บทนํา
U

มหาวิทยาลัยมหิ ดล ให้ความสําคัญกับบุคลากรซึ่ งเป็ นทรัพยากรสําคัญที่สุดในการ
บริ หารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
แผนยุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิ ดลได้รู้จกั มหาวิทยาลัย และก้าวไป
ในทิ ศทางเดียวกัน รู ้ สิทธิ หน้าที่ ลักษณะอันพึงประสงค์ และข้อควรปฏิบตั ิ จึงได้จดั ทํา
คู่มือเล่มนี้ข้ ึนโดยได้รวบรวมปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และสิ ทธิ
หน้าที่ตามข้อบังคับต่างๆ มาเรี ยบเรี ยง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชดั เจนและสามารถนําไปใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานในฐานะ“พนักงานมหาวิทยาลัยมหิ ดล” ให้เกิด
ความก้าวหน้าสําหรับตนเองและร่ วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นสถาบันการศึกษาชั้นนํา
ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๑

สารบัญ
U

ส่วนที่ ๑ รู ้จกั มหิ ดล
ประวัติความเป็ นมาของมหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างองค์กร
ส่วนที่ ๒ เรื่ องที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ
ประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณและวินยั
การพ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย
เครื่ องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
การใช้บตั รแสดงตน
ส่วนที่ ๓ สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิ ดล
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เงินช่วยพิเศษกรณี พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม
เงินสงเคราะห์กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม
สิ ทธิประโยชน์ทดแทนสําหรับผูป้ ระกันตน “กองทุนประกันสังคม”
สิ ทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน
การได้รับเงินชดเชย
U

หน้ า

U

๔
๕
๗
๑๑
๑๔

U

๑๕
๑๙
๒๒
๒๔
๒๖
๒๘

U

๒

๒๙
๓๑
๓๑
๓๒
๓๒
๓๖
๓๘

การได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ส่วนที่ ๔ การประเมินผลของพนักงานมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการทดลองการปฏิบตั ิงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ส่วนที่ ๕ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพัฒนาของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ตําแหน่งประเภทสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๖ ค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือนประจําปี
เงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราว
เงินประจําตําแหน่ง
เงินค่าล่วงเวลา
ภาคผนวก
ข้อบังคับฯ และประกาศฯต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย
สามารถติดต่อกองทรัพยากรบุคคล

หน้ า
๓๙

U

๔๐
๔๑

U

๔๒
๔๗
๕๕

U

๕๙
๖๑
๖๒
๖๓
๖๕

U

๓

๖๖
๖๘

ส่วนที่ 1
รู้ จักมหิดล
U

๑.ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดลกําเนิ ดขึ้นจากพระมหากรุ ณาธิ คุณแห่ งสมเด็จพระปิ ยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ ๕ นับแต่ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช
ขึ้นใน พ.ศ.๒๔๓๑ ต่อมาโปรดเกล้าฯให้เปิ ดสอนวิชาแพทย์ ณ โรงพยาบาลแห่ งนี้ เรี ยกว่า
“โรงเรี ยนแพทยากร” ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๓ จึงนับเป็ นสถาบันการศึกษาขั้นสู งที่เก่าแก่ที่สุด
แห่ งหนึ่ งของประเทศไทย มีแพทย์สําเร็ จการศึ กษาเป็ นครั้ งแรกใน พ.ศ.๒๔๓๖ ต่อมา
โรงเรี ยนแพทย์น้ ีได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ ๕ ว่า “ราชแพทยาลัย”
จากโรงเรี ยนแพทย์ได้พฒั นาขึ้นเป็ นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรี ยนการสอนระดับ
ปริ ญญาตรี แห่ งแรกในประเทศไทย จากนั้นได้จดั ตั้ง “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ” ใน
พ.ศ.๒๔๘๕ ครั้ นถึ ง พ.ศ.๒๕๑๒ เมื่ อได้ป รั บ ปรุ งเป็ นมหาวิท ยาลัยอย่างสมบู รณ์ แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่ ง
นี้ ว่า “มหาวิทยาลัยมหิ ดล” ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชชนกเจ้าฟ้ า
มหิ ดลอดุ ล ยเดช กรมหลวงสงขลานคริ นทร์ พระบิ ดาแห่ งการแพทย์แผนปั จจุ บ ันและ
การสาธารณสุ ขของไทย
ด้วยประวัติและเกียรติภูมิที่สั่งสมมายาวนาน มหาวิทยาลัยมหิ ดลได้ขยายขอบข่าย
การดํา เนิ น การอย่า งกว้า งขวาง จนเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ที่ มี ค วามพร้ อ มด้ว ยหลากหลาย
สาขาวิชา มีความมัน่ คงและเป็ นที่ยอมรับนับถือ ประกอบด้วย คณะต่างๆ ๑๖ คณะ วิทยาลัย
๖ แห่ ง สถาบัน ๘ แห่ ง โรงพยาบาลที่ จัด การเรี ย นการสอน ๔ แห่ ง และศู น ย์วิจัย อี ก
มากมาย
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่อยูใ่ นกรุ งเทพฯและปริ มณฑลได้แก่ วิทยาเขตพญาไท
บางกอกน้อย และศาลายา รวมทั้งตึก“มิว”ซึ่ งเป็ นตึกสู งบนถนนวิภาวดีรังสิ ต นอกจากนี้
๔

มหาวิทยาลัยมหิ ดลยัง มี วิท ยาเขตในต่างจัง หวัดอี ก ๓ แห่ ง ได้แ ก่ วิทยาเขตกาญจนบุ รี
นครสวรรค์ และอํานาจเจริ ญ
ด้วยความรักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย กอปรกับความศรัทธาในพระจริ ยวัตรแห่ ง
องค์ “สมเด็จพระราชบิดา” ผูท้ รงเป็ นองค์กาํ เนิ ดของนาม “มหาวิทยาลัยมหิ ดล” และมี
คุณูปการต่อสถาบัน ชาวมหิ ดลจึงยึดถือและสื บสานพระราชปณิ ธานของพระองค์ต่อมา
บังเกิดเป็ นคําขวัญ ปรัชญา ปณิ ธาน และค่านิยมของมหาวิทยาลัย

๒.สั ญลักษณ์ ประจํามหาวิทยาลัย
ตรามหาวิทยาลัย
U

U

พระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ ภายใต้ จั ก รกั บ ตรี ศู ล และอั ก ษร“ม”
มหาวิทยาลัยมหิ ดลได้อญ
ั เชิ ญตราส่ วนพระองค์ของสมเด็จพระ
บรมราชชนกเจ้าฟ้ ามหิ ดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานคริ นทร์
(สมเด็จพระราชบิดา) มาเป็ นตรามหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ เมื่อ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
พ ระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ คื อ ศิ ร าภรณ์ ซึ่ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ สํ า คัญ แสดงว่ า ทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ย ์
จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่ องหมายประจําพระบรมราชวงศ์จกั รี พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ ง
ประเทศไทย
อักษร “ม” คือ "มหิ ดล" ซึ่งมาจาก พระนามาภิไธยขององค์สมเด็จพระราชบิดา
H

H

H

H

วนั มหิดล : ๒๔ กันยายน ของทุกปี
U

U

เป็ นวันคล้ายวันสวรรคตขององค์สมเด็จพระราชบิดา พระผูไ้ ด้รับสมัญญาจากแพทย์
และประชาชนทัว่ ไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบนั ของไทย"
๕

สี ประจํามหาวิทยาลัย :
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทาน “สี นํ้าเงินแก่ ” (ซึ่ งเป็ นสี ที่
องค์สมเด็จพระราชบิดาทรงโปรดเป็ นพิเศษ) ให้เป็ นสี ประจํามหาวิทยาลัยมหิ ดล เมื่อวันที่
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒
ต้ นไม้ ประจํามหาวิทยาลัย : ต้ นกันภัยมหิดล

สมเด็จ พระเจ้า พี่ นางเธอเจ้า ฟ้ ากัลยาณิ ว ฒ
ั นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์
ประทานพระวินิจฉัยให้กนั ภัยมหิ ดลเป็ นพรรณไม้สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยมหิ ดล เมื่อ
วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิ ดลครบ ๓๐ ปี ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ด้วยเหตุผล
ดังนี้
๑. ชื่อ "กันภัยมหิ ดล" เป็ นชื่อที่มีความหมายดี
"กันภัย" เป็ นนามมงคล สื่ อ ถึ งการป้ องกัน ภยัน ตรายให้แ ก่ ชาวมหาวิท ยาลัย มหิ ด ล
"มหิ ดล" ตั้งชื่ อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และมีนาม
พ้องกับชื่อของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
๒. ต้น กัน ภัย มหิ ด ลเป็ นต้น ไม้ที่ มี ค่ า ยิ่ง เนื่ อ งจากเป็ นต้น ไม้ที่ พ บครั้ งแรกในโลกที่
จังหวัดกาญจนบุรี และยังไม่พบว่ามีพรรณไม้ชนิดนี้ในประเทศอื่นอีก จึงเป็ นสิ่ งเดียวใน
โลกที่มีค่ายิง่ เป็ นไม้เถาที่มีดอกตลอดทั้งปี
๖

๓. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
คําขวัญ (Motto)
อตฺตานํ อุปมํ กเร
พึงปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น เหมือนดังปฏิบตั ิต่อตนเอง
Do unto others as you would have others do unto you.
…………………………………………………………

ปรัชญา (Philosophy)
ความสําเร็ จที่แท้จริ งอยูท่ ี่การนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุข
แก่มวลมนุษยชาติ
True success is not in the learning,
but in its application to the benefit of mankind.
…………………………………………………

ปณิธาน (Determination)
ปัญญาของแผ่นดิน
Wisdom of the Land
………………..….

๗

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก
Mahidol University is determinated to be a World Class University.
………………………………………………………………………

พันธกิจ (Mission)
สร้างความเป็ นเลิศทางด้านสุ ขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม
เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
To excel in health, sciences, arts, and innovation with integrity for the betterment of
Thai society and the benefit to mankind.
…………………………………………..

๘

ค่ านิยม – วัฒนธรรมองค์ กร
(Mahidol University Core Values and Organization Culture)
M - Mastery

เป็ นนายแห่ งตน
- 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

มุ่งผลเพือ่ ผู้อนื่
- selflessness
- unselfish concern for other people’s happiness and welfare

H – Harmony

กลมกลืนกับสรรพสิ่ ง
- is the way in which its parts are combined into a pleasant arrangement
- an interweaving of different accounts into a single narrative
- เช่น Harmony in diversity

I – Integrity

มั่นคงยิง่ ในคุณธรรม
- honest and firm in moral principles (incorruptability)
- the state of being united whole (completeness)
- an unimpaired condition (soundness)

D – Determination

แน่ วแน่ ทํากล้าตัดสิ นใจ
- the power or habbit of deciding definitely and firmly

O – Originality

สร้ างสรรค์ สิ่งใหม่
- novelty
- innovation

L – Leadership

ใฝ่ ใจเป็ นผู้นํา
- the quality of being a good at leading a organization
- the set of characteristics that make a good leader
๙

มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดยุทธศาสตร์หลัก ๙ ด้าน เพื่อผลสําเร็ จตามพันธกิจ และเพื่อ
มุ่งสู่ วสิ ัยทัศน์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ๙ ด้ าน

๑. Research Excellence
สร้างความเป็ นเลิศในการวิจยั
๒. Transformative Education
สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
๓. Healthcare and Service Excellence
สร้างความเป็ นเลิศในการบริ การสุ ขภาพและบริ การวิชาการ
๔. Internationalization
สร้างความเป็ นสากล
๕. Social Responsibility
ความรับผิดชอบต่อสังคม
๖. ICT-based University
สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นพื้นฐาน
๗. Harmony in Diversity
ความกลมกลืนในความหลากหลาย
๘. Management for Sustainability
การบริ หารจัดการเพื่อความยัง่ ยืน
๙. Human Resource Excellence
สร้างความเป็ นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล
๑๐

๔. ความภาคภูมใิ จของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดลในปั จจุบนั ได้ชื่อว่าเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของประเทศ
เป็ นที่ยอมรับในด้านการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
และวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุก ต์ ในขณะเดี ย วกัน การผลิ ต บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอื่ น ๆ ทั้ง ระดับ
ปริ ญญาตรี โท และเอกของมหาวิทยาลัยก็กาํ ลังดําเนินก้าวหน้าไปอย่างมีประสิ ทธิผลไม่แพ้
กัน ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมามีคณะและหน่วยงานใหม่เกิดขึ้นเป็ นลําดับ ตามสภาพการณ์
และความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความโดดเด่นทางวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดลจึงไม่ได้จาํ กัดเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพเท่านั้น แต่ยงั ขยายไปถึง
นักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ -มนุษยศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในกํากับของมหาวิทยาลัย เช่น วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ที่
ยัง มุ่ ง เน้ น การเรี ยนการสอนในหลัก สู ต รสากลและเฉพาะด้ า นที่ ท ํา ชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่
ประเทศชาติเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ อี ก ทั้ง ได้รั บ การอ้า งอิ ง จากวารสารระดับ โลกเป็ นจํา นวนมาก นอกจากนี้
ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคมเป็ น
จํานวนมากอีกด้วย
ด้ านบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิ ดลมีผทู ้ รงคุณวุฒิ ที่มีความรู ้ความสามารถและศักยภาพทางวิชาการ
สู งจํานวนมาก มีผดู ้ าํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์มากที่สุดในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิ ดลมุ่งส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถและเป็ นที่ ยอมรั บเพื่อ
สร้างประโยชน์แก่สังคม มีบุคลากรจํานวนมากที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ อาทิ รางวัลในฐานะผูม้ ีความโดดเด่นด้านความร่ วมมือทางการศึกษาและวิจยั
เป็ นผูไ้ ด้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็ นผูอ้ ุทิศตนต่อการสาธารณสุ ขในประเทศไทย
และระหว่างประเทศ รางวัลอาจารย์แพทย์ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริ ยธรรมและ
๑๑

ในสาขาอื่ นๆ รวมถึ งการได้รับแต่ งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งที่ มีค วามสําคัญระดับ ชาติ เช่ น
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ความร่ วมมือองค์การอนามัยโลก รางวัลศิลปิ นแห่ งชาติ และการประกาศ
เกี ยรติ คุ ณเป็ นนักวิท ยาศาสตร์ ดีเด่ น นอกจากความภาคภูมิใ จในรางวัล เกี ยรติ ยศ และ
ตํา แหน่ ง ต่ า งๆของบุ ค ลากรแล้ว นั้น ความภาคภู มิ ใ จสํา คัญ อี ก ประการหนึ่ ง ในฐานะ
สถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากรระดับปริ ญญาเอกที่มีจาํ นวนเพิ่ม
สู งขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งสามารถผลิตแพทย์ที่มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ด้ านการวิจยั
ผลงานวิจยั เป็ นความภาคภูมิใจสําคัญของชาวมหิ ดลที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คือ มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจยั ในระดับสากลเพื่อสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ๆ ในแต่ละปี มีผลงานวิจยั ที่สามารถประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์กบั สังคม
ในด้านต่างๆ จํานวนมาก อาทิ การแพทย์ การวิจัยทางคลิ นิก การพัฒนายา วัคซี น ชุ ด
ทดสอบเพื่ อ การวิ นิ จ ฉัย โรคและผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ รวมทั้ง ผลงานด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ ผลงานวิจยั ของชาว
มหิ ดลยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูลสากลรวมทั้งได้รับรางวัลระดับนานาชาติระดับชาติและ
ระดับสถาบันเป็ นจํานวนมาก
ด้ านการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นสถาบันการศึกษาของประเทศไทยที่มีผสู ้ นใจเลือกเป็ นลําดับ
แรกในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็ นจํานวนมาก มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
ทั้ง จากผูป้ กครองและนัก ศึ ก ษา เนื่ อ งจากมี น โยบายมุ่ ง มั่น จะผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ พร้ อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมในการสร้างบัณฑิตใหม่ให้ “คิดเป็ น ทําเป็ น และคิดอย่างเป็ นระบบ” ในขณะเดียวกัน
ก็ ส นองตอบความต้อ งการในการพัฒ นาประเทศ โดยเพิ่ ม การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขา
แพทยศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตลอดจนสาขาวิช าอื่ น ๆ ให้
กว้างขวางทัดเทียมเพื่อพร้อมรับกับการเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก
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ด้ านวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเน้นส่ งเสริ มการสร้ างความร่ วมมื อทางวิชาการกับ หน่ วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สร้ างเครื อข่ายทางวิชาการและร่ วมพัฒนาการศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง แบ่งปันองค์ความรู ้ ทรัพยากรทั้งด้านบุคคลและด้านอื่น ๆ อย่างมีคุณค่าเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม
มหาวิ ท ยาลัย เน้น การประชาสั ม พัน ธ์ ข ้อ มู ล เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ศัก ยภาพของ
มหาวิ ท ยาลัย ไปสู่ ค วามเป็ นสากลและเป็ นที่ ย อมรั บ เสริ ม สร้ า งความเข้า ใจระหว่ า ง
หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้มีแนวปฏิ บตั ิเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันซึ่ งสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย อันจะก่อให้เกิ ดความร่ วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิ ดลที่มุ่งจะเป็ นสถาบันการศึกษา
ชั้นนํา และมีมาตรฐานเป็ นสากล

๑๓

๕. โครงสร้ างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สภามหาวิทยาลัยมหิดล
(นายกสภามหาวิทยาลัย)

อธิการบดี
สภาคณาจารย์
สํานักงานอธิการบดี
(หัวหน้าสํานักงานอธิการบดี/
ผ้อาํ นวยการ)
- กองกฎหมาย
- กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
- กองกิจการนักศึกษา
- กองคลัง
- กองทรัพยากรบุคคล
- กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองบริ หารการศึกษา
- กองบริ หารงานทัว่ ไป
- กองบริ หารงานวิจยั
- กองแผนงาน
- กองพัฒนาคุณภาพ
- กองวิเทศสัมพันธ์
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
- ศูนย์บริ หารจัดการความเสี่ ยง
- ศูนย์บริ หารทรัพย์สินทางปัญญา
- ศูนย์บริ หารสิ นทรัพย์
- ศูนย์พฒั นาปัญญาคม
- ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
- ศูนย์ตรวจสอบภาพใน
- ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริ ญ
- โครงการจัดตั้งสถาบันสิ ทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา
- โครงการจัดตั้งโรงเรี ยนสาธิต
นานาชาติมหาวิทยาลัยมหิ ดล

คณะกรรมการตรวจสอบ
การบริ หารงานประจํามหาวิทยาลัย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(หัวหน้าสํานักงาน)
สํานักงานคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริ หารงานประจํามหาวิทยาลัย

คณะ/วิทยาเขต/ส่ วนงานที่เรียกชื่ออย่ างอืน่
(รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต/คณบดี/ผอ.)

ส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัย
(ผูอ้ าํ นวยการ)

กลุ่มภารกิจ
(ผูอ้ าํ นวยการ)

- ค.แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ค.แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ค.เทคนิคการแพทย์
- ค.เภสัชศาสตร์
- ค.วิศวกรรมศาสตร์
- ค.สัตวแพทยศาสตร์
- ค.วิทยาศาสตร์
- ค.สาธารณสุ ขศาสตร์
- ค.เวชศาสตร์เขตร้อน
- ค.ทันตแพทยศาสตร์
- ค.พยาบาลศาสตร์
- ค.สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- ค.สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- ค.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- ค.ศิลปศาสตร์
- ค.กายภาพบําบัด
- ส.วิจยั ประชากรและสังคม
- สถาบันโภชนาการ
- ส.แห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
- สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- ส.พัฒนาสุ ขภาพอาเซี ยน
- สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
- ส.นวัตกรรมการเรี ยนรู ้
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
- วิทยาลัยการจัดการ
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- วิทยาลัยราชสุ ดา
- วิทยาเขตกาญจนบุรี
- บัณฑิตวิทยาลัย
- หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล

- ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้าม
ในนักกีฬา
- ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่ งชาติ
- วิทยาลัยศาสนศึกษา

- ศูนย์ความเป็ นเลิศด้าน
อนามัย และสิ่ งแวดล้อม
พิษวิทยาและการบริ หาร
จัดการสารเคมี
- ศูนย์ความเป็ นเลิศด้าน
นวัตกรรมทางเคมี
- ศูนย์ความเป็ นเลิศด้าน
คณิ ตศาสตร์
- กลุ่มภารกิจการฝึ กอบรม
มาตรฐานการบริ การด้าน
สุ ขภาพระดับสากลแห่ ง
ประเทศไทย
- กลุ่มภารกิจวิจยั และพัฒนา
ชุมชนของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- กลุ่มภารกิจสุ ขภาพโลก
มหิ ดล

๑๔

ส่ วนที่ ๒
เรื่องที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ
๑. ประเภท และชื่อตําแหน่ งของพนักงานมหาวิทยาลัย
๑)พนักงานมหาวิทยาลัยมี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทวิชาการ
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทบริ หาร
(๓) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทสนับสนุน
๒)ชื่อตําแหน่ งของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๑) ตําแหน่ งประเภทวิชาการมีชื่อตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
• นักวิจยั ระดับ ๒
• ศาสตราจารย์
• รองศาสตราจารย์
• นักวิจยั ระดับ ๓
• ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
• นักวิจัย ระดับ ๔
• อาจารย์
และตําแหน่งอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ตําแหนงประเภทผูบริหารมี ๓ ลักษณะ และมีชื่อตําแหนง ดังตอไปนี้
• ตําแหน่ งประเภทผู้บริหาร
o ตําแหน่ งประเภทผู้บริหารระดับสู งได้แก่ ตําแหน่งอธิการบดี
o ตํา แหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห ารระดับ กลาง ได้แ ก่ ตํา แหน่ ง รองอธิ ก ารบดี คณบดี
ผูอ้ าํ นวยการ (ส่ วนงานเรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่ มีฐานะเที ยบเท่าคณะ)และตําแหน่ งอื่นที่ ก.บ.ค.
กําหนด
๑๕

o ตําแหน่ งประเภทผู้บริ หารระดับต้ น ได้แก่ ตําแหน่ งผูช้ ่ วยอธิ การบดี รองคณบดี
รองผูอ้ าํ นวยการ(ส่ วนงานเรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่ มีฐานะเที ยบเท่าคณะ)ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
หัวหน้าภาควิชา และตําแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
และตําแหน่งอื่นที่ ก.บ.ค. กําหนด
• ตําแหน่ งประเภทผู้บริหาร (อํานวยการ) ได้แก่
o หัวหน้าสํานักงานอธิการบดี
o ผูอ้ าํ นวยการกอง
o เลขานุการคณะ(ส่ วนงานเรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)
o ตําแหน่งอื่นที่ ก.บ.ค. กําหนด
• ตําแหน่ งประเภทผู้บริ หาร (ตําแหน่ งระดับหัวหน้ าหน่ วยงานในโรงพยาบาล และ
ระดับหัวหน้ างานในส่ วนงาน/หน่ วยงาน) ได้แก่
o หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล
o หัวหน้าหอผูป้ ่ วยหัวหน้าหน่วย
หัวหน้าฝ่ ายเภสัชกรรม
(ทางการพยาบาล)หัวหน้า
o รองหัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล
พยาบาลประจําภาควิชา
o หัวหน้างานการพยาบาลหัวหน้า
o หัวหน้างาน
ฝ่ ายอื่นๆ ในโรงพยาบาล
o ตําแหน่งอื่นที่ ก.บ.ค. กําหนด
o ผูต้ รวจการพยาบาล
(๓) ตําแหน่ งประเภทสนับสนุน มี ๔ กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีชื่อตําแหน่งดังต่อไปนี้
• กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหมายถึง ตําแหน่งในสายงานวิชาชีพเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกา
การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผูด้ าํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารซึ่งไม่เป็ นข้าราชการ
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๘ หรื อตําแหน่ งในสาขาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็ นสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ซึ่ งต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
มี ๒๒ ตําแหน่ง ได้แก่
๑. นักกายภาพบําบัด
๒. ทันตแพทย์
๓. พยาบาล
๔. แพทย์
๑๖

๕. สัตวแพทย์
๖. นักเทคนิคการแพทย์
๗. เภสัชกร
๘. วิศวกรเครื่ องกล
๙. วิศวกรไฟฟ้ า
๑๐. วิศวกรโยธา
๑๑. สถาปนิก
๑๒. นักรังสี การแพทย์
๑๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๔. นักจิตวิทยาคลินิก
๑๕. นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่ อความหมาย ๑๖. นักกิจกรรมบําบัด
๑๗. นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก
๑๘. นักกายอุปกรณ์
๑๙. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
๒๐. นักปฏิบตั ิการวิจยั
๒๑. แพทย์แผนไทยประยุกต์
๒๒. แพทย์แผนจีน
• กลุ่ ม สนั บ สนุ น วิ ช าการ หมายถึ ง ตํา แหน่ ง ที่ ส นั บ สนุ น วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลัย และส่ ว นงานทางด้า นการเรี ย นการสอนและการวิ จัย โดยตรง และ/หรื อ
ตําแหน่งที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน หรื อเป็ นงาน
บริ การที่เป็ นงานหลักของส่ วนงาน/หน่วยงานมี ๓๒ ตําแหน่ง ได้แก่
๑. นักวิชาการศึกษา
๒. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
๓. นักวิทยาศาสตร์
๔. บรรณารักษ์
๕. นักวิชาการเวชสถิติ
๖. นักวิชาการโภชนาการ
๗. นักจิตวิทยา
๘. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๙. เจ้าหน้าที่วจิ ยั
๑๐. นักเอกสารสนเทศ
๑๑. นักวิทยาศาสตร์
๑๒. นักวิชาการช่างทันตกรรม
๑๓. นักวิชาการอาชีวบําบัด
๑๔. นักกําหนดอาหาร
๑๕. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
๑๖. นักวิชาการอักษรเบรลล์
๑๗. นักวิชาการภาษามือ
๑๘. ล่ามภาษามือ
๑๙. นักให้คาํ ปรึ กษาเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
๒๐. นักเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
๒๑. ผูช้ ่วยวิจยั
๒๒. นักพัฒนาการเด็ก
๒๓. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
๒๔. นักวิชาการดนตรี ไทย
๑๗

๒๕. นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์
๒๗. นักวิชาการสิ่ งแวดล้อม
๒๙. นักคลื่นเสี ยงสะท้อนหัวใจ
๓๑. นักวิชาการรหัสโรค

๒๖.
๒๘.
๓๐.
๓๒.

นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร
ผูช้ ่วยอาจารย์
นักจดหมายเหตุ
นักวิชาการวัฒนธรรม

• กลุ่มสนับสนุนทัว่ ไป แบ่งเป็ น ๒ ระดับ ได้แก่
o ตํา แหน่ ง ระดั บ ปฏิ บ ั ติ ก ารหมายถึ ง ตํา แหน่ ง ที่ ส นั บ สนุ น งานทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย/ส่ วนงาน/หน่วยงาน และเป็ นตําแหน่งที่มีลกั ษณะงานเฉพาะด้าน ซึ่ งต้องบรรจุผู ้
มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มี ๒๗ ตําแหน่ง ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี
๓. นักวิชาการช่างศิลป์
๔. นักตรวจสอบภายใน
๕. นักสุ ขศึกษา
๖. วิศวกร
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นักวิชาการเกษตร
๙. นักวิชาการสัตวบาล
๑๐. นิติกร
๑๑. นักทรัพยากรบุคคล
๑๒. นักประชาสัมพันธ์
๑๓. นักวิชาการพัสดุ
๑๔. นักวิชาการสถิติ
๑๕. นักวิเทศสัมพันธ์
๑๖. นักสังคมสงเคราะห์
๑๗. นักวิชาการสารสนเทศ
๑๘. นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
๑๙. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
๒๐. เจ้าหน้าที่พยาบาลทางสัตวแพทย์
๒๑. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบริ หารสิ นทรัพย์
๒๒. นักวิเทศสัมพันธ์
๒๓. เจ้าหน้าที่พฒั นาและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
๒๔. เจ้าหน้าที่บริ หารและพัฒนาการลงทุน ๒๕. นักบริ หารความเสี่ ยง
๒๖. ครู ปฐมวัย
๒๗. เจ้าหน้าที่บริ หารงานก่อสร้าง
o ตําแหน่งระดับช่วยปฏิบตั ิการด้านต่างๆ หมายถึง ตําแหน่งที่สนับสนุนงานทัว่ ไป
ของมหาวิท ยาลัย/ส่ ว นงาน/หน่ ว ยงาน ซึ่ ง มี ล ัก ษณะงานที่ เ ป็ นผูช้ ่ ว ยของตํา แหน่ ง ระดับ
ปฏิบตั ิการโดยบรรจุผทู ้ ี่มีคุณวุฒิต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี มี ๒๗ ตําแหน่ง ดังนี้
๑๘

๑. ช่างทันตกรรม
๒.
๓. ช่างพิมพ์
๔.
๕. ช่างเขียนแบบ
๖.
๗. ช่างไฟฟ้ า
๘.
๙. ช่างเทคนิค
๑๐.
๑๑. ผูป้ ฏิบตั ิงานการเกษตร
๑๒.
๑๓. ผูป้ ฏิบตั ิงานโสตทัศนศึกษา
๑๔.
๑๕. ผูป้ ฏิบตั ิงานอาชีวบําบัด
๑๖.
๑๗. ผูป้ ฏิบตั ิงานทันตกรรม
๑๘.
๑๙. ผูป้ ฏิบตั ิงานพยาบาล
๒๐.
๒๑. ผูป้ ฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๒.
๒๓. ผูป้ ฏิบตั ิงานกายภาพบําบัด
๒๔.
๒๕. พนักงานบริ การ
๒๖.
๒๗. พี่เลี้ยง
หมายเหตุ ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
ช่างศิลป์
ช่างเครื่ องยนต์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร
ผูป้ ฏิบตั ิงานสัตวบาล
ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด
ผูป้ ฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์
ผูป้ ฏิบตั ิงานเภสัชกรรม
ผูป้ ฏิบตั ิงานโภชนาการ
ผูป้ ฏิบตั ิงานรังสี เทคนิค
เจ้าหน้าที่อกั ษรเบรลล์
ผูป้ ฏิบตั ิงานแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒. หลักเกณฑ์การจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยต้องทําสัญญาตาม
กําหนดระยะเวลาการจ้าง ดังนี้
๑) สั ญญาระยะแรก ให้มีกาํ หนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิ 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) สัญญาระยะทีส่ องกําหนดให้มี ๒ ประเภท คือ
(๑) สัญญาที่ มี ระยะเวลาการจ้างจนถึ งวันครบเกษี ยณอายุงาน กําหนดให้สิ้นสุ ด
สัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปี ที่มีอายุครบเกษียณอายุงาน
๑๙

(๒) สัญญาที่มีกาํ หนดระยะเวลา กําหนดให้สิ้นสุ ดสัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน ของ
ปี ที่ผนู ้ ้ นั ครบสัญญา
ทั้งนี้ การเลือกประเภทสัญญาและกําหนดระยะเวลาของสัญญา ให้เป็ นการตกลงร่ วมกัน
ระหว่างผูใ้ ห้สัญญาและผูร้ ับสัญญา
สัญญาจ้างจะเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่ยงั ไม่ครบระยะเวลาการจ้างได้เฉพาะกรณี การ
ขยายเวลาการจ้าง หรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ ้ นั เข้าร่ วมโครงการ Talent Management
สัญญาจ้างอาจไม่สิ้นสุ ดวันที่ ๓๐ กันยายน ในกรณี
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ มีสัญญาผูกพันให้ตอ้ งปฏิบตั ิงาน
ชดใช้ โดยอาจกําหนดระยะเวลาในสัญญาให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานชดใช้ทุน
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร
(๓) เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ Talent Management*
การพิ จ ารณาจ้ า งต่ อ ให้ ส่ ว นงานนํ า ผลการประเมิ น การปฏิ บัติ ง านมาพิ จ ารณา
ประกอบด้วย
*โครงการ Talent Management
เป็ นโครงการตามแนวทางการปรับค่าตอบแทนบุคลากรสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่ การเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ คุณวุฒิปริ ญญาเอกสร้างผลงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและสามารถนําผลงานไป
เสนอขอผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และการสนับสนุนอื่นๆ
ที่จาํ เป็ น
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ
๑) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการทีบ่ รรจุใหม่ ต้งั แต่ วนั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการเดิม
(๑) คุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่ า
(๒) ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ เกิน ๕ ปี และอายุไม่ เกิน ๔๕ ปี
(๓) สมัครใจเข้ าร่ วมโครงการ
๒๐

(๔) ไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการยื่ น เสนอขอตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ หรื อ เสนอขอเที ย บ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องทําสัญญาปี ต่อปี ทุกปี เป็ นระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่วนั ที่บรรจุ
และแต่งตั้ง (กรณี บรรจุ ใหม่) หรื อวันที่ มหาวิทยาลัยอนุ มตั ิ ให้เข้าร่ วมโครงการ (กรณี สาย
วิชาการเดิม) แล้วแต่กรณี
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนดังนี้
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
การสนับสนุนของส่ วนงาน
๑. เงินค่าตอบแทนพิเศษ อัตราเดือนละ
๑. การสนับสนุนพืน้ ทีห่ ้ องปฏิบัตกิ าร และ
๗,๐๐๐ บาท เป็ นเวลาไม่ เกิน ๔ ปี นับแต่
อุปกรณ์ ตามความจําเป็ น
วันเข้ าร่ วมโครงการ
๒. เงินสนับสนุนการวิจยั ในวงเงินไม่ น้อย ๒. การจัดหาและแต่ งตั้งที่ปรึกษาส่ วนบุคคล
กว่ า ๕๐,๐๐๐ บาท เป็ นเวลาไม่ เกิน ๒ ปี
กรณียงั ไม่ ผ่านการฝึ กอบรมหลังปริญญา
เอก
๓. จัดการฝึ กอบรมการเขียนข้ อเสนอ
๓. คณะกรรมการที่ปรึกษาสํ าหรับผู้ที่ผ่านการ
โครงการวิจยั และการตีพมิ พ์ ผลงานวิจยั
อบรมหลังปริญญาเอกแล้ ว
๔. ทุ นสนั บสนุ นการเดินทางไปเสนอผลงาน
วิจัยในการประชุ มที่สําคัญในสาขา ๑ ครั้ ง
ในวงเงิน ไม่ เ กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้
เดิ น ทางได้ เ มื่ อ มี ผ ลงานวิ จั ย พร้ อมที่ จ ะ
ตีพมิ พ์
๕. เงิ น สนั บ สนุ น ค่ า ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ใน
วารสารระดับนานาชาติตามค่ าใช้ จ่ายจริ ง
เป็ นวงเงินไม่ เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ http://intranet.mahidol.op
/orpr/newhrsite/hrmanagement/faq1.html
๒๑

๓. จรรยาบรรณและวินัย
พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบตั ิและรักษาจรรยาบรรณและวินยั อย่างเคร่ งครัด ดังนี้
๑) ปฏิบตั ิหน้าที่ ของตนตามนโยบาย คําสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรม
เนียมของมหาวิทยาลัย
๒) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม
๓) ปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ ระวังรั กษาผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่
๔) รักษาความลับของมหาวิทยาลัย
๕) อุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยและปฏิบตั ิงานตรงต่อเวลาอย่างสมํ่าเสมอ ไม่
ละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่
๖) ปฏิบตั ิ ตามคําสั่งของผูบ้ ังคับบัญชา ซึ่ งสั่งในหน้าที่ โดยชอบด้วยกฎหมายและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย แต่ถา้ เห็นว่าการปฏิบตั ิตามคําสั่งนั้นจะทําให้เกิดความเสี ยหายแก่
มหาวิทยาลัยหรื อจะเป็ นการไม่รักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จะเสนอความเห็ นทันที
เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้แสดงความเห็ นแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบตั ิตามคําสั่งเดิม ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตาม
๗) ไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อปกปิ ดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง
๘) มีความสุ ภาพเรี ยบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
๙) ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก และให้ความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ าติดต่องานอย่างเป็ น
ธรรมด้วยความสุ ภาพเรี ยบร้อย โดยไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม ข่มเหง หรื อกดขี่ผมู ้ าติดต่องาน
ของมหาวิทยาลัย
๑๐) ไม่กระทําการ หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นกระทําการหาประโยชน์อนั อาจทําให้เสี ยความ
เที่ยงธรรม หรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ของตน
๑๑) รั กษาชื่ อเสี ยงของตนเองและรั กษาเกี ยรติศกั ดิ์ ของตําแหน่ งหน้าที่ ของตนมิใ ห้
เสื่ อมเสี ย และไม่กระทําการใดๆอันทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย
๒๒

๑๒)ไม่ป ฏิ บัติ งานอื่ น ใด ซึ่ ง จะเป็ นการขัดกับ วัต ถุป ระสงค์ห รื อผลประโยชน์ ข อง
มหาวิทยาลัย
๑๓) รักษาจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
มุ่งประสงค์ให้เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเฉพาะเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) การยืนหยัดและทําในสิ่ งที่ถูกต้อง
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริ ต และความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบตั ิงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

การกระทําผิดวินัยที่ถือเป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงได้แก่
๑) กระทํา ผิ ด วิ นั ย กรณี ใดกรณี หนึ่ ง อัน เป็ นสาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ยหายแก่
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
๒) ละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า ๗ วัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรื อมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่ง กฎ ข้อบังคับ
ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
๓) ปฏิ บ ัติ ห รื อ ละเว้น การปฏิ บัติ ห น้า ที่ โ ดยมิ ช อบ เพื่ อ ให้ต นเองหรื อ ผูอ้ ื่ น ได้รั บ
ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งถือว่าเป็ นการทุจริ ตต่อหน้าที่
๔) ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อประมาทเลินเล่อในหน้าที่จนเป็ นเหตุให้
เกิดความเสี ยหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
๕) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรื อโทษที่หนักกว่าการจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก หรื อได้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
๖) ปฏิบตั ิผดิ จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

๒๓

โทษทางวินัยมี ๔ สถาน คือ
๑) ภาคทัณฑ์
๒) ตัดเงินเดือน
๓) งดการเลื่อนเงินเดือนประจําปี ในปี ที่ถูกลงโทษทางวินยั
๔) ปลดออก
การลงโทษทางวินัยต้องลงโทษให้เ หมาะสมกับ ความผิดและไม่เป็ นไปด้วยความ
พยาบาท โดยอคติ หรื อโทสจริ ต หรื อลงโทษผูท้ ี่ไม่ได้กระทําผิด

๔.การพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
๑) ตาย โดยให้ พ ้น สภาพจากการเป็ นพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ในวัน ถัด จากวัน ที่
พนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ ้ นั ถึงแก่กรรม
๒) ครบเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุงานในวันสิ้ นปี งบประมาณ
ของปี ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริ บูรณ์ อย่างไรก็ตามอาจพิจารณาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ
เกินกว่า ๖๐ ปี บริ บูรณ์ต่อไปจนถึงวันสิ้ นปี งบประมาณของปี ที่มีอายุ ๖๕ ปี บริ บูรณ์ หากส่ วน
งาน/หน่วยงานมีความจําเป็ นต้องจ้างพนักงานที่มีอายุเกินกว่า ๖๕ ปี บริ บูรณ์ต่อไป จะจ้างได้
ไม่เกินวันสิ้ นปี งบประมาณของปี ที่มีอายุครบ ๗๐ ปี บริ บูรณ์ เท่านั้น (จ้างคราวละไม่เกิน ๑
ปี งบประมาณและต้องไม่อยูใ่ นตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร)
๓) ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าออก การลาออกเป็ นการพ้น จากสภาพการเป็ นพนัก งาน
มหาวิทยาลัยโดยความประสงค์ของพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนครบระยะเวลาตามสัญญาการ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยต้องการลาออกให้ยนื่ หนังสื อขอลาออก
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วันต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไปตามลําดับ เพื่อเสนอให้อธิ การบดี
หรื อหัวหน้าส่ วนงานพิจารณาอนุญาตการลาออกต่อไป เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงให้ลาออก
ได้ตามคําสั่ง ยกเว้นกรณี ที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอลาออกเพื่อดํารงตําแหน่ งทางการเมือง
หรื อสมัครเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วนั ที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอลาออก
๒๔

๔) ถูกสั่ งให้ ออกพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีกรณี ดงั ต่อไปนี้ อธิการบดีมีอาํ นาจสัง่ ให้
ออกจากงานได้
(๑) มีหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นเจ็บป่ วยจนไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตนได้อย่างสมํ่าเสมอ
(๒) มีลกั ษณะต้องห้ามต่อไปนี้
• ขาดคุ ณ สมบัติ ค วามเป็ นผูเ้ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
• เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง หรื อเป็ นคณะกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ในสังกัด
พรรคการเมือง
• เป็ นคนวิกลจริ ต เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถหรื อเป็ นโรคตามที่ก.บ.ค.กําหนด
• เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรม จริ ยธรรมอันดี
• เป็ นบุคคลล้มละลาย
• เคยถูกจําคุกหรื อถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก
• เมื่อมีการยุบส่ วนงานหรื อตําแหน่งที่ถือครองอยู่
• ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินยั ร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษปลดออก
ได้ แต่คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยพิจารณาแล้วเห็ นว่าหากทําหน้าที่ ต่อไปจะเกิ ด
ความเสี ยหายแก่มหาวิทยาลัย
(๓) ไม่ผา่ นการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิงานส่ วนงานสามารถพิจารณาให้ออกได้
ทันทีโดยไม่รอต้องให้ครบกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิงาน
(๔) มีผลการประเมินการปฏิบตั ิงานประจําปี ตํ่ากว่ามาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์ตอ้ ง
ปรับปรุ งติดต่อกัน ๒ ครั้งโดยส่ วนงานให้โอกาสในการปรับปรุ งและพัฒนาแล้ว ให้ออกจาก
งานได้โดยถือว่าสัญญาจ้างสิ้ นสุ ด
(๕) พนักงานมหาวิทยาลัยต้องไปรับราชการทหารตามกฎหมาย แต่กรณี ที่มีเหตุผล
ความจําเป็ นอาจสงวนตําแหน่งไว้บรรจุและแต่งตั้งให้กลับเข้าปฏิบตั ิงานเมื่อพ้นจากราชการ
ทหารได้
๒๕

๕)ถูกสั่ งลงโทษปลดออกเป็ นการลงโทษทางวินัยอันเนื่ องมาจากการกระทําผิดวินัย
ร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย
๖) ครบกําหนดระยะเวลาการจ้ างตามสั ญญา

๕. เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
เครื่ องแบบพิธีการ เป็ นเครื่ องแบบของพนักงานมหาวิท ยาลัยสําหรั บ ใช้ใ นการเข้า
ร่ วมงานพิธีต่างๆตามหมายกําหนดการหรื อกําหนดการ หรื อในโอกาสอื่นตามคําสั่งหรื อ
ประกาศของมหาวิทยาลัย ลักษณะเครื่ องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็ น
๓ ประเภท คือ
๑) เครื่องแบบปกติขาว (ดูตารางหน้ า ๒๕)
ภาพแสดงตัวอย่ างการแต่ งกายด้ วย เครื่องแบบปกติขาว

ชาย

หญิง

๒) เครื่ องแบบครึ่ งยศ มีลกั ษณะและส่ วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่ องแบบปกติขาว
เว้น แต่ ก างเกง-กระโปรงให้ใ ช้ผ า้ สี ด ํา และประดับ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ตามที่ ร ะบุ ใ น
หมายกําหนดการหรื อกําหนดการ สําหรั บผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ช้ ัน
สายสะพาย ให้ประดับแต่ตรา โดยไม่ตอ้ งสวมสายสะพาย
๒๖

 ตารางแสดงเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (เครื่องแบบปกติขาว)

ลักษณะเครื่องแบบ
หมวก
* การสวมหมวก ให้
สวมในโอกาสอันควร

ชาย
หญิง
หมวกทรงหม้อตาลสี ขาว กระบัง หมวกแก๊ ปทรงอ่อนพับปี กสี ขาว
หน้าสี ดาํ สายรัดคางสี ทอง มีดุม ผ้าพันหมวกเป็ นแถบลายถักสี ขาว
ตรามหาวิทยาลัยมหิ ดลสี ทองติดที่
ข้างหมวกทั้งสองข้าง ผ้าพัน
หมวกเป็ นแถบลายถักสี ขาว
หน้าหมวกติดเครื่ องหมายตราประจําพระองค์สีทอง
เสื้ อแบบราชการสี ขาว ที่แนวสาบ เสื้ อแบบข้าราชการสตรี สีขาว
เสื้อ
แบบคอแหลมแขนยาวถึงข้อมือ ที่
อกกลัดดุมตรามหาวิทยาลัย
แนวสาบอกกลัดดุมตรา
มหิ ดล ๕ ดุม
(ประดับแพรแถบฯเหนือกระเป๋ า) มหาวิทยาลัยมหิ ดล ๓ ดุม มี
กระเป๋ าล่าง(ไม่มีใบปกกระเป๋ า)
ทั้ง๒ ข้าง
ประดับแพรแถบเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่อกเสื้ อเบื้องซ้าย
ให้ใช้กางเกงขายาวแบบราชการสี ให้ใช้กระโปรงสี ขาว ยาวปิ ดเข่า
กางเกง-กระโปรง
ขาว ไม่พบั ปลายขา
ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ เกล็ด และ
ด้านหลัง ๒ เกล็ด
ให้ใช้รองเท้าหนังหุม้ ส้นสี ดาํ หรื อ ให้ใช้รองเท้าหุ ม้ ส้นสี ดาํ แบบปิ ด
รองเท้ า ถุงเท้ า
วัตถุเทียมหนังสี ดาํ ถุงเท้าสี ดาํ
ปลายเท้า ไม่มีลวดลาย (ส้นสูงไม่
เกิน ๑๐ cm) ถุงเท้ายาวสี เนื้ อ
เข็มขัดหนังสี ดาํ
เข็มขัด
เครื่องหมายประดับคอ ให้มีเครื่ องหมายตราประจําพระองค์สีทองติดที่คอเสื้ อเครื่ องแบบปกติ
ขาวทั้ง ๒ ข้าง
เสื้อ
อินทรธนูแข็งปลายมน พื้นเป็ นสักหลาดสี ดาํ ติดดุมตรา
อินทรธนู
มหาวิทยาลัยมหิ ดลขนาดเล็ก บนอินทรธนูปักดิ้นทองลายช่อกันภัย
มหิ ดล ให้ติดอินทรธนูทบั เสื้ อเหนื อบ่าทั้ง ๒ ข้าง
๒๗

๓) เครื่ องแบบเต็มยศ มีลกั ษณะและส่ วนประกอบเช่ นเดี ยวกับเครื่ องแบบครึ่ งยศ
ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และให้สวมสายสะพายร่ วมกับเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์ ตามที่
ระบุในหมายกําหนดการหรื อกําหนดการ

๖. การใช้ บตั รแสดงตน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการใช้บตั รแสดงตนเพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
โดยให้คล้องหรื อติดบัตรแสดงตนในระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ การเข้าออกอาคาร สําหรับ
หลักเกณฑ์การใช้บตั รแสดงตนอื่นๆให้เป็ นไปตามที่ส่วนงาน/หน่วยงานกําหนด

๒๘

ส่ วนที่ ๓
สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

๑. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพมหาวิทยาลัยมหิดล
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิ ดล มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิ กมีการออม
ทรัพย์และเป็ นสวัสดิการ ตลอดจนเป็ นหลักประกันให้แก่สมาชิ กและครอบครัว เมื่อสมาชิกตาย
ทุพพลภาพ เกษียณอายุ ออกจากงาน หรื อลาออกจากกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิ สมัครเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัคร
ใจ) โดยสมาชิกจะต้องส่ งเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ร้อยละ ๓ ของอัตราเงินเดือน และมหาวิทยาลัย
จะสมทบให้ร้อยละ ๓
การพ้นสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพจะสิ้ นสุ ดในกรณี ใด กรณี หนึ่ งดังนี้
๑. ตาย
๒. ลาออกจากงาน
๓. ลาออกจากการเป็ นสมาชิกกองทุนฯ
๔. เกษียณอายุ
๕. เมื่อกองทุนฯ เลิกตามข้อบังคับกองทุนฯ
๖. พ้นสภาพการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิ ดล
การจ่ ายเงินเมื่อพ้ นสมาชิกภาพ
เมื่อพ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ สมาชิกจะได้รับเงินในส่ วนของเงินสะสมพร้อม
ผลประโยชน์ในเงินสะสมคืนในทุกกรณี ส่วนเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ในเงินสมทบจะ
ได้รับตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๒๙

การจ่ ายเงินสมทบและผลประโยชน์ จากเงินสมทบเมื่อพ้ นสมาชิกภาพ
อายุการเป็ นสมาชิก
อัตราส่ วนเงินสมทบและผลประโยชน์ จาก
เงินสมทบทีม่ อบแก่ สมาชิก (ร้ อยละ)
ไม่จ่าย
๒๕

ไม่ถึง ๒ ปี
ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง
๓ ปี
ตั้งแต่ ๓ ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง
๔ ปี
ตั้งแต่ ๔ ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง
๕ ปี
ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป

๕๐
๗๕
๑๐๐

กรณีเป็ นสมาชิกไม่ ถงึ ๕ ปี จะได้ รับเงินสมทบและผลประโยชน์ ในเงินสมทบเต็มจํานวน ต่อเมื่อ
- ตาย
ทุพพลภาพ
เกษียณอายุ
- วิกลจริ ต เสมือนไร้ความสามารถ หรื อไร้ความสามารถ
- ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทําผิดระเบียบข้อบังคับการทํางาน
กองทุนเลิก

๓๐

๒. สวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
พนักงานมหาวิทยาลัย

ใช้สวัสดิการกองทุนประกันสังคม

ส่วนที่เกินสิ ทธิ ประกันสังคม

เบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการฯ

และบุคคลในครอบครัว

วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี + Co-Pay
ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี

พนักงานมหาวิท ยาลัยจะต้องส่ งเงิ นสมทบร้ อยละ๕ ของอัตราเงิ นเดื อน แต่ไม่เกิ น
๗๕๐ บาท เข้ากองทุนประกันสังคม และใช้สิทธิ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
ประกันสังคม สําหรับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวที่
ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้จากกองทุนประกันสังคม (ซึ่ งเบิกได้ตามสิ ทธิ ขา้ ราชการ) ให้เบิกจ่าย
จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี
กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยและบุ คคลในครอบครั วมี ค วามจําเป็ นต้องใช้สิทธิ เกิ น
วงเงินที่กาํ หนด (๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ) ให้เบิกจ่ายในส่ วนที่เกินได้ โดยจ่ายร่ วมกับมหาวิทยาลัย
(Co-Pay) เป็ นสัดส่ วนร้อยละ ๕๐ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี (มหาวิทยาลัยจ่ายร่ วมไม่
เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี )

๓. เงินช่ วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ กรรม
กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม ขณะมีสภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย (ยกเว้น
ถึงแก่กรรมในระหว่างขาดงาน) บุคคลซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้แสดงเจตนาระบุชื่อไว้เป็ น
หนังสื อแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับเงินช่วยพิเศษ หรื อ ทายาท (กรณี ที่พนักงานมหาวิทยาลัยมิได้
๓๑

แสดงเจตนาไว้) มีสิทธิ ได้รับเงินช่วยพิเศษ จํานวน ๓ เท่ า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย
จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

๔. เงินสงเคราะห์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ กรรม
กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม ขณะมีสภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย บุคคล
ในครอบครัวหรื อผูม้ ีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ในอัตราดังนี้
(๑) กรณี ถึงแก่กรรมด้วยเหตุปกติ
๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) กรณี ถึงแก่กรรมด้วยอุบตั ิเหตุ
๑๐๐,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินสงเคราะห์
• บุตรให้ได้รับ ๒ ส่ วน ถ้ามีบุตรตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ให้ได้รับ ๓ ส่ วน
• คู่สมรส ให้ได้รับ ๑ ส่ วน
• บิดาและมารดา หรื อบิดา หรื อมารดา ที่มีชีวติ อยูใ่ ห้ได้รับ ๑ ส่ วน
กรณี ไม่มีบุคคลในครอบครัว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่ งอธิการบดีพิจารณาเห็นว่ามีหลักฐาน
แสดงว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นความอุปการะของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแก่กรรม โดยจําเป็ นต้องมีผู ้
อุปการะและการถึ งแก่กรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ ้ ัน ทําให้ได้รับความเดื อดร้ อน
เพราะขาดความอุปการะ

๕. สิ ทธิประโยชน์ ทดแทนสํ าหรับผู้ประกันตน “กองทุนประกันสั งคม”
๑) กรณีเจ็บป่ วยและประสบอันตราย (ส่ งเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ เดือน ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ เดือน)
๓๒

วัน/ปี )

• ได้รับค่าบริ การทางการแพทย์ อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ในการบําบัดโรค
• เงินทดแทนการขาดรายได้ (ร้อยละ ๕๐ของค่าจ้าง ไม่เกิน ๙๐ วัน/ครั้ง ไม่เกิน ๑๘๐

• กรณี ทนั ตกรรม (ถอนฟั น อุดฟั น ขูดหิ นปูน ไม่เกิน ๓๐๐ บาท/ครั้ง ปี ละไม่เกิน
๖๐๐ บาท และใส่ ฟันเทียม ๑ - ๕ ซี่ ไม่เกิน ๑,๓๐๐ บาท มากกว่า ๕ ซี่ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ภายในระยะเวลา ๕ ปี )
• สิ ทธิได้รับบริ การทางการแพทย์โดยการฟอกเลือดด้วยไตเทียม
๒) กรณีค ลอดบุตร (ส่ งเงิ นสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ เดื อน ภายในระยะเวลา
๑๕ เดือน)
(๑) กรณีผู้ประกันตนหญิง
• ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย ๑๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง
• เงินสงเคราะห์การหยุดงาน อัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ๙๐ วัน
(๒) กรณีผ้ปู ระกันตนชาย (ใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยา)
• ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย ๑๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง
ผูป้ ระกันตนมีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตรคนละไม่เกิน ๒ ครั้ง ในกรณี ภรรยาและสามี
เป็ นผูป้ ระกันตนทั้งคู่ใช้สิทธิการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน ๔ ครั้ง
๓) กรณีทุพพลภาพ (ส่ งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ภายในระยะเวลา ๑๕
เดือน)
• ค่ารักษาพยาบาล ร.พ.ตามบัตรรับรองสิ ทธิ หรื อ ร.พ.ของรัฐ กรณี ผปู ้ ่ วยใน ไม่เกิน
เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
• ค่า รั ก ษาพยาบาล ร.พ.เอกชนเท่ าที่ จ่ า ยจริ ง กรณี ผูป้ ่ วยนอกไม่เ กิ นเดื อ นละ
๒,๐๐๐ บาท
• เงินทดแทนอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างตลอดชีวติ

๓๓

๔) กรณีเสียชีวติ (ส่ งเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ เดือน ภายใน ๖ เดือน)
• ผูจ้ ดั การศพมีสิทธิได้รับเงินค่าทําศพ ๔๐,๐๐๐ บาท
• ผูม้ ีสิทธิหรื อทายาท ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระยะเวลาการส่ งเงินสมทบ ดังนี้
o ส่ งเงินสมทบตั้งแต่ ๓ ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ เท่ากับค่าจ้าง
เฉลี่ย ๑ เดือนครึ่ ง
o ส่ งเงินสมทบตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย ๕ เดือน
๕) กรณีสงเคราะห์ บุตร (ส่ งเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ เดือน ภายในเวลา ๓๖
เดือน)
• เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรื อบุตรซึ่ งยกให้เป็ น
บุตรบุญธรรมผูอ้ ื่น) อายุไม่เกิน ๖ ปี จํานวนคราวละไม่เกิน ๒ คน
• ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ ๔๐๐ บาท/บุตร ๑ คน
• กรณี ผปู ้ ระกันตน เป็ นผูท้ ุพพลภาพหรื อตาย ขณะที่บุตรอายุไม่เกิน ๖ ปี จะมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนบุตรอายุ ๖ ปี
๖) กรณีชราภาพ
(๑) เงินบํานาญชราภาพ
• ส่ งเงินสมทบครบ ๑๘๐ เดือน ไม่วา่ ระยะ เวลา ๑๘๐ เดือนจะติดต่อกันหรื อไม่ก็ตาม
และมีอายุครบ ๕๕ ปี เมื่อความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง จะได้รับเงินในอัตราร้อยละ ๒๐
ของค่าจ้างเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุ ดท้าย
• ส่ งเงินสมทบ เกินกว่ า ๑๘๐ เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญฯ จากอัตราร้อยละ
๑๕ เพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ ๑.๕ ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก ๑๒ เดือน
(๒) เงินบําเหน็จชราภาพ (เมื่อส่ งเงินสมทบไม่ครบ ๑๘๐ เดือน มีอายุครบ ๕๕ ปี เป็ น
ผูท้ ุพพลภาพหรื อถึงแก่ความตาย และความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง)
• ส่ งเงินสมทบตํ่ากว่า ๑๒ เดือน ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ เท่ากับจํานวนเงินสมทบ
ที่ผปู ้ ระกันตน จ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร
และกรณี ชราภาพ
๓๔

• ส่ งเงินสมทบตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบําเหน็จเท่ากับจํานวนเงินสมทบที่
ผูป้ ระกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนพร้อมประโยชน์ทดแทน
๗) กรณีว่างงาน (เมื่อส่ งเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน)
• กรณี ลาออกจากงาน ได้รับเงินทดแทนรายเดือน ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างครั้งละไม่
เกิน ๙๐ วันใน ๑ ปี
• ถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนรายเดือน ร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน ๑๘๐ วัน
ใน ๑ ปี
ผู้ประกันตน ต้ องยื่นเรื่ องขอรั บประโยชน์ ทดแทนทุกกรณี ภายใน
เวลา ๑ ปี นับจากวันที่เกิดสิ ทธิ์
สํานักงานประกันสังคม เพิ่มความสะดวกให้แก่ผปู ้ ระกันตนและผูม้ ี
สิ ทธิ์ สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนทั้ง ๗ กรณี ได้ทางธนาคาร ๙ แห่ ง
ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย กรุ งศรี อยุธยา กรุ งเทพ กสิ กรไทย ไทยพาณิ ชย์
ทหารไทย นครหลวงไทย อิสลามแห่ งประเทศไทย และไทยธนาคาร

ข้ อแนะนํา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.sso.go.th หรื อสายด่วน
ประกันสังคม ๑๕๐๖ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
HU

๓๕

UH

๖. สิ ทธิการลาหยุดงานโดยได้ รับเงินเดือน
0B

พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน โดยสรุ ปได้ดงั นี้

๑) ลาป่ วย พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ ลาป่ วยเพื่อรักษาตัว ในกรณี ปกติ ปี ละไม่ เกิน
๖๐ วันทําการ
กรณี ลาป่ วยที่ ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและ/หรื อพักรักษาตัวต่อเนื่ องตาม
ความเห็นของแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ซึ่ งเมื่อรวมกับ
การลาป่ วยกรณี ปกติ มีสิทธิ ลาป่ วยโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาปี หนึ่ งไม่เกิน ๑๒๐ วันทํา
การ
๒) ลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาเนื่องจากคลอดบุตรได้ ครั้งละ ๙๐ วัน
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราปกติระหว่างที่ลา
กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นผูป้ ระกันตนและมีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์การคลอด
บุตร ให้ขอรับเงินสงเคราะห์การคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคมก่อน สําหรับส่ วนที่ยงั
ไม่ครบ ๙๐ วันหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยงั ไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การคลอดบุตรให้
ได้รับจากมหาวิทยาลัย
๓) การลาเพือ่ ดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาเพื่อดูแล
บุตรและภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังคลอดโดยได้รับเงินเดือนในระหว่างลา ครั้ งละไม่
เกิน ๑๕ วันทําการ
๔) ลากิจ ส่ วนตั ว พนัก งานมหาวิท ยาลัย มี สิ ท ธิ ล ากิ จ ส่ ว นตัว โดยได้รั บ เงิ น เดื อ น
ระหว่างลา ปี ละไม่ เกิน ๔๕ วันทําการ แต่ ในปี ทีเ่ ริ่มเข้ าปฏิบัตงิ านลาได้ ไม่ เกิน ๑๕ วันทําการ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ ลาคลอดบุตร หากประสงค์จะลากิ จส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ต่อเนื่ องจากการลาคลอดบุตรให้มีสิทธิ ลาได้ไม่เกิ น ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่มีสิทธิ ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา

๓๖

๕) ลาพักผ่ อนประจําปี พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี โดยได้รับ
เงินเดือนปี ละไม่ เกิน ๑๐ วันทําการ ยกเว้นกรณี ที่เข้าปฏิบตั ิงานในปี แรก ยังไม่ ครบ ๖ เดือน ไม่
มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจ้างต่อเนื่ อง ซึ่ งไม่ได้ลาพักผ่อนหรื อใช้สิทธิ การลา
พักผ่อนประจําปี แล้ว แต่ยงั ไม่ครบ ๑๐ วันทําการ สามารถสะสมวันที่ยงั ไม่ได้ลารวมกับวันลา
ของปี ต่อๆไปได้ แต่ไม่เกิน ๒๐ วันทําการ สําหรับผูท้ ี่ได้ปฏิบตั ิงานติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิ นาํ วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี ปั จจุบนั ได้ไม่เกิน ๓๐
วันทําการ
๖) ลาอุ ป สมบทหรื อ ลาไปประกอบพิธี ฮั จ ญ์ พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ย งั ไม่ เ คยลา
อุปสมบทและประสงค์ที่จะอุปสมบท หรื อพนักงานมหาวิทยาลัยที่นบั ถือศาสนาอิสลาม ซึ่ ง
ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจั ญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีสิทธิลาอุปสมบท
หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ญ์ โดยได้รับเงินเดือนได้ไม่ เกิน ๑๒๐ วัน
พนักงานมหาวิทยาลัยจะขอลาอุปสมบท หรื อขอลาไปประกอบพิธีฮจั ญ์อย่างหนึ่งอย่าง
ใดได้ เพียงครั้งเดียว
๗) ลาเกีย่ วกับราชการทหาร พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาเข้ารับการตรวจเลือก หรื อ
เข้ารับการเตรี ยมพล โดยได้รับเงินเดือนได้ตลอดระยะเวลาที่ทางราชการทหารกําหนด
๘) ลาติดตามคู่สมรส พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาติดตามคู่สมรสในกรณี ที่คู่สมรส
อยู่ปฏิบตั ิหน้าที่ ราชการหรื อปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อปฏิบตั ิงานในประเทศเดียวกันหรื อไม่ โดยไม่ได้รับเงินเดือนได้ไม่
เกิน ๒ ปี หรื อในกรณี จาํ เป็ น ผูม้ ีอาํ นาจอาจอนุญาตให้ลาต่อโดยไม่ได้รับเงินเดือนได้อีก ๒ ปี
แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี หากเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากงาน
๙) การไปถือศีลและปฏิบัตธิ รรม พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็ นสตรี มีสิทธิไปถือศีลและ
ปฏิ บัติ ธ รรม ณ สถานที่ ป ฏิ บ ัติ ธ รรมที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจากสํา นัก งานพระพุ ท ธศาสนา
แห่ งชาติ ๑ ครั้งตลอดอายุงาน เป็ นระยะเวลาไม่ต่าํ กว่า ๑ เดือนแต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถือ
เป็ นวันลา
๓๗

การลาหยุดงานประเภทอื่นๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และการได้รับเงินเดือนใน
ระหว่ า งลา นอกเหนื อ จากที่ ก ํา หนดไว้ ให้ หั ว หน้า ส่ ว นงาน/หน่ ว ยงานพิ จ ารณาความ
เหมาะสม และนําเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุญาต
 ข้ อควรทราบเกีย่ วกับการลา
๑) ผูล้ าต้อ งยื่น ใบลาเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ล่ วงหน้ า ตามแบบที่ มหาวิ ทยาลัยกํา หนด
ยกเว้ นกรณี ลาป่ วย ลาคลอดบุตร การลาเข้ ารั บการตรวจเลือก หรื อเข้ ารั บการเตรี ยมพล ให้
หยุดงานได้โดยไม่ตอ้ งรอรับคําสัง่ อนุญาต
ในกรณี ที่ไม่อาจยื่นใบลาได้ ต้องแจ้งการลาให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นต้นทราบ และต้องส่ ง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัตงิ าน
๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ ได้รับอนุ ญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิ กวันลาที่ยงั ไม่ได้
หยุดงาน ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุ ญาต และให้ถือ
ว่าการลาเป็ นอันสิ้ นสุ ด เพียงวันที่ขอยกเลิกวันลานั้น
๓) กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยมิได้ดาํ เนิ นการเกี่ ยวกับการลาให้ถูกต้องตามประกาศนี้
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าเป็ นการขาดงาน
๔) กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ลาเกินสิ ทธิการลา ให้ ถือเป็ นการลาโดย
ไม่ ได้ รับเงินเดือน
U

U

U

U

U

U

U

U

U

๗. การได้ รับเงินชดเชย
พนักงานมหาวิทยาลัยที่พน้ สภาพจากการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิ ได้รับ
เงินชดเชย ตามกรณี ดงั นี้
๑) ครบเกษียณอายุงาน
๒) ถูกสั่งให้ออก
๓) ครบกําหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาโดยไม่มีการขยายระยะเวลาการจ้าง (ไม่มี
การจ้างต่อ)
๓๘

อัตราการจ่ ายเงินชดเชย
 ตารางแสดงอัตราการจ่ ายเงินชดเชย

ระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน
ติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี
ติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี
ติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี
ติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี
ติดต่อกันครบ ๑๐ ปี ขึ้นไป

อัตราการจ่ ายเงินชดเชย
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย
ไม่นอ้ ยกว่า ๖ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย
ไม่นอ้ ยกว่า ๘ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย

๘. การได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัยมี สิทธิ เสนอขอรั บพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ตาม
ระเบียบสํานักนายยกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นที่เชิด
ชูยิ่งช้างเผือก และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั มีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ตามบัญชี ๑๘ (ที่ปรับปรุ งใหม่)

๓๙

ส่ วนที่ ๔
การประเมินผล
มหาวิ ท ยาลัย กํา หนดให้ ส่ ว นงานมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยทุกตําแหน่ งเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผล โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมี ๒ ลักษณะ
ดังนี้

๑. การประเมินผลการทดลองการปฏิบตั ิงาน
กํา หนดให้มี ก ารทดลองปฏิ บ ัติ ง านในตํา แหน่ ง ที่ ไ ด้รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ง โดย
กําหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิงาน ดังนี้
๑) ตําแหน่ งประเภทวิชาการ มีระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิงานไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วนั บรรจุ
๒) ตําแหน่ งประเภทสนับสนุน มีระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิงานไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่
วันบรรจุ
ยกเว้นกรณี ผทู ้ ี่มีประสบการณ์การทํางานตรงกับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ ส่ วนงาน
อาจไม่ตอ้ งกําหนดให้มีการทดลองปฏิบตั ิงานก็ได้
การประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิงานจะต้องประเมินให้แล้วเสร็ จ ก่อนครบระยะเวลา
ทดลองปฏิบตั ิงาน
กรณี ที่มีการขยายเวลาทดลองปฏิบตั ิงาน ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกับระยะเวลาตั้งแต่
เริ่ มทดลองปฏิบตั ิงานแล้ว จะต้องไม่เกิน ๑ ปี

๔๐

๒. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี
กําหนดให้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ปี ละ ๒ ครั้ง เพื่อนําผลการประเมินไป
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องต่างๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้
๑) ปรับปรุ ง พัฒนา และเพิ่มพูน ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
๒) ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๓) ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น เลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลประจําปี
ค่าตอบแทนอื่นๆ การให้รางวัลจูงใจ และการบริ หารงานบุคคลในเรื่ องอื่นๆ
๔) ประกอบการพิจารณาจ้างต่อ หรื อขยายสัญญาจ้าง การต่อเวลาปฏิบตั ิงาน และการ
เปลี่ยนประเภทการจ้าง
สําหรับรู ปแบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดรู ปแบบ
การประเมินผลที่เป็ นธรรมและโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความ
พึ ง พอใจและเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง านร่ วมกั น ระหว่ า งผู ้บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รู ปแบบดังกล่าวเรี ยกว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” โดยการจัดทํา
ข้ อตกลงการปฏิบัติงานล่ วงหน้ า (Performance Agreement) หรือเรียกสั้ นๆ ว่ า PA ซึ่ งการ
ประเมิ น ผลรู ป แบบนี้ จะมี ก ารทํา ข้อ ตกลงร่ ว มกัน ระหว่ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย และ
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่ ายและยอมรับผลการประเมินร่ วมกันได้โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย การสร้ างสรรค์งานใหม่และพัฒนาคุ ณภาพของ
หน่วยงาน

๔๑

ส่ วนที่ ๕
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ
๑. ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของพนักงานตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ตําแหน่ งทางวิชาการเป็ นตําแหน่ งที่แสดงถึงความเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิสูง มีคุณธรรม และมี
จรรยาบรรณในการสอน การวิจยั และวิชาการ การแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งทางวิชาการ
พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู ้ ความสามารถด้านการสอน ผลงานทางวิชาการและ
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่มีปริ มาณและคุณภาพที่แสดงถึงความเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น
ตําแหน่ งทางวิชาการประกอบด้วย ตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการสามารถเสนอได้ ๒ วิธี ดังนี้
๑) วิธีปกติ หมายถึง ผูข้ อมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
๒) วิธีพิเศษ หมายถึ ง ผูข้ อมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เช่ น
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งไม่ครบ การเสนอขอตําแหน่งข้ามขั้น การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา

๔๒

 ตารางสรุปเกณฑ์ การเสนอขอตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ ง

ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตําแหน่ ง (พม.)

ผศ. (วิธีปกติ) ๑. คุณสมบัติ
- วุฒิ ป.เอก และดํารงตําแหน่งอาจารย์ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
- วุฒิ ป.โท และดํารงตําแหน่งอาจารย์ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
- วุฒิ ป.ตรี และดํารงตําแหน่งอาจารย์ไม่นอ้ ยกว่า ๙ ปี
๒. ภาระงานไม่นอ้ ยกว่า ๑,๓๘๐ ชัว่ โมง/ปี
๓. ชัว่ โมงสอน ไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ ชม.ทําการ/ปี การศึกษา
๔. ผลการสอนอยูใ่ นระดับ “ชํานาญ”
๕. เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี”
๖. มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ เสนอได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑
๑. งานวิจยั หรื อ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย ๒ เรื่ อง และอย่าง
น้อย ๑ เรื่ อง มีคุณภาพ “ดี” และ
๒. บทความทางวิชาการ หรื อ ตํารา หรื อ หนังสื อ อย่างน้อย ๑ เรื่ อง มีคุณภาพ
“ดี”
แบบที่ ๒
งานวิจยั อย่างน้อย ๓ เรื่ อง และ อย่างน้อย ๒ เรื่ อง มีคุณภาพ “ดี”
ผศ. (วิธีพเิ ศษ) - คุณสมบัติครบตามวิธีปกติ
- คุณสมบัติอื่นๆเหมือน ขรก. ในข้อ ๒-๖
- ผลงานทางวิชาการตามแบบที่ ๑ หรื อ แบบที่ ๒ และ มีคุณภาพ “ดีมาก”

๔๓

ตําแหน่ ง

ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตําแหน่ ง (พม.)

รศ. (วิธีปกติ)

๑. คุณสมบัติ
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
๒. ภาระงานไม่นอ้ ยกว่า ๑,๓๘๐ ชัว่ โมง/ปี
๓. ชัว่ โมงสอนไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ ชม.ทําการ/ปี การศึกษา
๔. ผลการสอนอยูใ่ นระดับ “ชํานาญพิเศษ”
๕. เอกสารคําสอน มีคุณภาพ “ดี”
๖. มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ เสนอได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑
๑. งานวิจยั หรื อ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นอย่างน้อย ๓ เรื่ อง และ อย่าง
น้อย ๑ เรื่ อง มีคุณภาพ “ดี” และ
๒. บทความทางวิชาการ(scholarly article หรื อ learned article) ที่เผยแพร่ ใน
วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่มี impact factor หรื อ ตํารา หรื อ หนังสื อ
อย่างน้อย ๑ เรื่ อง มีคุณภาพ “ดี”
แบบที่ ๒
งานวิจยั อย่างน้อย ๕ เรื่ อง และ อย่างน้อย ๓ เรื่ อง มีคุณภาพ “ดีมาก”

๔๔

ตําแหน่ ง

ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตําแหน่ ง (พม.)

รศ. (วิธีพเิ ศษ) - คุณสมบัติไม่ครบตามวิธีปกติ หรื อเสนอขอตําแหน่ งข้ามขั้น หรื อ เปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา
- คุณสมบัติอื่นเหมือน ขรก.ในข้อ ๒ – ๖
- ผลงานทางวิชาการตามแบบที่ ๑ หรื อ แบบที่ ๒ และ มีคุณภาพ “ดีมาก”
ศ. (วิธีปกติ) ๑. คุณสมบัติ
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
๒. ภาระงานไม่นอ้ ยกว่า ๑,๓๘๐ ชัว่ โมง/ปี
๓. ชัว่ โมงสอนไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ ชม.ทําการ/ปี การศึกษา
๔. ผลการสอนอยูใ่ นระดับ “เชี่ยวชาญ”
๕. มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ เสนอได้ ๒ วิธี
วิธีที่ ๑
๑. งานวิจยั หรื อ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย ๕ เรื่ อง และ อย่าง
น้อย ๒ เรื่ อง เผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ อย่าง
น้อย ๑ เรื่ อง มีคุณภาพ “ดีมาก” หรือ
งานวิจยั รวมกับบทความทางวิชาการ(scholarly article หรื อ learned article)
ที่เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่มี impact factor มีจาํ นวนและ
คุณค่าเทียบเท่างานวิจยั และ
๒. ตํารา หรื อ หนังสื อ อย่างน้อย ๑ เล่ม มีคุณภาพ “ดีมาก”
วิธีที่ ๒
๑. งานวิจยั อย่างน้อย ๕ เรื่ อง และ อย่างน้อย ๒ เรื่ อง เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ
ที่มีฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ อย่างน้อย ๑ เรื่ อง มีคุณภาพ “ดีเด่น” หรื อ
๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่ น อย่างน้อย ๑ เรื่ อง และมี คุณค่าเที ยบเท่า
งานวิจยั ตามข้อ ๑ หรื อ
๓. ตํารา หรื อ หนังสื อ อย่างน้อย ๑ เล่ม มีคุณภาพ “ดีเด่น”
๔๕

ตําแหน่ ง

ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตําแหน่ ง (พม.)

ศ. (วิธีพเิ ศษ) - คุณสมบัติไม่ครบตามวิธีปกติ หรื อ เสนอขอตําแหน่ งข้ามขั้น หรื อ เปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา
- คุณสมบัติอื่นเหมือน ขรก. ในข้อ ๒ – ๕
- ผลงานทางวิชาการเฉพาะวิธีที่ ๑ และ มีคุณภาพ “ดีเด่น”
ความก้าวหน้ าในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ งนักวิจยั
นักวิจยั มีตาํ แหน่งทางวิชาการ ดังนี้
๑. ตําแหน่งนักวิจยั ระดับ ๒
๒. ตําแหน่งนักวิจยั ระดับ ๓
๓. ตําแหน่งนักวิจยั ระดับ ๔
 ตารางสรุ ปเกณฑ์ การเสนอขอตําแหน่ งทางวิชาการ
ตําแหน่ ง
ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตําแหน่ ง
นักวิจยั ระดับ ๒
๑. คุณสมบัติ
- คุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ งนักวิจยั ระดับ ๑
โดยวิธีปกติ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี หรื อ มี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตามมาตรฐานกํา หนด
ตําแหน่งนักวิจยั ระดับ ๑
๒. ภาระงาน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ชัว่ โมงทําการ / ปี เป็ นภาระ
งานวิ จ ัย และ/หรื อภาระงานคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๘๐%
(รับรองโดยผูบ้ ริ หารส่ วนงาน)
๓. ผลงานทางวิชาการ เสนอได้ ๒ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑
๑.งานวิจยั อย่างน้อย ๕ เรื่ อง และอย่างน้อย ๒ เรื่ อง มีคุณภาพใน
ระดับ “ดี” และ
๒.บทความทางวิชาการ หรือ ตํารา หรือ หนังสื อ อย่างน้อย ๑ เรื่ อง
๔๖

ตําแหน่ ง

โดยวิธีพเิ ศษ

นักวิจยั ระดับ ๓
โดยวิธีปกติ

ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตําแหน่ ง
มีคุณภาพในระดับ “ดี”
แบบที่ ๒
๑. งานวิจยั อย่างน้อย ๖ เรื่ อง และอย่างน้อย ๓ เรื่ อง มีคุณภาพใน
ระดับ “ดี” หรือ งานวิจยั อย่างน้อย ๓ เรื่ อง และอย่างน้อย ๑ เรื่ อง มี
คุณภาพในระดับ “ดีมาก”
๑. คุณสมบัติ
- มี ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในตําแหน่ งนักวิจยั ระดับ ๑ ไม่ครบ
ตามวิธีปกติ แต่ตอ้ งมีภาระงานตามข้อ ๒
๒. ผลงานทางวิชาการ งานวิจยั อย่างน้อย ๔ เรื่ อง และ อย่างน้อย ๒
เรื่ อง มีคุณภาพในระดับ “ดีมาก”
๑. คุณสมบัติ
- ดํารงตําแหน่งนักวิจยั ระดับ ๒ ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
๒. ภาระงาน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ชัว่ โมงทําการ / ปี เป็ นภาระ
งานวิ จ ัย และ/หรื อภาระงาน คุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๘๐%
(รับรองโดยผูบ้ ริ หารส่ วนงาน)
๓. ผลงานทางวิชาการ เสนอได้ ๒ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑
๑.งานวิจยั อย่างน้อย ๕ เรื่ อง และอย่างน้อย ๓ เรื่ อง มีคุณภาพใน
ระดับ “ดีมาก” และ
๒.บทความทางวิชาการ ที่เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูลที่มี impact factor หรือ ตํารา หรือ หนังสื อ อย่างน้อย ๑
เรื่ อง มีคุณภาพในระดับ “ดี”
แบบที่ ๒
งานวิจยั อย่างน้อ ย ๖ เรื่ อง และอย่างน้อย ๔ เรื่ อง มี คุณภาพใน
ระดับ “ดีมาก”
๔๗

ตําแหน่ ง
โดยวิธีพเิ ศษ

นักวิจยั ระดับ ๔
โดยวิธีปกติ

ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตําแหน่ ง

๑. คุณสมบัติ
- มีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่ งนักวิจยั ระดับ ๒ ไม่ครบ
ตามวิธีปกติ หรื อเสนอขอตําแหน่งข้ามขั้น แต่ตอ้ งมีภาระงาน
ตามข้อ ๒
๒. ผลงานทางวิชาการ งานวิจยั อย่างน้อย ๖ เรื่ อง และ อย่างน้อย ๓
เรื่ อง ต้องเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
และอย่างน้อย ๑ เรื่ อง มีคุณภาพในระดับ“ดีเด่น
๑. คุณสมบัติ
- ดํารงตําแหน่งนักวิจยั ระดับ ๓ ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
๒. ภาระงาน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ชัว่ โมงทําการ / ปี เป็ นภาระ
งานวิจยั และ/หรื อภาระงาน
คุมวิทยานิ พนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๘๐% (รับรองโดยผูบ้ ริ หารส่วนงาน)
๓. ผลงานทางวิชาการ เสนอได้ ๒ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑
๑. งานวิจยั อย่างน้อย ๖ เรื่ อง และอย่างน้อย ๓ เรื่ อง ต้องเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ อย่างน้อย
๑ เรื่ อง มีคุณภาพในระดับ “ดีเด่น”
๒. ตํารา หรือ หนังสื อ อย่างน้อย ๑ เล่ม มีคุณภาพในระดับ
“ดีมาก”
แบบที่ ๒
๑. งานวิจยั อย่างน้อย ๑๐ เรื่ อง และอย่างน้อย ๔ เรื่ อง ต้องเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ อย่างน้อย ๒
เรื่ อง มีคุณภาพในระดับ “ดีเด่น”

๔๘

ตําแหน่ ง
โดยวิธีพเิ ศษ

ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตําแหน่ ง

๑. คุณสมบัติ
- คุณสมบัติตามข้อ ๑ ไม่ครบตามวิธีปกติ หรื อเสนอขอตําแหน่ งข้าม
ขั้น แต่ตอ้ งมีภาระงานตามข้อ ๒
๒. ผลงานทางวิชาการ งานวิจยั อย่างน้อย ๑๐ เรื่ อง และ อย่างน้อย ๔
เรื่ อง ต้องเผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูลระดับนานาชาติ มี
คุณภาพในระดับ“ดี มาก”และอย่างน้อย ๒ เรื่ องมี คุณภาพในระดับ
“ดีเด่น”

๒. ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของพนักงานตําแหน่ งประเภทสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ งประเภทสนับ สนุ นสามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่
ตํา แหน่ ง ต่ า งๆได้ ดัง นี้ ตํา แหน่ ง ระดับ ชํา นาญงาน ชํา นาญงานพิ เ ศษ ชํา นาญการพิ เ ศษ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ โดย
กระทําได้ ๒ วิธี คือ
๑) วิธีปกติ หมายถึง วิธีที่ใช้แก่ผขู ้ อที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ งและผลงานตรงตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒) วิ ธี พิเ ศษ หมายถึ ง วิ ธี ที่ ใ ช้แ ก่ ผูข้ อที่ มี คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะตํา แหน่ ง ต่ า งไปจากที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น ระยะการดํารงตําแหน่งไม่ครบ หรื อการขอแต่งตั้งที่ไม่ได้เป็ นไป
ตามที่กาํ หนด หรื อเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถสู ง (Fast Track)
ทั้งนี้ การขอตําแหน่ งของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ งประเภทสนับสนุ นอาจแบ่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทสนับสนุนออกเป็ น ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
๒) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
๓) กลุ่มสนับสนุนทัว่ ไป
๔๙

 ตารางสรุปหลักเกณฑ์ การขอตําแหน่ งผู้ชํานาญงาน
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
๑. คุณสมบัติ
- คุณสมบัติ
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยมหิ ดลมาแล้ว ๑๐ ปี
และปฏิบตั ิในตําแหน่งที่เสนอขอมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า ๕ ปี
๒. เงินเดือน
๓. ภาระงาน
- ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๓๘๐ ชม.ทําการ/ปี
๔. ค่างาน
๕. ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
๖. ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
๗. ปริ มาณงาน คุณภาพงานของงานในหน้าที่ - ระดับ “ ดี ” เป็ นเกณฑ์ตดั สิ น
๘. สมรรถนะ
" ระดับ ๓" ในทุกองค์ประกอบเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น
๙. ผลงานที่ใช้เสนอขอตําแหน่ง

- เสนอผลงานอย่างน้อย ๒ เรื่ อง ซึ่ งผูข้ อแต่งตั้ง
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการหลัก หรื อเป็ นชื่ อแรก หรื อเป็ น
Corresponding Author โดยไม่กาํ หนดจํานวน
ร้ อ ยละการมี ส่ ว นร่ ว มในผลงานนั้น ๆ และมี
คุ ณ ภาพในระดับ “ดี ”
ทั้ง นี้ ผลงานต้อ ง
ประกอบด้วย คู่มือปฏิบตั ิงาน หรื องานวิเคราะห์
หรื องานสังเคราะห์ หรื องานวิจยั หรื อบทความ
ทางวิชาการ หรื อตํารา หรื อหนังสื อ หรื องาน
แปล หรื อเอกสารประกอบการบรรยาย
(เอกสารประกอบการบรรยาย จํานวน ๓ หัวข้อ
เท่ า กับ ๑ เรื่ อง) หรื อ ผลงานทางวิ ช าการใน
ลักษณะอื่น
๕๐

๑๐. เกณฑ์ตดั สิ น

คุณสมบัติ

เกณฑ์ตดั สิ น

- ผูท้ รงคุณวุฒิ ๓ คน ให้ถือเสี ยงข้างมากของ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
วิธีพิเศษ
๑. คุณสมบัติไม่ครบตามวิธีปกติ
๒. คุณสมบัติอื่นตามข้อ ๓ ข้อ ๗ และข้อ ๘
๓. ผลงานที่ ใช้เสนอขอตําแหน่ งสู งขึ้นเหมื อน
วิธีปกติ แต่คุณภาพ "ดีมาก"
ผูท้ รงคุณวุฒิ ๕ คน ได้รับคะแนน ๔ ใน ๕
เสี ยงของกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผลงานมี
คุณภาพ " ดีมาก"

 ตารางสรุปหลักเกณฑ์ การขอตําแหน่ งผู้ชํานาญงานพิเศษ
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
๑. คุณสมบัติ
- คุณสมบัติ
ดํารงตําแหน่ งผูช้ าํ นาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปี
๒. เงินเดือน
๓. ภาระงาน
- ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๓๘๐ ชม.ทําการ/ปี
๔. ค่างาน
๕. ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
๖. ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
๗. ปริ มาณงาน คุณภาพงานของงานในหน้าที่ - ระดับ “ ดี ” เป็ นเกณฑ์ตดั สิ น
๘. สมรรถนะ
- " ระดับ ๓" ในทุกองค์ประกอบเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น
๙. ผลงานที่ใช้เสนอขอตําแหน่ง
- เสนอผลงานอย่างน้ อย ๓ เรื่ อง มี คุ ณภาพใน
ระดับ “ ดี ” และมีผลงานอย่างน้อย ๒ เรื่ อง ที่ผู้
ขอแต่งตั้งเป็ นผูด้ าํ เนิ นการหลักหรื อเป็ นชื่อแรก
๕๑

๑๐. เกณฑ์ตดั สิ น
คุณสมบัติ

เกณฑ์ตดั สิ น

หรื อเป็ น Corresponding Author โดยไม่กาํ หนด
จํานวนร้ อยละการมี ส่ ว นร่ ว มในผลงานนั้น ๆ
ทั้งนี้ ผลงานต้องประกอบด้วย
๑. งานวิเคราะห์หรื องานสังเคราะห์ซ่ ึ งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่ อง
และ
๒. งานวิจยั หรื อคู่มือปฏิบตั ิ งาน หรื อบทความ
ทางวิชาการ หรื อตํารา หรื อหนังสื อ หรื องานแปล
หรื อ เอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสาร
ประกอบการบรรยาย จํานวน ๓ หัวข้อ เท่ากับ
๑ เรื่ อง) หรื อผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
- ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ ๓ คน ให้ ถื อเสี ยงข้างมากของ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
วิธีพิเศษ
๑. คุณสมบัติไม่ครบตามวิธีปกติ
๒. คุณสมบัติอื่นตามข้อ ๓ ข้อ ๗ และข้อ ๘
๓. ผลงานที่ ใช้เสนอขอตําแหน่ งสู งขึ้นเหมื อน
วิธีปกติ แต่คุณภาพ "ดีมาก"
ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ได้รับคะแนน 4 ใน 5 เสี ยง
ของกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผลงานมี
คุณภาพ " ดีมาก"

๕๒

 ตารางสรุปหลักเกณฑ์ การขอตําแหน่ งผู้ชํานาญการพิเศษ
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
๑. คุณสมบัติ
-คุณสมบัติ
- คุ ณวุ ฒิ ร ะดับปริ ญญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ต้อ ง
ดํารงตําแหน่งนั้นๆ มาแล้วไม่ < ๕ ปี
- คุ ณ วุ ฒิ ระดับ ปริ ญญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ต้อ ง
ดํารงตําแหน่งนั้นๆมาแล้วไม่ < ๓ ปี
- คุ ณวุฒิ ระดับปริ ญญาเอกหรื อ เที ยบเท่ า ต้อ ง
ดํารงตําแหน่งนั้นๆมาแล้วไม่ < ๒ ปี
๒. เงินเดือน
๓. ภาระงาน
- ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๓๘๐ ชม.ทําการ/ปี
๔. ค่างาน
๕. ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
๖. ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
๗. ปริ มาณงาน คุณภาพงานของงานในหน้าที่ - ระดับ “ ดี ” เป็ นเกณฑ์ตดั สิ น
๘. สมรรถนะ
- " ระดับ ๓" ในทุกองค์ประกอบเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น
๙. ผลงานที่ใช้เสนอขอตําแหน่ง
- เสนอผลงานอย่างน้อย ๓ เรื่ อง มี คุณภาพใน
ระดับ “ดี” และมีผลงานอย่างน้อย ๒ เรื่ อง ซึ่ งผู้
ขอแต่งตั้งเป็ นผูด้ าํ เนิ นการหลักหรื อเป็ นชื่อแรก
หรื อเป็ น Corresponding Author ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาชี พเฉพาะหรื อกลุ่มสนับสนุ นวิชาการ
เสนอผลงาน
๑. คู่มือปฏิ บตั ิ งาน หรื องานวิเคราะห์หรื องาน
สังเคราะห์ อย่างน้อย ๑ เรื่ อง และ
๒. งานวิจยั หรื อบทความทางวิชาการ หรื อตํารา
หรื อหนั ง สื อ หรื องานแปล หรื อเอกสาร
ประกอบการบรรยาย (เอกสารประกอบการ
๕๓

๑๐. เกณฑ์ตดั สิ น
คุณสมบัติ

เกณฑ์ตดั สิ น

บรรยาย จํานวน ๓ หัวข้อเที ยบได้กบั ๑ เรื่ อง)
หรื อผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
กลุ่มสนับสนุนทั่วไป เสนอผลงาน
๑. งานวิเคราะห์หรื องานสังเคราะห์
อย่างน้อย ๑ เรื่ อง และ
๒. คู่มือปฏิ บตั ิ งาน หรื องานวิจยั หรื อบทความ
ทางวิชาการ หรื อตํารา หรื อหนังสื อ หรื องานแปล
หรื อ เอกสารประกอบการบรรยาย (เอกสาร
ประกอบการบรรยาย จํานวน ๓ หัวข้อเทียบได้
กับ ๑ เรื่ อง) หรื อผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่น
- ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ ๓ คน ให้ ถื อเสี ยงข้างมากของ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
วิธีพิเศษ
๑. คุณสมบัติไม่ครบตามวิธีปกติ
๒. คุณสมบัติอื่นตามข้อ ๓ ข้อ ๗ และข้อ ๘
๓. ผลงานที่ ใช้เสนอขอตําแหน่ งสู งขึ้นเหมื อน
วิธีปกติ แต่คุณภาพ "ดีมาก"
ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ได้รับคะแนน 4 ใน 5 เสี ยง
ของกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผลงานมี
คุณภาพ " ดีมาก"

๕๔

๓. การพัฒนาบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในการปฏิบตั ิงาน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้มีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้
๑. การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัตงิ านวิจยั ในประเทศ และต่ างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิงานวิจยั ได้โดย
ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นก่อนว่าเป็ นกรณี ที่มีความจําเป็ นและเป็ น
ความต้องการของส่ วนงานหรื อมหาวิทยาลัยที่จะได้ผูท้ ี่มีความรู ้ความชํานาญในสาขาและ
ระดับความรู ้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่กาํ หนด ให้กลับมาปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน
กําหนดโครงการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิงานวิจยั และแผนงาน/โครงการ ที่จะให้พนักงาน
มหาวิท ยาลัย ผูน้ ้ ัน กลับ มาปฏิ บ ัติ ง านไว้ล่ ว งหน้า โดยจะต้อ งสั ม พัน ธ์ แ ละสอดคล้อ งกับ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ ้ นั ด้วย
คุณสมบัติ
• เป็ นผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ เดือนและไม่
อยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิงาน
• กรณี ลาศึกษา ต้องเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ ปฏิบตั ิงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ปี
และผูท้ ี่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษา
นั้นได้
• เป็ นผูท้ ี่ มี ร ะยะเวลาการปฏิ บัติ ง านตามสั ญ ญาการเป็ นพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย
ภายหลังที่กลับจากการลาไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิงานวิจยั เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิงานวิจยั
• เป็ นผูไ้ ม่อยูใ่ นระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั หรื อถูกฟ้ องคดีอาญา
๕๕

พนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ ะขอไปปฏิบัตงิ านวิจยั ต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ ดงั นี้
• เป็ นการวิจัยที่ สอดคล้องกับโครงการ หรื อแผนงานที่ ส่ วนงาน/หน่ วยงาน หรื อ
มหาวิทยาลัยดําเนิ นงานอยู่ หรื อเตรี ยมที่จะดําเนิ นการ หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนงานวิจยั
ของส่ วนงาน/หน่วยงาน
• หัวข้อวิจยั อยูใ่ นโครงการ ข้อตกลง หรื อความร่ วมมือทางวิชาการร่ วมกันระหว่าง
ส่ วนงาน/หน่วยงาน หรื อมหาวิทยาลัยกับองค์กรหรื อสถาบันที่จะดําเนินการวิจยั
• เป็ นการปฏิบตั ิงานวิจยั ที่ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจําส่ วน
งาน/หน่วยงาน
• ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบตั ิงานวิจยั ต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและไม่เป็ นไป
ในลักษณะว่าจ้าง

๒. การไปเพิม่ พูนความรู้ ทางวิชาการ (SABBATICAL LEAVE)
การไปเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ หมายถึง การไปแสวงหาความรู ้ทางวิชาการที่มิใช่
การศึกษาต่อตามหลักสู ตรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ สามารถกระทําได้โดย การวิจยั การแต่งหรื อเรี ยบ
เรี ยงตําราทางวิชาการ การสร้างนวัตกรรม หรื อการสร้างผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่ วนงาน
คุณสมบัติ
• เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่ งมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๖ ปี ต่อเนื่อง
• อายุไม่เกิน ๕๗ ปี นับถึงวันยืน่ คําขอไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ
• เป็ นผูไ้ ด้รั บ การพิ จ ารณากลั่น กรองจากกรรมการประจํา ส่ ว นงาน ว่ า เป็ นผูท้ ี่
เหมาะสมในการให้ไปเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ
• เป็ นผูป้ ฏิ บัติ ง านดี มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย และไม่ เ ป็ นผูอ้ ยู่ใ นระหว่ า งถู ก
สอบสวนทางวินยั
๕๖

๓. การไปปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถขอไปปฏิ บ ัติง านบริ ก ารทางวิชาการในลัก ษณะให้
คําปรึ กษาแนะนํา การแก้ปัญหา การจัดวางระบบ การวิจยั ให้กบั หน่วยงานอื่นภายในประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ ทางวิชาชี พได้ ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.บ.ค. กําหนด
๔. การไปปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดที่ จํ า เป็ นและเหมาะสมเพื่อ ประโยชน์ ในการพัฒ นา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขอไปปฏิบตั ิงานที่จาํ เป็ นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย เช่ น การไปประชุ ม อบรม สัมมนา การไปปฏิบตั ิงาน
(ราชการ) หรื อ การเดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง านในกรณี อื่ น ๆ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นงานและ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับการพิจารณากลัน่ กรองจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นว่าเป็ นผูท้ ี่ เหมาะสมในการให้ไปปฏิบตั ิงานโดยให้ส่วนงานคํานึ งถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๕. การได้ รั บ เงิ น เดื อ น ระหว่ า งการลาไปศึ ก ษา ฝึ กอบรมในประเทศและ
ต่ างประเทศ
• ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุ มตั ิให้ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖ ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาไป
ศึกษาฝึ กอบรม
• การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปี ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมตั ิให้ลา
ศึกษา ฝึ กอบรม ในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจําปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒

๕๗

วิธีดาํ เนินการในการขออนุมัติ
• พนักงานมหาวิทยาลัยที่ จะขอไปพัฒนาตนเองในลักษณะต่างๆให้เสนอเรื่ องต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ
และส่ งให้งานการเจ้าหน้าที่ของส่ วนงาน/หน่วยงานเพื่อดําเนินการต่อไป
• กรณี ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิงานวิจยั ให้พนักงานมหาวิทยาลัยจัดทําสัญญาลา
ผูกพันไว้กบั มหาวิทยาลัยพร้อมสัญญาคํ้าประกันการลาดังกล่าว ยกเว้นการลาที่มีระยะเวลา
ไม่เกิน ๓๐ วัน ไม่ตอ้ งจัดทําสัญญาคํ้าประกันก็ได้
• พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิงานวิจยั ต้อง
กลับมาปฏิบตั ิงานชดใช้เป็ นเวลาเท่ากับเวลาที่ใช้ในการลาดังกล่าว หากไม่สามารถกลับมา
ปฏิบตั ิงานชดใช้ได้ จะต้องชดใช้เงินให้กบั มหาวิทยาลัยตามที่ระบุในสัญญาลา
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhrsite/Document/HR1/Development/2.pdf

๕๘

ส่ วนที่ ๖
ค่ าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ค่ า ตอบแทนที่ พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย จะได้รั บ ในส่ ว นที่ เ ป็ นตัว เงิ น ประกอบด้ว ย
เงินเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว เงินประจําตําแหน่ง และเงินค่าล่วงเวลา

๑. เงินเดือน
มหาวิทยาลัยกําหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างตําแหน่ง
จํานวน ๔ บัญชี ซึ่งกําหนดเฉพาะอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าและอัตราเงินเดือนขั้นสู ง ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้*
๑) บัญชีเงินเดือนหมายเลข ๑*สําหรับตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร กําหนดช่วงอัตรา
เงินเดือนเป็ น ๔ กลุ่ม ดังนี้
อัตราเงินเดือนขั้นตํา่ อัตราเงินเดือนขั้นสู ง
ตําแหน่ ง
(บาท)
(บาท)
๑๘๐,๐๐๐
๗๒,๐๐๐
- ผู้บริหารระดับสู ง
(อธิ การบดี)
๑๐๗,๐๐๐
๔๓,๐๐๐
- ผู้บริหารระดับกลาง
(รองอธิ การบดี/คณบดี)
๔๗,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
- ผู้บริหารระดับต้ น
(ผูช้ ่วยอธิ การบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา)
ให้เป็ นไปตามที่ ก.บ.ค.กําหนด
- ผู้บริหาร(อํานวยการ)
๒) บัญชีเงินเดือนหมายเลข ๒*สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ช่วงอัตราเงินเดือน
กําหนดตามระดับคุณวุฒิแรกบรรจุ ดังนี้
๕๙

คุณวุฒิ
- ปริ ญญาเอก
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาตรี (กรณี จาํ เป็ น)

อัตราเงินเดือนขั้นตํา่
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๒๔,๖๐๐
๑๙,๙๕๐

อัตราเงินเดือนขั้นสู ง
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

๓) บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นหมายเลข ๓* สํา หรั บ ตํา แหน่ ง ประเภทสนับ สนุ น ช่ ว งอัต รา
เงินเดือนกําหนดตามระดับคุณวุฒิแรกบรรจุ ดังนี้
อัตราเงินเดือนขั้นตํ่า
(บาท)

คุณวุฒิ

- ปริ ญญาเอก
๒๖,๐๐๐
- ปริ ญญาโท
๒๑,๓๒๐
- ปริ ญญาตรี
๑๗,๒๙๐
๑๓,๒๖๐
- ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๑๐,๗๙๐
- ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ หรื อมัธยมศึกษาและมี
ประสบการณ์การทํางาน ๓ ปี
- ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และดํารงตําแหน่งผูช้ าํ นาญงาน
- ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และดํารงตําแหน่งผูช้ าํ นาญงาน
พิเศษ
*หมายเหตุ บัญชีเงินเดือน (ฉบับปรับปรุ ง ๑ มกราคม ๒๕๕๖)

อัตราเงินเดือนขั้นสู ง
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๔) บัญชี เงินเดือนหมายเลข ๔ สําหรับตําแหน่ งระดับหัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาล
และระดับหัวหน้างานในส่ วนงาน/หน่วยงาน อัตราเงินเดือนของแต่ละตําแหน่ง(กรณี
บุคคลภายนอก) ให้เป็ นไปตามที่ ก.บ.ค.กําหนด

๖๐

คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนขั้นตํา่
(บาท)

อัตราเงินเดือนขั้นสู ง
(บาท)

หัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาลและ
ระดับหัวหน้างานในส่ วนงาน/
หน่วยงาน

๒๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าที่
กําหนดในบัญชีเงินเดือนได้ในกรณี เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถสู งเป็ นพิเศษ เป็ นตําแหน่งที่
มีการแข่งขันในตลาดแรงงานสู ง เป็ นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน หรื อเป็ นตําแหน่งที่จาํ เป็ นต้อง
อาศัยผูม้ ีประสบการณ์ในการทํางานเข้ามาปฏิบตั ิงาน

๒. การเลือ่ นเงินเดือนประจําปี
ให้มีก ารเลื่ อนเงิ นเดื อนประจําปี ปี ละ ๑ ครั้ ง ในวันที่ ๑ ตุลาคม โดยให้นําผลการ
ประเมินการปฏิบตั ิงาน การรักษาจรรยาบรรณและวินัย ตลอดจนความสามารถ และความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณา การเลื่ อน
เงิ นเดื อ นคิ ดเป็ นร้ อยละของอัตราเงิ นเดื อนแต่ตอ้ งไม่เกิ น อัตราเงิ นเดื อ นขั้นสู ง ของบัญ ชี
เงินเดือน กรณี ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสู งของตําแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็ นร้อยละ
ของอัตราเงินเดือน ทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูม้ ีอาํ นาจในการเลื่อนเงินเดือนพิจารณาตาม
ความเหมาะสม
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๑) ได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๘ เดือน
๒) ไม่อยูใ่ นระหว่างการทดลองปฏิบตั ิงาน
๓) ต้องไม่ขาดงานถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย และไม่ลาเกินสิ ทธิในการลาประเภทต่างๆ
๔) ไม่มาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่กาํ หนด
๖๑

๕) พนั ก งานที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ ล าศึ ก ษา ฝึ กอบรม ดู ง าน ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน
๖) มีวนั ลากิจและป่ วยรวมกันไม่เกิน ๔๕ วันทําการต่อปี ยกเว้น ลาอุปสมบท ลาไป
ประกอบพิธีฮจั ญ์ ลาคลอดบุตร ลาป่ วยที่ตอ้ งพักรักษาตัวนานทั้งคราวเดียวกันหรื อหลายคราว
รวมกัน ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ ลาพักผ่อนประจําปี ลาเข้า
รับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนประเภทการจ้างจากบุคลากรประเภทอื่น ให้นบั ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่อเนื่องจาก
ตําแหน่งเดิม
นอกจากค่าตอบแทนประเภทเงินเดือนแล้วนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงิ น
ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ดังนี้

๓. เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการจ่ายเงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราวแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
โดยกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวตามมติคณะรัฐมนตรี ไว้
ดังนี้
กรณี ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาทพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชัว่ คราวในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาท/เดือน แต่เมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพ
ชัว่ คราวกับเงินเดือนแล้วจะต้องไม่เกินเดือนละ ๑๒,๒๘๕บาท
กรณี ที่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวรวมกับเงินเดือนแล้วไม่ถึงเดือนละ ๙,๐๐๐
บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๖๒

ตัวอย่ าง นาย ก ได้รับเงินเดือนๆละ ๑๐,๙๐๐ บาท ดังนั้น นาย ก จะได้รับ
เงินเพิ่มการครองชี พชัว่ คราว ๑,๓๘๕ บาท ทั้งนี้ เนื่ องจากกําหนดขั้นสู งของผูม้ ี
สิ ทธิ์ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวไว้ที่ ๑๒,๒๘๕ บาท

ตัวอย่ าง นาย ข ได้รับเงินเดือน ๙,๑๕๐ บาท ดังนั้น นาย ข จะได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชัว่ คราวตามอัตราที่กาํ หนดอีก ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็ น ๑๐,๖๕๐ บาท

๔. เงินประจําตําแหน่ ง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับเงินประจําตําแหน่ งต้องเป็ นผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่ ง ที่ มีสิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ นประจํา ตํา แหน่ ง และปฏิ บัติห น้าที่ หลัก ของตํา แหน่ งที่ ไ ด้รั บ
แต่งตั้ง
เงินประจําตําแหน่ งของพนักงานมหาวิทยาลัย มี ๕ ประเภท ได้แก่
๑) เงินประจําตําแหน่ งประเภทผู้บริหารได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราต่อไปนี้
(๑) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้แก่ อธิการบดี อัตราไม่เกินเดือนละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูบ้ ริ หารระดับกลาง ได้แก่ รองอธิ การบดี คณบดี อัตราไม่เกินเดือนละ ๖๐,๐๐๐
บาท
(๓) ผูบ้ ริ หารระดับต้น ได้แก่ ผูช้ ่วยอธิ การบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาอัตราไม่
เกินเดือนละ ๓๑,๒๐๐ บาท

๖๓

๒) เงินประจําตําแหน่ งประเภทผู้บริ หาร (อํานวยการ)ได้รับเงินประจําตําแหน่ งใน
อัตราต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าสํานักงานอธิการบดี
อัตราไม่เกินเดือนละ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูอ้ าํ นวยการกอง เลขานุการคณะ อัตราไม่เกินเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท
๓) เงินประจําตําแหน่ งประเภทผู้บริ หาร (ระดับหัวหน้ าหน่ วยงานในโรงพยาบาล)
ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ ายเภสัชกรรม อัตราไม่เกินเดือนละ ๑๙,๘๐๐
บาท
(๒) รองหัวหน้าฝ่ ายการพยาบาล หัวหน้างานการพยาบาล หัวหน้าฝ่ ายและหัวหน้า
งานที่เป็ นตําแหน่งในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ อัตราไม่เกินเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท
(๓) ผูต้ รวจการพยาบาล อัตราไม่เกินเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท
(๔) หั ว หน้า หอผูป้ ่ วย หั ว หน้า หน่ ว ย(ทางการพยาบาล) หั ว หน้า พยาบาลประจํา
ภาควิชา อัตราไม่เกินเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
๔) เงินประจําตําแหน่ งประเภทวิชาการ ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
อัตราเดือนละ ๒๖,๐๐๐ บาท
(๒) รองศาสตราจารย์
อัตราเดือนละ ๑๙,๘๐๐ บาท
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อัตราเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท
๕) เงินประจําตําแหน่ งตําแหน่ งประเภทสนับสนุน ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา
ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับผูช้ าํ นาญการพิเศษ กลุ่มวิชาชี พเฉพาะ กลุ่มสนับสนุ นวิชาการ และกลุ่ม
สนับสนุนทัว่ ไป ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกลุ่มตําแหน่งดังนี้
• กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
อัตราเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท
• กลุ่มสนับสนุนวิชาการ อัตราเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท
• กลุ่มสนับสนุนทัว่ ไป อัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

๖๔

(๒) ระดับผูเ้ ชี่ยวชาญ
(๓) ระดับผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ

อัตราเดือนละ ๑๙,๘๐๐ บาท
อัตราเดือนละ ๒๖,๐๐๐ บาท

๕. เงินค่ าล่ วงเวลา
เงินค่าล่วงเวลาเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาปฏิบตั ิงานปกติ แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้ รับอนุมัติจากหัวหน้ าส่ วนงาน/หน่ วยงาน ให้อยูป่ ฏิบตั ิงานนอกเวลาทํางาน
ตามปกติ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับเงินค่าล่วงเวลาดังต่อไปนี้
การปฏิบตั ิงานนอกเวลาในวันทํางาน ให้มีสิทธิเบิกเงินค่าล่วงเวลาได้ในอัตราไม่เกิน
ชัว่ โมงละ ๕๐ บาท ไม่เกินวันละ ๔ ชัว่ โมง
การปฏิบตั ิงานในวันหยุดทํางาน ให้มีสิทธิเบิกเงินค่าล่วงเวลาได้ในอัตราไม่เกิน
ชัว่ โมงละ ๖๐ บาทไม่เกินวันละ ๗ ชัว่ โมง
นอกจากนี้ แต่ละส่ วนงานอาจพิจารณากําหนดค่าตอบแทนในรู ป แบบอื่ นๆได้ตาม
ความสามารถและความเหมาะสม อาทิ เ ช่ น เงิ น เพิ่ ม สํา หรั บ ตํา แหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบตั ิงานด้านการสาธารณสุ ข เงินค่าตอบแทนทางวิชาชีพ เงินเพิ่ม
พิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินสมนาคุณ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะเดินทาง เป็ นต้น

๖๕

ภาคผนวก
U

หนัง สื อ คู่ มื อ เล่ ม นี้ เกิ ด จากการรวบรวม และเรี ย บเรี ย งข้อ มู ล จากข้อ บัง คับ และ
ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิ ดลซึ่งประกอบด้วย
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
ว่าด้วย เครื่ องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๒
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
ว่าด้วย การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผูช้ าํ นาญงาน ผูช้ าํ นาญการพิเศษ ผูเ้ ชี่ยวชาญและ ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาหยุดงาน สิ ทธิ การลาหยุดงานและการได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการ
ทดลองปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖
เรื่ อง ชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.
๒๕๕๕
เรื่ อง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการของ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่ วนงาน) พนักงานวิทยาลัย และอาจารย์
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕

๖๖

เรื่ อง

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น พนัก งานมหาวิท ยาลัย ประเภทสนับ สนุ น ให้ มี
ความก้าวหน้า ในตําแหน่ง ผูช้ าํ นาญงาน ผูช้ าํ นาญงานพิเศษ ผูช้ าํ นาญการพิเศษ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื่ อ นเงิ น เดื อ นประจํา ปี ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ปี งบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
หลัก เกณฑ์ แ ละอัต ราการจ่ า ยเงิ น ประจํา ตํา แหน่ ง ของพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓
เงินค่าล่วงเวลาของผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารดํา เนิ น การตามโครงการสู่ ม หาวิ ท ยาลัย วิจัย : Talent
Management พ.ศ.๒๕๕๖

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติ มเพื่อความเข้าใจที่ ชดั เจนมากยิ่งขึ้ น ท่าน
สามารถติ ด ตาม ค้น คว้า หาข้อ มู ล ได้จ ากข้อบัง คับ และประกาศต่ า งๆเหล่ า นี้ ใน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิ ดล www.mahidol.ac.thหรื อเว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล
http://intranet.mahidol/op/orpr/Newhrsite/index.html
HU

UH

๖๗

สามารถติดต่ อกองทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรสาร
 ผู้อาํ นวยการกองทรัพยากรบุคคล
งานยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 ปิ ยนุช (หัวหน้างาน)
- ยุทธศาสตร์ และ พัฒนาระบบ
 (สุมาลี,นัตตุลา )
- โครงการ ERP
ผูป้ ฏิบตั ิ (ศุภจิรา, นฤมล, นทิตา)
- บุคลากรสารสนเทศ (HRIS)
ผูป้ ฏิบตั ิ (จิตติมา, วัลลภา)
งานสร้ างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างาน (นิพนธ์)
- การพัฒนาบุคลากร
(เกศินี,ฉัตราภรณ์,กุลพัชร์,วุฒิไกร,นัทกร,กันยารัตน์,ธี รัตน์
- การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
(เกศินี, ฉัตราภรณ์)
- การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร
(นัทกร,วุฒิไกร,ธี รัตน์)
- ทุนมหิดล และ ทุนพัฒนาอาจารย์
(ณัฐมน)

๖๘

๐๒-๘๔๙-๖๒๘๗
๐๒-๘๔๙-๖๒๙๐
๖๒๙๗
๖๒๙๘, ๖๒๓๙
๖๒๓๘, ๖๒๙๔, ๖๒๙๔
๖๓๙๑, ๖๒๘๕
๖๒๗๘
๖๒๗๗, ๖๒๗๖, ๖๒๗๕
๖๒๗๗
๖๒๗๖
๖๒๗๙

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างาน (อร่ ามศรี )
- สรรหา และ คัดเลือกบุคลากร
(สุ วีเรศ,ปิ ยชน,อุษามา,สมาน,วารุ ณี)

๖๒๗๖
๖๒๘๓, ๖๓๙๐, ๖๒๘๑
๖๒๙๖, ๖๒๗๙

- บริหารอัตราตําแหน่ ง
(วณิ ชชา,อรวรรณ,จันทรเพ็ญ)
- บริหารเงินเดือน/ค่ าตอบแทน
(อร่ ามศรี ,นิ ชานันท์,จํารู ญ,สุ วีเรศ)
งานบริหารสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์
หัวหน้างาน (เทวัญ)
- ด้ านสวัสดิการ
(เทวัญ,ณชัยริ ทธิ์ ,จุฑาทิพย์,เกรี ยงไกร)
- ด้ านสิทธิประโยชน์
(ประณี ต,เชาวณี ,ศรี แพร)
- การลาประเภทต่ างๆ
(ประณี ต,อันติมา)
- ลูกค้ าสั มพันธ์
(นิ ภา,ประพิมพ์,สุวรรณา,ฐิติมา,ชลิตา,จรวย,วันชัย)
งานความก้าวหน้ าในสายวิชาการและสนับสนุน
หัวหน้างาน (สุ ภทั รา)
- สายวิชาการ
(สุ ภทั รา,วันเพ็ญ,จุฑาภรณ์,ปฏิมาพร)
- สายสนับสนุน
(เบญจมาศ,ณัฐพร)
๖๙

๖๓๘๙, ๖๒๙๖, ๖๒๙๕
๖๒๘๙, ๖๒๙๕, ๖๒๘๓
๖๒๘๐
๖๒๘๐, ๖๓๙๑, ๖๒๘๖
๖๒๙๒, ๖๒๙๑
๖๒๙๒, ๖๒๘๖
๖๒๘๒, ๖๒๘๔, ๖๒๘๒
๖๓๘๗
๖๒๙๓
๖๒๙๓, ๖๓๘๘
๖๓๘๘

๗๐

