เช่น จ้างงานวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สัญญาสิ้ นสุ ด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ หรื อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
๒) สัญญำระยะทีส่ องกาหนดให้มี ๒ ประเภท คือ
(๑) สั ญญาที่ มี ระยะเวลาการจ้างจนถึ งวันครบเกษี ยณอายุงาน กาหนดให้ สิ้ นสุ ด
สัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปี ที่มีอายุครบเกษียณอายุงาน
(๒) สัญญาที่มีกาหนดระยะเวลา กาหนดให้สิ้นสุ ดสัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน ของ
ปี ที่ผนู ้ ้ นั ครบสัญญา
ทั้งนี้ การเลือกประเภทสัญญาและกาหนดระยะเวลาของสัญญา ให้เป็ นการตกลงร่ วมกัน
ระหว่างผูใ้ ห้สัญญาและผูร้ ับสัญญา
สัญญาจ้างจะเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ ยงั ไม่ครบระยะเวลาการจ้างได้เฉพาะกรณี การ
ขยายเวลาการจ้าง หรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ ้ นั เข้าร่ วมโครงการ Talent Management
สัญญาจ้างอาจไม่สิ้นสุ ดวันที่ ๓๐ กันยายน ในกรณี
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ มีสัญญาผูกพันให้ตอ้ งปฏิบัติงาน
ชดใช้ โดยอาจกาหนดระยะเวลาในสัญญาให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานชดใช้ทุน
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร
(๓) เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ Talent Management*
การพิ จ ารณาจ้า งต่ อ ให้ ส่ วนงานน าผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านมาพิ จ ารณา
ประกอบด้วย
*โครงกำร Talent Management
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เป็ นโครงการตามแนวทางการปรับค่าตอบแทนบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ การเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ คุณวุฒิปริ ญญาเอกสร้างผลงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและสามารถนาผลงานไป
เสนอขอผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และการสนับสนุนอื่นๆ
ที่จาเป็ น
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ
๑) พนักงำนมหำวิทยำลัยประเภทวิชำกำรทีบ่ รรจุใหม่ ต้งั แต่ วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๖
๒) พนักงำนมหำวิทยำลัยประเภทวิชำกำรเดิม
(๑) คุณวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ ำ
(๒) ปฏิบัตงิ ำนในมหำวิทยำลัยมหิดลไม่ เกิน ๕ ปี และอำยุไม่ เกิน ๔๕ ปี
(๓) สมัครใจเข้ ำร่ วมโครงกำร
(๔) ไม่ อ ยู่ ระหว่ ำงกำรยื่ น เสนอขอต ำแหน่ งทำงวิ ช ำกำร หรื อ เสนอขอเที ย บ
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องทาสัญญาปี ต่อปี ทุกปี เป็ นระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่วนั ที่บรรจุ
และแต่งตั้ง (กรณี บรรจุ ใหม่ ) หรื อวันที่ มหาวิทยาลัยอนุ ม ัติให้เข้าร่ วมโครงการ (กรณี สาย
วิชาการเดิม) แล้วแต่กรณี
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนดังนี้
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
การสนับสนุนของส่วนงาน
๑. เงินค่ำตอบแทนพิเศษ อัตรำเดือนละ
๑. กำรสนับสนุนพืน้ ทีห่ ้ องปฏิบัตกิ ำร และ
๗,๐๐๐ บำท เป็ นเวลำไม่ เกิน ๔ ปี นับแต่
อุปกรณ์ ตำมควำมจำเป็ น
วันเข้ ำร่ วมโครงกำร
๒. เงินสนับสนุนกำรวิจยั ในวงเงินไม่ น้อย ๒. กำรจัดหำและแต่ งตั้งที่ปรึกษำส่ วนบุคคล
กว่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท เป็ นเวลำไม่ เกิน ๒ ปี
กรณียงั ไม่ ผ่ำนกำรฝึ กอบรมหลังปริญญำ
เอก
๓. จัดกำรฝึ กอบรมกำรเขียนข้ อเสนอ
๓. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำสำหรับผู้ที่ผ่ำนกำร
โครงกำรวิจยั และกำรตีพมิ พ์ผลงำนวิจยั
อบรมหลังปริญญำเอกแล้ว
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๔. ทุ น สนั บ สนุ น กำรเดิน ทำงไปเสนอผลงำน
วิจัย ในกำรประชุ ม ที่สำคัญ ในสำขำ ๑ ครั้ ง
ในวงเงิ น ไม่ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โดยให้
เดิ น ทำงได้ เมื่ อ มี ผ ลงำนวิ จั ย พร้ อมที่ จ ะ
ตีพมิ พ์
๕. เงิ น สนั บ สนุ น ค่ ำ ตี พิ ม พ์ ผลงำนวิ จั ย ใน
วำรสำรระดับ นำนำชำติต ำมค่ ำใช้ จ่ำยจริ ง
เป็ นวงเงินไม่ เกิน ๓๐,๐๐๐ บำท

ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง โ ค ร ง ก าร ศึ ก ษ า เพิ่ ม เติ ม ไ ด้ ที่ http://intranet.mahidol.op
/orpr/newhrsite/hrmanagement/faq1.html

๒๓

