
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗  

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

................................................................. 

 

โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให

สามารถบริหารงานบุคคลในสวนท่ีเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ และ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งท่ี ๔๑๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไว ดังนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศอ่ืนใด ในสวนท่ีวางไวแลวในขอบังคับนี้ หรือท่ีขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหทํางานในมหาวิทยาลัย 

มหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“สวนงาน” หมายความวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ และ 

สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยจัดตั้งใหอยูในสวนงาน 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะ 

“ก.บ.ค.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

“สัญญา” หมายความวา สัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔ ขอบังคับนี้มิใหใชบังคับแกพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมีขอบังคับของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลกําหนดไวเปนการเฉพาะ 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  
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หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 

 (๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

 (๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(ข) ลักษณะตองหาม 

 (๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

 (๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือเปนโรค

ตามท่ี ก.บ.ค. กําหนด  

 (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับนี้ หรือ

กฎหมายอ่ืน 

 (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรม จริยธรรมอันดี 

 (๕) เปนบุคคลลมละลาย 

 (๖) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๗) เคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออกหรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานของ

รัฐ หนวยงานเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ 

 (๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 (๙) เปนผูท่ีเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย ก.บ.ค. อาจยกเวนหรือกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอยาง

อ่ืนเพ่ิมเติมก็ได 

ขอ ๗ การกําหนดวัน เวลาทํางานปกติ วันหยุดงานตามประเพณี และวันหยุดงานประจําปของ

พนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด แตอธิการบดีอาจกําหนดวัน เวลาทํางาน และวันหยดุ

พิเศษเฉพาะกรณีเพ่ิมข้ึนตามความจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยและสวนงานได   

การกําหนดวัน เวลาทํางานตามชวงเวลาใหเหมาะสมกับภารกิจของสวนงานใหเปนไปตามประกาศ

ของสวนงาน  

ขอ ๘ การลาหยุดงาน สิทธิการลาหยุดงานและการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินอ่ืน ๆ  

ในระหวางลาใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.บ.ค. กําหนด 
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 

 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ มีอํานาจและหนาท่ีในการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามขอบังคับนี้  

 

หมวด ๓ 

ประเภท การกําหนดตําแหนง การบรรจุและแตงตั้ง 

 

ขอ ๑๐ พนักงานมหาวิทยาลัยมี ๓ ประเภท ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายบริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซ่ึงแบงเปน ๔ กลุม ไดแก กลุมสนับสนุน

วิชาการ กลุมวิชาชีพเฉพาะ กลุมสนับสนุนท่ัวไป และกลุมอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๑ พนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง ๓ ประเภท กําหนดเปนตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ 

(ก) ตําแหนงประเภทวิชาการ ทําหนาท่ีสอนและวิจัย หรือทําหนาท่ีวิจัยโดยเฉพาะ ไดแก 

 (๑) ศาสตราจารย 

 (๒) รองศาสตราจารย 

 (๓) ผูชวยศาสตราจารย 

 (๔) อาจารย  

 (๕) นักวิจัย ซ่ึงทําหนาท่ีวิจัยโดยเฉพาะ 

 (๖) ตําแหนงอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดฅ 

(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหารตามประกาศ ก.บ.ค. 

(ค) ตําแหนงประเภทสนับสนุนตามประกาศ ก.บ.ค. 

ขอ ๑๒ ให ก.บ.ค. กําหนดชื่อตําแหนงและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงไวเปนมาตรฐานทุก

ตําแหนง และในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชื่อของตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยยึดหลักสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ

ตําแหนง 

ขอ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ ๑๑ (ข) ใหเปนผูบังคับบัญชา

บุคลากรในสวนงานหรือหนวยงานนั้น 

ขอ ๑๔ การรับบุคคลเขาทํางานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการโดยวิธีการสรรหาและ

คัดเลือกบุคคล ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ค. กําหนด 

ขอ ๑๕ บุคคลผูไดรับการคัดเลือกใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๖ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ ๑๒ 
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การคัดเลือกบุคคลใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคแรก สวนงานอาจคัดเลือกบุคคลท่ีมี

อายุเกินกวาหกสิบปบริบูรณได โดยใหคํานึงถึงความจําเปนของสวนงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ เงินเดือนและ

คาตอบแทนประกอบดวย 

การคัดเลือกบุคคลใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคแรกสวนงานอาจคัดเลือกบุคคลท่ีมี

อายุเกินกวาหกสิบหาปบริบูรณได โดยคํานึงถึงความจําเปนของสวนงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ เงินเดือนและ

คาตอบแทนประกอบดวย และใหเปนการจางครั้งละไมเกินหนึ่งปงบประมาณ แตท้ังนี้ตองไมเกินวันสิ้น

ปงบประมาณของปท่ีบุคคลนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ และตองไมดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ ๑๑ 

(ข) ยกเวนตําแหนงอธิการบดีใหจางตามวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี 

ขอ ๑๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือน  

เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนตามท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขท่ี ก.บ.ค. กําหนด  

ขอ ๑๗ การบรรจุบุคคลเขาทํางานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ให

อธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

ขอบังคับนี้  

การบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจสั่ง

บรรจุและแตงตั้ง และลงนามในสัญญา 

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งทําสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไวกับ

มหาวิทยาลัย 

กรณีการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีเก่ียวของกับการเงิน การพัสดุหรือตําแหนงอ่ืนท่ี ก.บ.ค.

พิจารณาแลวเห็นวามีความเสี่ยงตอการทําใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

แลวแตกรณีจัดใหผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งดังกลาวทําสัญญาคํ้าประกันไวกับมหาวิทยาลัยดวย 

ระยะเวลาการจาง แบบสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย แบบสัญญาคํ้าประกันและวิธีการทํา

สัญญาดังกลาวใหเปนไปตามแบบท่ี ก.บ.ค. กําหนด 

ขอ ๑๘ ผูไดรับการบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตามขอ ๑๔  

อาจใหทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นตามระยะเวลาท่ี ก.บ.ค. กําหนด 

ในระหวางการทดลองปฏิบัติงาน หากปรากฏวาไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  

ใหผูบังคับบัญชา รายงานตามลําดับจนเสนออธิการบดีพิจารณา และสามารถสั่งใหออกจากงานไดทันที โดยไมตอง

รอใหครบระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 

ผูถูกสั่งใหออกจากงานเนื่องจากไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ใหถือเสมือนหนึ่งวาไม

เคยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย แตท้ังนี้ไมกระทบถึงการปฏิบัติงาน การรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีรับจาก

มหาวิทยาลัยในระหวางท่ีผูนั้นทดลองปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๙ การยาย การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน การเปลี่ยนตําแหนงของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ค. กําหนด 
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หมวด ๔ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ขอ ๒๐0

๑ ใหสวนงานจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกตําแหนงปละ

สองครั้งโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

(๑) เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย และปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๒) เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการบริหารงานบุคคล ไดแก การเลื่อนเงินเดือน การใหรางวัลประจําป 

การใหคาตอบแทนอ่ืน ๆ การใหรางวัลจูงใจ การตอสัญญาจาง การเปลี่ยนประเภทการจาง การเปลี่ยนแปลง

สัญญาจาง ประกอบการพิจารณาเก่ียวกับความกาวหนาในสายอาชีพ และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน 

พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปตามต่ํากวาเปาหมายหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงานและอยูในเกณฑตองปรับปรุง และสวนงานไดใหโอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

แลวแตผลการประเมินการปฏิบัติงานยังต่ํากวาเปาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สวนงานอาจเสนออธิการบดี

พิจารณาสั่งใหออกจากงาน   

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหโอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

และการสั่งใหออกจากงาน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๒๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๒ การประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ หรือตําแหนงตามความกาวหนาของ

ตําแหนงประเภทสนับสนุน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๕ 

เงินเดือน คาตอบแทน และการเล่ือนเงินเดือน 

 

ขอ ๒๓ อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ค. 

กําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

บัญชีเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและหลักเกณฑการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ

พนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้ 

คาตอบแทน และคาลวงเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีตองกําหนดเปนเกณฑกลางของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ค. กําหนด  

พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษหรือเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผูท่ีมี

คุณวุฒิหรือความสามารถเปนพิเศษ และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจก็ได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ี 

ก.บ.ค. กําหนด 

                                                 
๑ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
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ขอ ๒๔ การปรับเงินเดือน คาตอบแทน และการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ค. กําหนด  

ขอ ๒๕ การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเลื่อนเงินเดือนปละหนึ่งครั้ง และใหนําผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานตามขอ ๒๐ (๑)  การรักษาจรรยาบรรณและวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจน

ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงานเปนองคประกอบในการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 

ก.บ.ค. กําหนด  

การเลื่อนเงินเดือน ใหอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดีเปนผูมีอํานาจเลื่อนเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๖ 

การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๒๖ ให ก.บ.ค. มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดใหมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนา

พนักงานมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ สมํ่าเสมอ และตอเนื่อง เพ่ือทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีความรู 

ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและเพ่ือนรวมงาน 

ขอ ๒๗ ใหอธิการบดี หัวหนาสวนงานและผูบังคับบัญชาทุกลําดับจัดใหมีการพัฒนาพนักงาน

มหาวิทยาลัยซ่ึงอยูใตบังคับบัญชาเพ่ือประโยชนและความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําแผนงาน

และจัดสรรเงิน เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม 

ขอ ๒๘ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน จึงกําหนดใหมีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

(๑) การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย 

(๒) การไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

(๓) การไปปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ 

(๔) การไปปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีจําเปนและเหมาะสมเพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคแรก ใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ค. กําหนด  

 

หมวด ๗ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

 

ขอ ๒๙ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีมหาวิทยาลัยจัดให ดังนี้ 

(๑) สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

(๒) เงินชวยเหลือเก่ียวกับการศึกษาบุตร 

(๓) เงินชวยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม 

(๔) เงินสงเคราะหกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม 
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(๕) เงินชวยเหลือกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน 

(๖) การประกันอุบัติเหตุในระหวางปฏิบัติหนาท่ีพิเศษหรือนอกสถานท่ี 

(๗) สิทธิประโยชนจากการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดข้ึน 

(๘) สวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไมมี

สิทธิไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาม (๑) – (๓) แตใหไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตามสิทธิของ 

ผูไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการจากทางราชการ 

การรับสวัสดิการตาม (๑) – (๘) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายวาดวยการนั้น 

ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการสวัสดิการของสวนงานตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยทําหนาท่ีเสนอแนะและใหความเห็นเก่ียวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหแก

พนักงานมหาวิทยาลัย และดูแลรับผิดชอบการจัดสวัสดิการตามขอ ๒๙ (๘) 

 

หมวด ๘ 

จรรยาบรรณและวินัย 

 

ขอ ๓๑ พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติและรักษาจรรยาบรรณและวินัยตามท่ีบัญญัติไวในขอบังคับ

นี้ โดยเครงครัด 

ขอ ๓๒ พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ีของตนตามนโยบาย คําสั่ง กฎ ขอบังคับ ประกาศ 

และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย รวมท้ังตองถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๓ พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม 

หามพนักงานมหาวิทยาลัยอาศัยหรือยินยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

ขอ ๓๔ พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส ระวังรักษา

ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย และตองไมประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ี 

ขอ ๓๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๓๖ พนักงานมหาวิทยาลัยตองอุทิศเวลาใหแกงานของมหาวิทยาลัยและตองปฏิบัติงานตรงตอ

เวลาอยางสมํ่าเสมอ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีมิได 

ขอ ๓๗ พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาท่ีโดยชอบดวย

กฎหมาย และขอบังคับของมหาวิทยาลัย แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเกิดความเสียหายแก

มหาวิทยาลัยหรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของมหาวิทยาลัย จะเสนอความเห็นทันทีเพ่ือใหผูบังคับบัญชา

ทบทวนคําสั่งนั้นก็ไดและเม่ือไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิมผูใตบังคับบัญชา

ตองปฏิบัติตาม 

ขอ ๓๘ พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซ่ึง

ควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
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ขอ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลัยตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือกันในการปฏิบัติ

หนาท่ีระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยและผูปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัย และไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกลั่นแกลง

กัน 

ขอ ๔๐ พนักงานมหาวิทยาลัยตองใหการตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและสงเคราะห

แกผูติดตอเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภาพเรียบรอย โดยไมดูหม่ิน เหยียดหยาม  

ขมเหงหรือกดข่ีผูมาติดตองานของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมกระทําการหรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจ

ทําใหเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีของตน 

ขอ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีของ

ตนมิใหเสื่อมเสีย และไมกระทําการใด ๆ อันทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมปฏิบัติงานอ่ืนใด ซ่ึงจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคหรือ

ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลัยตองรักษาจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมุงประสงคใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีโดยเฉพาะในเรื่อง 

ดังตอไปนี้ 

(๑) การยืนหยัดและทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

(๒) ความซ่ือสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 

(๓) การปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(๔) การปฏิบัติงานโดยไมเลือกปฏิบัติ 

(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

การประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางใด ถือเปนความผิดวินัยหรือวินัยอยางรายแรงใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๕ พนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยตอไปนี้ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

(๑) กระทําผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่งอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

(๒) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาเจ็ดวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ขอบังคับ ประกาศและแบบ ธรรมเนียมของ

มหาวิทยาลัย 

(๓) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรไดซ่ึงถือ

วาเปนการทุจริตตอหนาท่ี 

(๔) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี หรือประมาทเลินเลอในหนาท่ีจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 

แกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

(๕) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

หรือไดรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ปฏิบัติผิดจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
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ขอ ๔๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีใหความเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชา เสริมสรางและพัฒนาให

ผูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมี

กรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามความในขอนี้ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือ

วาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

ขอ ๔๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดฝาฝนไมรักษาและไมปฏิบัติตามวินัยท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ผูนั้น

เปนผูกระทําผิดวินัยและตองไดรับโทษทางวินัย 

โทษทางวินัยมี ๔ สถาน คือ 

(๑) ภาคทัณฑ 

(๒) ตัดเงินเดือน 

(๓) งดการเลื่อนเงินเดือนประจําปในปท่ีถูกลงโทษทางวินัย 

(๔) ปลดออก 

ขอ ๔๘ การลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัยตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด และมิใหเปนไปดวย

ความพยาบาทโดยอคติ หรือโทสะจริต หรือลงโทษผูท่ีไมไดกระทําผิด 

การลงโทษใหทําเปนคําสั่ง และในคําสั่งลงโทษใหแสดงการกระทําท่ีเปนความผิดทางวินัยรวมถึงระบุ

กรณีท่ีอาจอุทธรณและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงไวดวย 

ขอ ๔๙ การกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรืองดการเลื่อนเงินเดือน

ประจําปในปท่ีถูกลงโทษทางวินัย ใหเหมาะสมกับการกระทําผิด และหากมีเหตุลดหยอนผอนโทษจะนํามา

ประกอบการพิจารณาลงโทษดวยก็ได แตจะใชเหตุดังกลาวมาเปนเหตุงดโทษมิได 

การกระทําผิดวินัยซ่ึงผูบังคับบัญชาเห็นวาสมควรใหลงโทษภาคทัณฑ ใหผูสั่งลงโทษกําหนด

ระยะเวลาในการลงโทษภาคทัณฑไวดวย 

ขอ ๕๐ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดเล็กนอย ผูบังคับบัญชาอาจงดโทษและตักเตือน 

ดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ได 

ขอ ๕๑ การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษปลดออก  

ขอ ๕๒ เม่ือมีกรณีกลาวหาหรือมีความปรากฏตออธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน โดยมีพยาน 

หลักฐานสนับสนุนวาพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหมีการสอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและดวย

ความยุติธรรมโดยไมชักชาตามวิธีการท่ีอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานเห็นสมควรภายในเวลาไมเกินสี่สิบหาวัน 

นับแตวันทราบเรื่อง 

ในการสอบสวนตามวิธีการของอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน ไมเปนการหามท่ีอธิการบดีหรือ

หัวหนาสวนงาน จะมอบหมายบุคคลใดเพ่ือทําการสืบสวน แตอยางไรก็ตามในการสืบสวนหรือสอบสวนจะตอง

เปนไปเพ่ือใหไดขอเท็จจริงตามขอกลาวหาและตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและชี้แจงแกขอ

กลาวหา เม่ือดําเนินการแลวถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามขอ ๔๙ 

ในกรณีท่ีเปนกรณีความผิดปรากฏชัดแจงตามท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยกําหนด  

จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได 
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ขอ ๕๓ การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงมีกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรง ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนและในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผู ถูกกลาวหาทราบ เพ่ือใหผู ถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบ 

แกขอกลาวหา เม่ือดําเนินการแลวถาฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามขอ ๕๑ ตอไป 

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยกําหนดจะ

ดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได1๒ 

ขอ ๕๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือมีกรณีถูก

ฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา หรือกระทําผิดตอกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา เวนแตเปนความผิด 

ท่ีไดกระทําไปโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากมหาวิทยาลัยไปแลว อธิการบดี 

ยังมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกได เวนแตพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นตาย 

ขอ ๕๕ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา หรือกระทําผิดตอกฎหมายท่ีมีโทษ

ทางอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําไปโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อธิการบดีมีอํานาจสั่งพักงาน

พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวน

หรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูนั้นมิไดกระทําผิด ใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมหรือ 

ในตําแหนงระดับเดียวกันท่ีจะตองใชคุณสมบัติเฉพาะท่ีผูนั้นมีอยู 

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักงาน ระยะเวลาใหพักงาน เงินเดือนของผูถูกสั่งพักงาน 

ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินยักําหนด 

ขอ ๕๖ เม่ือผลการสอบสวนปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหเสนอคณะกรรมการ

จรรยาบรรณและวินัยพิจารณาใหความเห็นกอนและใหอธิการบดีสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

 

หมวด ๙ 

การพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๕๗2

๓ พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ครบเกษียณอายุงาน 

(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออกมีผลตามขอ ๕๘ 

(๔) ถูกสั่งใหออกตามขอ ๑๘ วรรคสอง หรือขอ ๒๐ วรรคสอง หรือขอ ๖๐ 

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก 

                                                 
๒ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๓ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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(๖) ครบกําหนดระยะเวลาการจางตามสัญญา 

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุงานในวันสิ้นปงบประมาณของปท่ีมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

และไมเกินวันสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีตามท่ีขอบังคับหรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยกําหนด 

สวนงานอาจพิจารณาจางบุคคล หรือตอเวลาปฏิบัติงานใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีอายุเกินกวา 

หกสิบปบริบูรณตอไปไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตไมเกินวันสิ้นปงบประมาณของปท่ีมีอายุครบ 

หกสิบหาปบริบูรณ 

สวนงานอาจพิจารณาจางผูมีอายุเกินกวาหกสิบหาปบริบูรณเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามความ

จําเปน โดยเปนการจางครั้งละไมเกินหนึ่งปงบประมาณ แตท้ังนี้ตองไมเกินวันสิ้นปงบประมาณของปท่ีมีอายุครบ

เจ็ดสิบปบริบูรณ และตองไมจางมาเพ่ือดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามจอ ๑๑ (ข) ยกเวนการจางผูดํารง

ตําแหนงอธิการบดีใหจางไดตามวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี 

หลักเกณฑและวิธีการจาง หรือตอเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสามและวรรคสี่  

ใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ค. กําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  

เวนแตการตอเวลาปฏิบัติงานใหแกผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน รองหัวหนาสวน

งาน หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการโรงพยาบาล รวมถึงหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

ภาควิชาท่ีมีอายุเกินกวาหกสิบปบริบูรณ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีมีอายุเกินหกสิบป  

ขอ ๕๘ วิธีการลาออก การอนุญาตใหลาออก และการยับยั้งการลาออก ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ท่ี ก.บ.ค. กําหนด 

ขอ ๕๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีดังตอไปนี้ ใหอธิการบดีสั่งใหออกจากงานได 

(๑) ปรากฏหลักฐานเปนประจักษวาพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติงานของ

ตนไดโดยสมํ่าเสมอ 

(๒) มีลักษณะตองหามตามขอ ๖ (ข ) (๑) (๒) (๔) (๕) หรือ (๖)  

(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (ก) (๒)  

(๔) เม่ือมีการยุบเลิกสวนงาน หรือยุบตําแหนงท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยครองอยู เวนแต ก.บ.ค. 

พิจารณาเห็นวามีความจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน อาจใหดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ี

ตอไปได 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 

ลหุโทษ 

(๖) ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัยอยาง

รายแรงได แตคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัยพิจารณาแลว เห็นวาถาใหทําหนาท่ีตอไปจะเปนการเสียหายแก

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๖๐ เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  

ใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้นออกจากงาน 



- ๑๒ - 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน อธิการบดีอาจพิจารณา

สงวนตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นไวเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหเขาปฏิบัติงานเม่ือพนจากราชการทหาร 

ขอ ๖๑ เม่ืออธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานไดสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน หรือสั่งลงโทษ 

ทางวินัยเรื่องใดไปแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 

หมวด ๑๐ 

เงินชดเชย 

 

ขอ ๖๒3

๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๕๗ (๑) (๒) (๔) 

(๖) หรือขอ ๕๙ ใหมีสิทธิไดรับเงินชดเชย ตามอัตราดังตอไปนี้ 

(๑) เม่ือปฏิบัติงานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาหนึ่ง

เทาของอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๒) เม่ือปฏิบัติงานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาสามเทาของ

อัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๓) เม่ือปฏิบัติงานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาหกเทาของ

เงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๔) เม่ือปฏิบัติงานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาแปดเทาของ

เงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๕) เม่ือปฏิบัติงานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป ใหไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาสิบเทาของอัตราเงินเดือน

เดือนสุดทาย 

ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพตามขอ ๕๗ (๑) ใหจายเงินชดเชยตามวรรคหนึ่งแกบุคคล

ดังนี้ 

ก. คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย 

ข. คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย 

ค. บิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมาย 

ง. บุคคลอ่ืนซ่ึงเปนทายาทโดยชอบธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีพนักงาน

มหาวิทยาลัยระบุไวกอนตายวาใหมีสิทธิไดรับเงินชดเชยตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ใหทายาทตาม ก. ข. ค. และ ง. ไดสิทธิในการรับเงินชดเชยในสัดสวนท่ีเทากัน 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมจายเงินชดเชยในกรณีท่ีมีเหตุถูกกําจัดมิใหรับมรดกตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยโดยอนุโลม 

สิทธิในการรับเงินของบุคคลตามวรรคสองไมกระทบ หรือเสียไปเพราะเหตุท่ีบุคคลดังกลาวมีสิทธิรับ

เงินประเภทอ่ืน ๆ ตามขอบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

                                                 
๔ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๗๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 



- ๑๓ - 

พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุและแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เปนตนไป เม่ือพนสภาพการ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๕๗ (๖) ไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชย 

กรณีตามวรรคหกไมใหใชบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุและแตงต้ังกอนวันท่ี ๑ มกราคม 

๒๕๕๗ และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการหลังวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและไดรับเงินชดเชยไปแลว  

หากตอมาไดรับการบรรจุแตงตั้งกลับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนงานของมหาวิทยาลัยอีก การรับเงินชดเชย

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ค. กําหนด โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๖๓ มหาวิทยาลัยไมตองจายเงินชดเชย ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงพนสภาพการเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีถูกลงโทษปลดออกจากงาน  รวมถึงกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยประสงคลาออก

กอนครบกําหนดระยะเวลาการจางตามสัญญา  

 

หมวด ๑๑ 

การอุทธรณและการรองทุกข 

 

ขอ ๖๔ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมจากคําสั่งลงโทษทางวินัย มีสิทธิ

อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 

ขอ ๖๕ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก 

การกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย มีสิทธิรอง

ทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบเหตุดังกลาว 

ขอ ๖๖ หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๖๗ ในระหวางท่ียังมิไดออกขอบังคับหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ ใหนํากฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศท่ีใชอยูในขณะท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับมาใชโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดกับขอบังคับ

นี้ ซ่ึงไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๖๘ การดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนซ่ึงไดดําเนินการอยู

กอนท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปไดตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศนั้น ๆ จนแลว

เสร็จ 

ขอ ๖๙ ระยะเวลาการจางตามสัญญาท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนทําไวกับมหาวิทยาลัย 

และยังไมครบกําหนดระยะเวลาการจางตามสัญญา ใหสัญญานั้นมีผลบังคับตอไปจนกวาจะครบกําหนดสัญญา 



- ๑๔ - 

บรรดาเง่ือนไข และสิทธิประโยชนท่ีมีอยูตามสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนให

เปนไปตามขอบังคับนี้ 

ขอผูกพันตามสัญญาอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยไดทําไวกับมหาวิทยาลัยในขณะท่ีเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนเดิม ใหยังคงมีผลใชบังคับตอไป 

ขอ ๗๐ ขาราชการหรือลูกจางท่ีแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหนับอายุ

งาน ตั้งแตวันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

(ลงชื่อ) วิจารณ พานิช 

(ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

_____________________ 

รวบรวมโดย งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี  

 


	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

