
 

 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยวิธีการประเมินเพื่อแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลยัประเภทสนบัสนนุใหดํารงตําแหนง 

ผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชาํนาญการพเิศษ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน 

ใหดํารงตําแหนงผู ชํานาญงาน ผู ชํานาญงานพิเศษ ผู ชํานาญการพิเศษ ผู เชี ่ยวชาญ และผู เชี ่ยวชาญพิเศษ 

ใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 

ประกอบกับขอ ๒๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๖๖  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงออกขอบังคับไว 

ดังน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ 

และผูเช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยความกาวหนาในตําแหนงของพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๑ 

บรรดากฎ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติอื่นใดที่บัญญัติไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง

กับบทบัญญัติในขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

“ก.บ.ค.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 “พนักงานมหาวิทยาลัย” 0

๑ หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนที่จางจาก

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน พนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือสวนงาน) และพนักงานวิทยาลยัที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

“ผูขอแตงตั้ง” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยผูขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน  

ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ 

“คณะกรรมการประเมิน”หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก ก.บ.ค. ใหทําหนาที่

พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ 

ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ 

                                                 
๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๘๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ 
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“คณะกรรมการประเมินระดับสวนงาน” หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากสวน

งาน ใหทําหนาที่พิจารณา กลั่นกรอง และประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน 

ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษในระดับสวนงาน 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการใหปฏิบัติตาม 

ที่เห็นสมควรและถือเปนที่สุด 

 

หมวด ๑ 

ความกาวหนาในตําแหนง 

 

ขอ ๖  ความกาวหนาในตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 

(๑) กลุ มวิชาชีพเฉพาะ กลุ มสนับสนุนวิชาการ และกลุ มสนับสนุนทั ่วไป (ระดับปฏิบัติการ)  

เปนตําแหนงที ่ใชคุณวุฒิตั ้งแตปริญญาตรีขึ ้นไป โดยเริ ่มจากตําแหนงระดับปฏิบัติการและมีความกาวหนา 

ในตําแหนง ดังน้ี 

 ก. ผูชํานาญการพิเศษ 

 ข. ผูเช่ียวชาญ 

 ค. ผูเช่ียวชาญพิเศษ 

 ใหมหาวิทยาลัยกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ เพื่อรองรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ

จากขาราชการในบทเฉพาะกาลจนกวาผูครองตําแหนงจะพนจากตําแหนงหรือเสนอขอแตงตั้งในตําแหนงสูงขึ้น

ตอไป 

(๒) กลุมสนับสนุนทั่วไป (ระดับชวยปฏิบัติการ) เปนตําแหนงที่ใชคุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาตรี โดย

เริ่มจากตําแหนงระดับชวยปฏิบัติการ และมีความกาวหนาในตําแหนง ดังน้ี 

 ก. ผูชํานาญงาน 

 ข. ผูชํานาญงานพิเศษ 

 ค. ผูเช่ียวชาญ 

มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหกลุมสนับสนุนทั่วไป (ระดับชวยปฏิบัติการ) สามารถมีความกาวหนาถึง

ตําแหนงผูเช่ียวชาญได แตตองผานการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการของสวนงาน และคณะกรรมการ

ประเมินของมหาวิทยาลัยในเรื่อง ภาระงาน  คาของงาน ลักษณะงาน ความเหมาะสม ความรู ความสามารถ ปริมาณ

งานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ สมรรถนะ และผลงานที่แสดงความเปนผูเช่ียวชาญ 

ขอ ๗  การแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงตามขอ ๖ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

(๑) ตําแหนงที่ใชคุณวุฒิตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ใหเริ่มจากตําแหนงระดับปฏิบัติการ และเมื่อผาน

การประเมินตามขอบังคับนี้แลวสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญ

พิเศษ ไดทุกตําแหนง 
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(๒) ตําแหนงที่ใชคุณวุฒิตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ใหเริ่มจากตําแหนงระดับชวยปฏิบัติการ และเมื่อผาน

การประเมินตามขอบังคับนี้แลวสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ และผูเชี่ยวชาญ  

ไดทุกตําแหนง  

ขอ ๘ หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงตามขอ ๗ ใหเปนไปตาม 

ที่ ก.บ.ค. กําหนด และทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการประเมิน 

 

ขอ ๙ ให ก.บ.ค. แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย 

(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหน่ึง เปนประธาน 

(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ จํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยคําเสนอแนะของประธานและ

กรรมการตาม (๓) เปนกรรมการ 

(๓) ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ 

ก.บ.ค. อาจแตงต้ังผูเห็นสมควรจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการประเมินพนจากตําแหนงดวย 

ขอ ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ ๙ วรรคสามแลว กรรมการประเมินพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๖) ก.บ.ค. มีมติใหถอดถอน 

กรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหเสร็จ

สิ้นภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูนอยกวา

หกสิบวันจะไมแตงต้ังแทนก็ได  

ใหผูที่ไดรับแตงต้ังแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

กรณีตําแหนงกรรมการวางลงกอนครบวาระและยังมิไดแตงตั ้งกรรมการแทน ใหคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

กรณีคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ และยังมิไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม  

ใหคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระยังคงทําหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหม 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการประเมิน มีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 

(๑) พิจารณาและกลั ่นกรองการขอแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงผู ชํานาญงาน ผู ชํานาญงานพิเศษ 

ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ีและประกาศมหาวิทยาลัย 
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(๒) แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่มีผูขอแตงต้ัง เพ่ือทําหนาที่อานและประเมินผล

งาน รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงานตามที่ ก.บ.ค กําหนด 

(๓) ประเมินผลการพิจารณาการขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ

พิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ เสนอตอ ก.บ.ค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(๔) พิจารณาการเทียบตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายงานวิจัยที่เปลี่ยนสถานภาพจาก

ขาราชการใหเปนไปตามที่ ก.บ.ค. กําหนด และทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

(๕) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ก.บ.ค. มอบหมาย 

 

หมวด ๓ 

การขอแตงต้ังและการประเมิน 

 

ขอ ๑๒ ใหผูขอแตงต้ังที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะขอกําหนดตําแหนงตามขอ  ๖ ย่ืนแบบคําขอแตงต้ัง

ตอผูบังคับบัญชาช้ันตนจนถึงหัวหนาสวนงาน ทั้งน้ีแบบคําขอและผลงานใหเปนไปตามที่ ก.บ.ค.กําหนด 

ขอ ๑๓ ใหสวนงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินระดับสวนงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและประเมิน

ผูขอแตงต้ังตามองคประกอบ ดังน้ี 

(๑) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

(๒) ปริมาณงาน คุณภาพของงานในหนาที ่ และผลการดําเนินงานที่ผานมายอนหลังสามป ซึ่ง

นําเสนอในลักษณะของการวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงาน โดยแบงเปนสองสวน ดังน้ี 

ก. สวนที่ ๑ การวิเคราะหและสรุปผลงานที่ผานมา ซึ่งเปนผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของผูขอแตงตั้ง และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร

ของสวนงานและหนวยงาน 

ข. สวนที่ ๒ ขอเสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

มากขึ้น และแผนงาน/โครงการรวมทั้งผลงานที่จะทําในอนาคต ที่เปนประโยชนตอสวนงาน/หนวยงาน และสงเสริมให

สวนงาน/หนวยงานบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรได 

คุณสมบัติ องคประกอบ และจํานวนกรรมการของคณะกรรมการประเมินระดับสวนงานใหเปนไป

ตามที่ ก.บ.ค.กําหนด  

(๓) สมรรถนะ 

(๔) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และ

ผูเช่ียวชาญพิเศษ รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงาน 

ขอ ๑๔ เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับคําขอแตงตั้งที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินระดับสวน

งานตามขอ ๑๓ แลวใหประกาศรายช่ือผูเสนอขอแตงต้ัง รายช่ือผลงานที่จะสงประเมิน สัดสวนของผลงานในสวนที่

ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) ใหประชาคมของมหาวิทยาลัยไดรับทราบโดยเปดเผยตอ

สาธารณะ ซึ่งจะเปนประโยชนในการศึกษา หรือใชอางอิง และปองกันการลอกเลียนผลงาน โดยกองทรัพยากร
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บุคคลประกาศทางสื่อ Intranet หรือสื่ออื่นๆ และกําหนดเวลาใหมีการทักทวงไดภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวัน

ประกาศ 

กรณีที่มีผูทักทวงหรือตรวจพบวาผูขอแตงตั้งมีการกระทําเขาลักษณะเปนผูกระทําผิดทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันเกี่ยวของกับผลงาน และเปนผูที ่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการ

พิจารณาใหดํารงตําแหนง เชน กระทําการอันทุจริตในการแจงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หรือระบุการมีสวน

รวมในผลงานไมตรงกับความเปนจริง หรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานของผูอื่น หรือนําผลงานของ

ผูอื ่นไปใชโดยอางวาเปนผลงานของตนเอง เปนตน ใหมหาวิทยาลัยตั ้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง และ

ดําเนินการทางวินัยกับผูกระทําความผิดตามความรายแรงแหงกรณี 

กรณีการกระทําตามวรรคสองเปนการกระทําผิดวินัย ใหอธิการบดีมีคําสั่งหามผูนั้นเสนอขอแตงต้ัง 

มีกําหนดเวลาไมเกินหาป นับแตวันที่มีคําสั่งตามความรายแรงแหงกรณี 

ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการประเมินแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของกับผูขอแตงตั้ง พรอม

สงผลงานตามขอ ๑๓ (๔) เพ่ืออานและประเมินผลงาน จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผลงานตอไป 

ขอ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินแลวใหเสนอ ก.บ.ค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๑๗ ใหมหาวิทยาลัยแจงผลการพิจารณาของ ก.บ.ค. ใหผูขอแตงต้ังและสวนงานทราบ 

ขอ ๑๘ กรณีที ่ ก.บ.ค. ไมอนุมัติการแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผู ชํานาญงานพิเศษ 

ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ ผูขอแตงตั้งอาจยื่นคํารองตอ ก.บ.ค. ขอใหทบทวนผลการ

พิจารณาไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณา 

วิธีพิจารณาทบทวนใหเปนไปตามที่ ก.บ.ค. กําหนดและทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๔ 

การแตงต้ัง 

 

ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีมีคําสั่งแตงตั้งผูผานการประเมินใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงาน

พิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ ตามที่ ก.บ.ค. อนุมัติ 

ขอ ๒๐ การแตงตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผู ชํานาญงาน ผู ชํานาญงานพิเศษ 

ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ ใหแตงต้ังไดต้ังแตวันที่กองบริหารงานทั่วไป ไดรับเรื่องพรอม

แบบคําขอแตงต้ังที่ถูกตอง และผลงานที่เผยแพรสมบูรณแลว 

ขอ ๒๑ กรณีที่แบบคําขอแตงตั้งอยูระหวางการแกไขปรับปรุง ผลงานอยูระหวางปรับปรุง หรือนําไป

เผยแพรตามเกณฑที่กําหนด วันแตงตั้งใหถือเอาวันที่กองบริหารงานทั่วไป ไดรับแบบคําขอแตงตั้งที่แกไขปรับปรุง

ถูกตอง หรือผลงานฉบับปรับปรุงแกไขสมบูรณ หรือผลงานฉบับเผยแพรแลว 

ขอ ๒๑ กรณีการเสนอคูมือปฏิบัติงานหรืองานวิเคราะห หรืองานสังเคราะห ใหเผยแพรไปยังวง

วิชาการและวิชาชีพ ภายหลังจากที่ผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว และใหแสดง

หลักฐานการเผยแพรมายังมหาวิทยาลัย วันแตงตั้งใหถือเอาวันที่กองบริหารงานทั่วไป ไดรับเรื่องตามขอ ๑๙ หรือ

ขอ ๒๐ แลวแตกรณี 
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ขอ ๒๓ คาใชจายในการดําเนินการแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงผู ชํานาญงาน ผู ชํานาญงานพิเศษ 

ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ และผูเช่ียวชาญพิเศษ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๕ 

การถอดถอนตําแหนง 

 

ขอ ๒๔ กรณีผูไดรับแตงตั้งมีการกระทําเขาลักษณะเปนผูกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพอันเกี่ยวของกับผลงานที่ใชเสนอขอ และเกิดขึ้นภายหลังที่อธิการบดีไดมีคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามที่ 

ก.บ.ค. อนุมัติแลว ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ค. สั่งถอดถอนผูไดรับแตงตั้งออกจากตําแหนงโดยใหมี

ผลยอนไปถึงวันที่ไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนงเปนตนไป 

เงินคาตอบแทนหรือเงินประจําตําแหนงหรือสิทธิประโยชนตอบแทนอื่นใดที่ผูดํารงตําแหนงไดรับ

ระหวางการดํารงตําแหนงจนถึงวันที่ถูกถอดถอนใหคืนกับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น รวมทั้งคาใชจายตามขอ ๒๓ ดวย 

ใหอธิการบดีดําเนินการทางวินัยกับผูที ่ถูกถอดถอนออกจากตําแหนงตามขอเท็จจริง และความ

รายแรงแหงการกระทําผิด และหามผูน้ันขอตําแหนงมีกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่อธิการบดีมีคําสั่งถอดถอน 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๒๕ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ และเปนตําแหนงที่ใชคุณวุฒิ

ตํ่ากวาปริญญาตรีที่ดํารงตําแหนงระดับ ๕ หรือระดับ ๖  กอนวันปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการเมื่อ

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ใหใชตําแหนงผูชํานาญงาน นับต้ังแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ 

ขอ ๒๖ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ และเปนตําแหนงที่ใชคุณวุฒิ

ตํ่ากวาปริญญาตรีที่ดํารงตําแหนงระดับ ๗ หรือระดับ ๘ กอนวันปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการเมื่อ

วันที่๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ใหเทียบตําแหนงเทากับผู ชํานาญงานพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย และใหใช

ตําแหนงผูชํานาญงานพิเศษ นับต้ังแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ 

สิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคแรกใหนําขอ ๓๔ มาใชบังคับ 

ขอ ๒๗ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ และเปนตําแหนงที่ใชคุณวุฒิ

ปริญญาตรีขึ้นไปที่ดํารงตําแหนงระดับ ๖ หรือระดับ ๗ กอนวันปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการเมื่อวันที่ 

๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ใหใชตําแหนงผูชํานาญการ นับต้ังแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ 

ขอ ๒๘ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ และเปนตําแหนงที่ใชคุณวุฒิ

ปริญญาตรีขึ ้นไปที ่ดํารงตําแหนงระดับ ๘ กอนวันปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการเมื ่อวันที่  

๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ใหเทียบตําแหนงเทากับผูชํานาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และใหใชตําแหนง

ผูชํานาญการพิเศษ นับต้ังแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ 

สิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคแรกใหนําขอ ๓๔ มาใชบังคับ 
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ขอ ๒๙ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการประเภททั่วไป และดํารงตําแหนง

ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับชํานาญงาน หรือระดับชํานาญงานพิเศษ ตามระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ

ตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ใหเทียบตําแหนงเทากับผูชวยปฏิบัติการ หรือผูชํานาญงาน หรือผูชํานาญงาน

พิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี และใหใชตําแหนงผูชวยปฏิบัติการ หรือผูชํานาญงาน หรือผูชํานาญ

งานพิเศษ แลวแตกรณี นับต้ังแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ 

ขอ ๓๐ พนักงานมหาวิทยาลัยที ่เปลี ่ยนสถานภาพจากขาราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ และดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ หรือระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษ ตาม

ระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการตั้งแตวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ใหเทียบตําแหนงเทากับผูปฏิบัติการ 

หรือผูชํานาญการ หรือผูชํานาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี และใหใชตําแหนงผูปฏิบัติการ 

หรือผูชํานาญการ หรือผูชํานาญการพิเศษ แลวแตกรณี นับต้ังแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ 

ขอ ๓๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ และดํารงตําแหนงผูชํานาญการอยู

กอนวันปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ใหเทียบตําแหนงเทากับระดับ

ชํานาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย และใหใชตําแหนงผูชํานาญการพิเศษ นับตั้งแตวันที่ขอบังคับน้ี 

ใชบังคับ 

ขอ ๓๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ และดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญหรือ

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหเทียบตําแหนงเทากับผูเชี่ยวชาญหรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี 

และใหใชตําแหนงผูเช่ียวชาญ หรือผูเช่ียวชาญพิเศษ แลวแตกรณี นับต้ังแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ 

ขอ ๓๓ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน หรือระดับชํานาญการอยูกอนที่

ขอบังคับนี้จะมีผลใชบังคับ ใหใชตําแหนงผูชํานาญงาน หรือผูชํานาญการพิเศษ แลวแตกรณี นับตั้งแตวันที่

ขอบังคับน้ีใชบังคับ 

ขอ ๓๔ สิทธิประโยชนตอบแทนเดิมของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน

สถานภาพจากขาราชการ มีอยูเชนใด เมื่อมาดํารงตําแหนงตามขอบังคับน้ี ใหคงไดรับสิทธิประโยชนตอบแทนไมต่ํา

กวาสิทธิที่มีอยูเดิม และเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๕ การดําเนินการขอแตงตั ้งที ่อยู ระหวางดําเนินการกอนที่ขอบังคับนี ้จะใชบังคับ ใหคง

ดําเนินการตอไปตามขอบังคับ หรือประกาศที่ใชอยูเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

(ลงช่ือ) วิจารณ พานิช 

(ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

_____________________ 
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