
 

 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการประเมินขาราชการและลูกจางเพื่อเปลีย่นสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินขาราชการและลูกจางของ

สวนราชการเพื ่อเปลี ่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ ่งปนับแตวันที ่พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใชบังคับ 

อาศัยอ ํานาจตามมาตรา ๒๔ (๓) แหงพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไว ดังน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการประเมินขาราชการและลูกจาง

เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ภายในปแรกนับแตวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับ  

ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล 

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางประจําของสวนราชการที่จางจากเงินงบประมาณแผนดิน ซึ่งสังกัด

มหาวิทยาลัยมหิดล 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหทํางานในมหาวิทยาลัย 

มหิดล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“สวนงาน” หมายความวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ และ 

สวนงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และหมายความรวมถึงสวนงานที่จัดต้ังโดยมติสภามหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการประจําสวนงาน” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการ

บริหารของสถาบัน ศูนย สํานัก วิทยาลัย หรือสวนงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

ขอ ๕ ขาราชการและลูกจางที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติ 

ดังน้ี 

(๑) มีคุณสมบัติและไมมีคุณลักษณะตองหามอ่ืนตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามโครงสรางตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่ 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด 

(๓) ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
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ขอ ๖ 0

๑ การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหผูแสดงเจตนาเลือกเปลี่ยน

สถานภาพไดในชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยกํานดไวแตละป 

การกําหนดชวงเวลาการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๗ 1

๒ ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ

คุณสมบัติ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถนะ คุณลักษณะ และความเหมาะสมของผูประสงคจะเปลี่ยน

สถานภาพ รวมทั ้งกําหนดหลักเกณฑผานการประเมิน โดยคํานึงถึงความตองการของหนวยงาน/สวนงาน 

งบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนสําหรับการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย และโควตาจํานวนคนที่มหาวิทยาลัย/สวนงานกําหนดใหสามารถเปลี่ยนสถานภาพไดในแตละป ทั้งน้ี 

เกณฑผานการประเมินตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงาน 

ขอ ๘ การประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหคํานึงถึงหลักการที่สรางสรรค 

ยืดหยุน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยใหประเมินจาก 

(๑) ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปที่ผานมายอนหลัง ๓ ป โดยเฉลี่ยอยูในเกณฑดี หรือสูง

กวามาตรฐาน 

(๒) สมรรถนะตามที่กําหนดในแบบประเมิน 

(๓) คุณลักษณะหรือทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหนงที ่คณะกรรมการประเมิน

เห็นสมควร 

ขอ ๙ การประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ ให

พิจารณาผลงานทางวิชาการยอนหลัง ๕ ป ประกอบการประเมินดวย 

การประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการตําแหนง

นักวิจัย ใหพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรูความสามารถและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ประเภทวิชาการ ประกอบการประเมินดวย 

ขอ ๑๐ วิธีการและระยะเวลาการประเมิน 

(๑) ใหขาราชการและลูกจางที่ประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยยื่นหนังสือ 

แสดงเจตนาเปลี ่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และแบบประเมินตามแบบแนบทายขอบังคับน้ี 

ตอผูบังคับบัญชาช้ันตน 

(๒) ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนพิจารณาใหความเห็นเพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมิน 

(๓) ใหผูรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนงาน พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ 

ผูประสงคจะเปลี่ยนสถานภาพกอนนําเสนอคณะกรรมการประเมิน 

(๔) ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการตามหนาที่ที่กําหนดไวในขอ ๗ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแสดงเจตนา 

(๕) ใหคณะกรรมการประเมินเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการประจําสวนงานภายใน ๑๕ วัน 

นับแตวันที่ดําเนินการประเมินแลวเสร็จ 

                                                 
๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
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กรณีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี ใหคณะกรรมการประเมินเสนอผลการ

ประเมินตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

กรณีสวนงานที่ไมมีคณะกรรมการประจําสวนงาน ใหคณะกรรมการประเมินเสนอผลการ

ประเมินตอหัวหนาสวนงาน 

(๖ ใหคณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณาตัดสินผลการประเมิน และแจงผลใหผูรับการประเมิน

ทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

(๗) ใหสวนงานเสนอขอบรรจุและแตงตั้งผูผานการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย พรอมแนบแบบแสดง

เจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และแบบประเมินดวย 

ขอ ๑๑ ผูไมผานการประเมินอาจแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพไดอีก เมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแต

วันที่ไดรับทราบผลการประเมิน 

ขอ ๑๒ กรณีผูไมผานการประเมินเห็นวาผลการประเมินไมเปนธรรม อาจยื่นรองทุกขตามขอบังคับ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘  

ขอ ๑๓  ขาราชการที่ไดรับแตงตั้งหรือจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารใหเปลี่ยน

สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได โดยยื่นหนังสือแสดงเจตนาตามแบบแนบทายขอบังคับนี้ และการ

ดําเนินการตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไมตองดําเนินการประเมินตามขอบังคับน้ี 

ขอ ๑๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

(ลงช่ือ) วิจารณ พานิช 

(ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

_____________________ 

รวบรวมโดย งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี  

 

 


	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

