
 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
……………………....………………. 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๗๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อบังคับ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับอาจารย์หรือนักวิจัยผู้มีศักยภาพสูงระดับนานาชาติ (Global Talent) ตามข้อ ๑๕ วรรคสี่ และ
ข้อ ๕๗ วรรคห้า ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๕ บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งใด ต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ ๑๒ 

การคัดเลือกบุคคลให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคแรก ส่วนงานอาจคัดเลือกบุคคล
ที่มีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ได้ โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นของส่วนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือน
และค่าตอบแทนประกอบด้วย 

การคัดเลือกบุคคลให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคแรกส่วนงานอาจคัดเลือกบุคคล  
ที่มีอายุเกินกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ โดยค านึงถึงความจ าเป็นของส่วนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือน
และค่าตอบแทนประกอบด้วย และให้เป็นการจ้างครั้งละไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  
วันสิ้นปีงบประมาณของปีที่บุคคลนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และต้องไม่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตามข้อ ๑๑ (ข) ยกเว้นต าแหน่งอธิการบดีให้จ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี 

กรณีเป็นการรับอาจารย์หรือนักวิจัยผู้มีศักยภาพสูงระดับนานาชาติ (Global Talent) เพ่ือมา
ปฏิบัติงานตามโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่วนงานอาจคัดเลือกบุคคลที่มีอายุเกินกว่า
หกสิบห้าปีบริบูรณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้สามารถจ้างได้ไม่เกินวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่บุคคล
นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์” 



๒ 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๐ ให้ส่วนงานจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใน 
ทุกต าแหน่งปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่อาจารย์หรือนักวิจัยผู้มีศักยภาพสูงระดับนานาชาติ (Global Talent) ให้
เป็นไปตามท่ี ก.บ.ค. ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
และการสั่งให้ออกจากงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เลื่อนเงินเดือนปีละหนึ่งครั้ง และให้น าผล
การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๐  การรักษาจรรยาบรรณและวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบในการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.บ.ค. ก าหนด  

การเลื่อนเงินเดือน ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ  
เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕๗ พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ครบเกษียณอายุงาน 
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข้อ ๕๘ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามข้อ ๑๘ วรรคสอง หรือข้อ ๒๐ วรรคสอง หรือข้อ ๖๐ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก 
(๖) ครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุงานในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบหกสิบปี

บริบูรณ์ และไม่เกินวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณีตามที่ข้อบังคับหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยก าหนด 

ส่วนงานอาจพิจารณาจ้างบุคคล หรือต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 
เกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ต่อไปได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ไม่เกินวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่มี  
อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 



๓ 

ส่วนงานอาจพิจารณาจ้างผู้มีอายุเกินกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ 
ตามความจ าเป็น โดยเป็นการจ้างครั้งละไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสิ้นปีงบประมาณ 
ของปีที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และต้องไม่จ้างมาเพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามข้อ ๑๑ (ข) 
ยกเว้นการจ้างผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้จ้างได้ตามวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี 

ส่วนงานอาจพิจารณาจ้างอาจารย์หรือนักวิจัยผู้มีศักยภาพสูงระดับนานาชาติ (Global Talent) 
ที่มีอายุเกินกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามความจ าเป็น เพ่ือมาปฏิบัติงาน 
ตามโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้สามารถจ้างได้ไม่เกินวันสิ้นปีงบประมาณ 
ของปีที่บุคคลนั้นมีอายุครบเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง หรือต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสาม วรรคสี่ 
และวรรคห้า ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ค. ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและท าเป็นประกาศ 
มหาวิทยาลัย เว้นแต่การต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน 
รองหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาที่มีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ที่มีอายุเกินหกสิบปี” 

 
 ประกาศ ณ วันที่     ๓    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

 (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔ 

หมายเหตุ เหตุผลในการออกข้อบังคับนี้เนื่องจาก 
 ๑) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและจ้างบุคคลซึ่งเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยผู้มีศักยภาพสูง
ระดับนานาชาติ (Global Talent) ที่มีอายุเกินกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ เพ่ือมาปฏิบัติงานตามโครงการ 
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่บุคคลนั้นมีอายุครบ
เจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ และ 
 ๒) ปรับปรุงถ้อยค าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 


