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ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

อภิสิทธ์ิ คุณวรปญัญา. (2563) นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ช านาญการพเิศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล. 

1. บทน า 
 ผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน เมื ่อเข้ามาปฏิบัติงานระยะหนึ่งและมีผลงาน มีการสร้างแรงจูงใจต่อ
ความก้าวหน้าในสายงาน คือ การผลักดันให้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้แก่ ปริมาณงานใน
หน้าที่ โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ได้รับการมอบหมาย ปริมาณงานที่มีความยากและลึกซึ้ง ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน คุณภาพงานในหน้าที่ ได้แก่ ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยเทคนิควิธีการ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องอาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์ การขอก าหนดต าแหน่งต้องน าเสนองานวิชาการในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ งานวิเคราะห์ สังเคราะห์ หนังสือ ตารา งานแปล เอกสารประกอบการบรรยาย 
ผลงานในลักษณะอื่น และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นเอกสารวิชาการชนิดหนึ่ง ที่สามารถน าไปใช้ขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึนได้ 

2. การเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 ในการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ควร
ศึกษาข้อบังคับฯ ประกาศฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ดังนี้ 
 2.1 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนนุ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ควรศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งผู้
ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ และผู้เช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. 2555 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ 
ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ และผู้เช่ียวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงาน
พิเศษ ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ และผู้เช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ 
ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเทียบ
ต าแหน่งผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการ ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2557 
 2.2 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ ควรศึกษาข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 และประกาศที่เกี่ยวข้อง คือ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
พ.ศ. 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้สิทธ์ิเฉพาะข้าราชการเสนอผลงานตามหนังสือผ่อน
ผันของ ก.พ.อ. คือ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

3. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 3.1 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
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 1) ประเภทต าแหน่งสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เช่น ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด สัตวแพทย์ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร
โยธา เป็นตน้ เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช านาญการพิเศษ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 11,200 บาท 
 2) ประเภทต าแหน่งสนับสนุน กลุ่มสนับสนุนวิชาการ เช่น ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ บรรณารักษ์ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่วิจัย นักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา และผู้ช่วยอาจารย์ เป็นต้น เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช านาญการพิเศษ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 7,000 บาท 
 3) ประเภทต าแหน่งสนับสนุน กลุ่มสนับสนุนทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ) เช่น ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเงินและบัญชี นักตรวจสอบภายใน นักสุขศึกษา วิศวกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นัก
ประชาสัมพันธ์ นักวิชาการพัสดุ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการสารสนเทศ และนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ เป็นต้น เสนอขอแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช านาญการพิเศษ ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 7,000 บาท 
 4) ประเภทต าแหน่งสนับสนุน กลุ่มต าแหน่งสนับสนุนทั่วไป (ระดับช่วยปฏิบัติการ) เช่น ต าแหน่งช่างไฟฟ้า ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ พนักงานบริการ เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง “ผู้ช านาญงาน ” แต่ยังไม่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง จนกว่าจะขอต าแหน่งผู้ช านาญงานพิเศษ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง 5,000 บาท  
 3.2 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการ 
 1) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่น ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สัตวแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ วิศวกร
เครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรโยธา เป็นต้น เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ แต่ยังไม่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
จนกว่าจะขอต าแหน่งช านาญการพิเศษ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 11,200 บาท  
 2) ต าแหน่งประเภทเชี ่ยวชาญเฉพาะ เช่น ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร บุคลากร เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป นักวิชาการพัสด ุนักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักตรวจสอบภายใน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นัก
ประชาสัมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสุขศึกษา วิศวกร นักวิชาการศึกษา 
บรรณารักษ์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย และนักเอกสารสนเทศ เป็นต้น เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ ได้รับเงิน
ค่าตอบแทน 3,500 บาท 
 3) ต าแหน่งประเภททั่วไป เช่น ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิกส์ ช่างเทคนิค 
และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เป็นต้น เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งช านาญงาน แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน จนกว่าจะขอ
ต าแหน่งช านาญงานพิเศษ 

4. การเตรียมตัวในการเสนอขอต าแหน่ง  
 ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของ
ต าแหน่งที่จะเสนอขอ รวมถึงการรวบรวมผลงานและจัดท าผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ความช านาญ หรือความ
เช่ียวชาญในงานในต าแหน่งที่จะเสนอขอ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นและระดับถัดไป 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 5.1 ผู ้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ที ่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
พิจารณา 1) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 2) ปริมาณงาน คุณภาพของงานในหน้าที่ 3)  สมรรถนะ 4) ผลงานฯ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงาน 5) การใช้ความรู้ความสามารถในงาน สนับสนุนหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม (ต าแหน่ง
ผู้เช่ียวชาญ) และ 6) ความเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ต าแหน่งผู้เช่ียวชาญพิเศษ) 
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 5.2 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ พิจารณา 1) 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 2) เงินเดือนถึงข้ันต ่าของระดับที่จะแต่งตั้ง 3) ประเมินค่างาน 4) ผลสัมฤทธ์ิของงาน 5) ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 6) ผลงานฯ และจริยธรรมและจรรยาบรรณของทางวิชาชีพ 7) การใช้ความรู้ความสามารถใน
งานสนับสนุนหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม (ต าแหน่งเชี่ยวชาญ) และ 8) ความเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ 
(ต าแหน่งเช่ียวชาญพิเศษ) 

6. การเสนอขอต าแหน่ง  
 1. การเสนอขอต าแหน่ง ผู้ช านาญงาน 
 1.1 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะเสนอ
ขอต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล มาแล้ว 10 ปี และอยู่ในต าแหน่ง
นั้นมาแล้ว 5 ปี มีผลการประเมินปริมาณงาน คุณภาพงานในหน้าที่ ผลการประเมินสมรรถนะ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพของผลงาน มีผลงานผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน โดยเสนอผลงานฯ จ านวน 2 เรื่อง ซึ่งผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็นช่ือแรก หรือเป็น Corresponding Author และมีคุณภาพในระดับ “ดี” ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงาน 
หรืองานวิเคราะห์ หรืองานวิจัย หรือบทความ หรือต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ = 
1 เรื่อง) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 1.2 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ จะเสนอขอต าแหน่ง
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 1) ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการไม่ < 6 ปี หรือ 2) 
ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวท. และด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการไม่ < 5 ป ีหรือ 3) ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. และด ารงต าแหน่ง
ระดับปฏิบัติการไม่ < 4 ปี มีเงินเดือนถึงขั้นต ่าระดับที่จะแต่งตั้ง (10,190 บาท) ผ่านการประเมินค่างาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีผลงานฯ จ านวน 1 เรื่อง  มีคุณภาพ “ดี” 
ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงานหลัก หรือ ผลงานประเภทอื่นที่มีคุณค่าไม่ต ่ากว่าคู่มือปฏิบัติงาน 
 2. การเสนอขอต าแหน่ง ผู้ช านาญงานพิเศษ 
 2.1 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะเสนอ
ขอต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ด ารงต าแหน่งผู้ช านาญงานมาแล้ว 5 ปี มีผลการประเมินปริมาณ
งาน คุณภาพงานในหน้าที่ ผลการประเมินสมรรถนะ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงานมผีลงานที่แสดงความเป็นผู้
ช านาญงานพิเศษ และเสนอผลงาน จ านวน 3 เรื่อง  มีคุณภาพในระดับ “ดี” และมีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่องที่ผู้เสนอขอแต่งตั้งเปน็
ผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็นช่ือแรก หรือเป็น Corresponding Author ประกอบด้วย 1. งานวิเคราะห์ และ 2. งานวิจัย หรือคู่มือ
ปฏิบัติงาน หรือบทความ หรือต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ = 1 เรื่อง) หรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 2.2 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ จะเสนอขอต าแหน่ง
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ด ารงต าแหน่งช านาญงานมาแล้ว 6 ปี เงินเดือนถึงขั้นต ่าระดับที่จะแต่งตั้ง 
(15,410 บาท) ผ่านการประเมินค่างาน ผลสัมฤทธิ ์ของงาน  มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีผลงานฯ จ านวน 2 เรื่อง   มีคุณภาพ “ดี” ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงาน หรือผลงานประเภทอื่นที่มี
คุณค่าไม่ต ่ากว่าคู่มือ และ งานวิเคราะห์ 
 3. การเสนอขอต าแหน่ง ผู้ช านาญการพิเศษ 
 3.1 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะเสนอ
ขอต าแหน่งจะตอ้งมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี และด ารงต าแหน่งนั้นๆ  มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท และด ารงต าแหน่งนั้นๆ  มาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปี หรือส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก และ
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ด ารงต าแหน่งนั้นๆ  มาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี มีผลการประเมนิปรมิาณงาน คุณภาพงานในหน้าที่ ผลการประเมินสมรรถนะ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงาน และจะตอ้งเสนอผลงานจ านวน 3 เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดี” และมีผลงานอย่างน้อย 2 
เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็นช่ือแรก หรือ เป็น Corresponding Author  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและสนับสนุนวิชาการ ผลงานประกอบด้วย คู่มือ หรืองานวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ 
งานวิจัย หรือบทความ หรือต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ = 1 เรื่อง) หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น  
 2) กลุ่มสนับสนุนทั่วไป ผลงานประกอบด้วย งานวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 เรื่อง และงานวิจัย หรือคู่มือ หรือบทความ 
หรือต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ = 1 เรื่อง) หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 3.2 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ จะเสนอขอต าแหน่ง
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 4 ปี เงินเดือนถึงขั้นต ่าของระดับแต่งตั้ง 
(22,140 บาท) ผ่านการประเมินค่างาน ผลสัมฤทธ์ิของงานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีผลงานฯ จ านวน 2 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” ประกอบด้วย งานวิเคราะห์/สังเคราะห์ และงานวิจัย 
 4. การเสนอขอต าแหน่ง ผู้ช านาญการพิเศษ (สายงานวิจัย) 
 4.1 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (นักปฏิบัติการ
วิจัย ผู้ช่วยวิจัย และเจ้าหน้าท่ีวิจัย) จะเสนอขอต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ป.ตรี และด ารงต าแหน่งนั้นๆ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท และด ารงต าแหน่งนั้นๆ  มาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปี 
หรือส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก และด ารงต าแหน่งนั้นๆ  มาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี มีผลการประเมินปริมาณงาน คุณภาพงานในหน้าที่ 
ผลการประเมินสมรรถนะ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงาน ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ 
 1) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ 3 
เรื่อง ที่ผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินการหลักหรือเป็นชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author มีคุณภาพในระดับ “ดี” หรือ 
งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินการหลักหรือเป็นชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author มี
คุณภาพในระดับ “ดี” และงานวิจัยที่ผู้ขอแต่งตั้งท าร่วมกบัผูอ้ื่นโดยมีสว่นร่วมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทุกเรื่องมีคุณภาพใน
ระดับ “ดี” 
 2) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าท่ีวิจัย จะต้องเสนอผลงานจ านวน 3 
เรื ่อง มีคุณภาพในระดับ “ดี” และมีอย่างน้อย 2 เรื ่อง ที ่ผ ู ้เสนอขอแต่งตั ้งเป็นผู ้ด าเนินการหลักหรือเป็นชื ่อแรก หรือเป็น 
Corresponding Author ทั้งนี้ อาจเสนอผลงานวิจัยจ านวน 3 เรื่อง หรือ อาจเสนอผลงานที่ประกอบด้วย 1) งานวิจัย และ  2) งาน
วิเคราะห์ หรือ คู่มือปฏิบัติงาน หรือบทความ หรือต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปล เอกสารประกอบการบรรยาย หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น 
 4.2 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ (นักวิจัย) จะเสนอ
ขอต าแหน่งจะตอ้งมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 4 ปี เงินเดือนถึงข้ันต ่าของระดับ
แต่งตั้ง (22,140 บาท) ผ่านการประเมินค่างาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และเสนอผลงานฯ จ านวน 2 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” ประกอบด้วย งานวิเคราะห์/สังเคราะห์ และงานวิจัย 
 5. การเสนอขอต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ 
 5.1 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะเสนอ
ขอต าแหน่งจะตอ้งมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ 3 ปี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผล
การประเมินปริมาณงาน คุณภาพงานในหน้าที่ ผลการประเมินสมรรถนะ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงาน การใช้
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ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนฯ มีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 4 เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” และมีผลงาน
อย่างน้อย 3 เรื่อง  ซึ่งผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็นผู้ด าเนินการหลักหรือเป็นช่ือแรก หรือเป็น Corresponding Author  
 1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัย 1 เรื่อง และงานวิเคราะห์ หรือบทความ หรือ
ต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 2) กลุ่มสนับสนุนท่ัวไป ประกอบด้วย งานวิจัย 1 เรื่อง  และงานวิเคราะห์ หรือบทความ หรือต ารา หรือหนังสือ หรือ
งานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 5.2 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ จะเสนอขอต าแหน่ง
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ 3 ปี เงินเดือนถึงขั้นต ่าของระดับแต่งตั้ง 
(31,400 บาท) ผ่านการประเมินค่างาน ผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การใช้ความรู้ความสามารถฯ มีผลงานฯ จ านวน 2 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก”     ประกอบด้วย งานวิเคราะห์/สังเคราะห์/
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และงานวิจัย 
 6. การเสนอขอต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 6.1 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะเสนอ
ขอต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญ 2 ปี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผลการ
ประเมินปริมาณงาน คุณภาพงานในหน้าที่ ผลการประเมินสมรรถนะ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงาน การใช้
ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนฯ การเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ 5 เรื่อง และมีผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นผู้ด าเนินการหลักหรือเป็นช่ือแรกและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 หรือเป็น Corresponding Author โดยมีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดีเด่น” และอย่างน้อย 3 
เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” 
 1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัย 2 เรื่อง  มีคุณภาพ “ดีเด่น” และงานวิเคราะห์ หรือ
บทความ หรือต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น มีคุณภาพ “ดีมาก”  
 2) กลุ่มสนับสนุนท่ัวไป ประกอบด้วย งานวิจัย 2 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีเด่น” และงานวิเคราะห์ หรือบทความ ต ารา หรือ
หนังสือ หรืองานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น มีคุณภาพ “ดีมาก” 
 6.2 ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ จะเสนอขอต าแหน่ง
จะตอ้งมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกอบด้วย ด ารงต าแหน่งเช่ียวชาญ 2 ปี เงินเดือนถึงข้ันต ่าของระดับแต่งตั้ง (43,810 บาท) 
ผ่านการประเมินค่างาน ผลสัมฤทธ์ิของงาน  ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้
ความรู้ความสามารถฯ การเป็นที่ยอมรับ มีผลงาน จ านวน 2 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” ประกอบด้วย งานวิเคราะห์/สังเคราะห์ และงานวิจัย 

7. วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วย 1) ผู้เสนอขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยื่นเรื่องที่ HR ของส่วนงานพร้อมแบบค าขอ + 
ผลงาน 2) HR ส่วนงานตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ ฯ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด 3) ส่วนงานแต่งตั้งกรรมการ
ระดับส่วนงานเพื่อประเมินชั ้นต้น 4) เมื่อผ่านเกณฑ์ ส่วนงานเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัย 5) HR ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ตรวจสอบอีกครั้งพร้อมเสนอคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย 6) คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยมหิดล ท าหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองค่างาน ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ กลั่นกรองผลงานและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 7) คณะกรรมการฯ ประมวลผล 
สรุปผล แล้วเสนอ ก.บ.ค. พิจารณา 8) ก.บ.ค. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ และ 9) แจ้งมต ิก.บ.ค. ให้ผู้เสนอขอแต่งตั้งและส่วนงานทราบ 
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