
การสัมมนาวิชาการ ปขมท.

จริยา ปัญญา
ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยมหิดล
26 ก.พ.59



ข้อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2550 (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550  ประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550)
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• มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฯลฯ

• ข้าราชการและลูกจ้างมีสิทธิที่จะสามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ได้

• ผู้บริหารในต าแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดีในเมื่อพ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ
จะต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตามพระราชบัญญัติ ฯ นี้ทันที

• ผู้บริหารในต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ศูนย/์ส านัก หัวหน้าภาควิชา จะต้องแสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพ ฯ ภายใน 60 วันนับจากพระราชบัญญัติ ฯ มีผลใช้บังคับ  หากไม่
แสดงเจตนาจะพ้นจากต าแหน่งบริหารนั้น 

กรณีคณบดี/ผู้อ านวยการ แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานจะด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนครบวาระและรองคณบดี/รองผู้อ านวยการในขณะนั้นไม่ต้องเปลี่ยน
สถานภาพ ฯ ด้วย ก็สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได้

• ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารหลังจากพระราชบัญญัติ ฯ มีผลใช้บังคับ  
จะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ยกเว้นกรณีรักษาการแทน)

ผลจากการปรับเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
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พนักงานมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2550

พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาม พ.ร.บ. ม.มหิดล

พ.ศ.2550
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บุคลากรประเภทต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ปี 2486

ข้าราชการ

ปี 2512 - 2522

- ข้าราชการ

- ลูกจ้างเงนิ
งบประมาณ
- ลูกจ้างเงนิรายได้

ปี 2528

- พนักงานม.เงนิ
รายได้

ปี 2542 - 2547

- พนักงานมหาวทิยาลยั
เงนิงบประมาณ

- มาตรการ
ก าหนดก าลงัคน
ภาครัฐ (คปร.)

- พนักงานราชการ*

17 ต.ค.50 - ปัจจุบนั

- ลูกจ้าง ประเภทต่าง ๆ

- พนักงานมหาวทิยาลยั   
ช่ือส่วนงาน (เงนิรายได้)

- พนักงานมหาวทิยาลยัตาม
พ.ร.บ. ม.มหิดล พ.ศ.2550
(เงนิงบประมาณ)

การเปลีย่นเป็น    
ม.ในก ากบัของรัฐ

5

*ปัจจุบันไม่มีพนักงานราชการ



การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย

ผู้ต้องการเปลี่ยนสถานภาพ
สามารถยื่นเปลี่ยนสถานภาพได้
ทันทีโดยไม่มีการประเมิน และ
สามารถระบุเวลาการเปลี่ยน
สถานภาพได้โดยอิสระ

-การเปลี่ยนสถานภาพจะต้อง
ประเมินความสามารถ และ
พิจารณาความต้องการของส่วน
งานประกอบ
- ก าหนดให้มีรอบวันเปลี่ยน
สถานภาพ เป็น 4 รอบ ได้แก่ 1 
ก.พ. 1 พ.ค. 1 ก.ค. และ 1 พ.ย.

- ยกเลิกรอบการเปลี่ยน
สถานภาพ โดยให้เป็นตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่
ละปี

-ให้พิจารณาเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและโควตาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดด้วย

ช่วงที่ 1                                 
( 17 ต.ค.50 – 16 ต.ค.51)

ช่วงที่ 2                                 
( 17 ต.ค.51 – 1 มิ.ย.52)

ช่วงที่ 3                                 
( 3 มิ.ย.52 – ปัจจุบัน)
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“ภายใต้บังคับมาตรา 77 และมาตรา 78 ข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการตามมาตรา 71 ผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อ
อธิการบดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้มหาวิทยาลัย
รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ” 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 73
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“ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา 71 ผู้ใดแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินบุคคลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อผ่านการ
ประเมินดังกล่าวแล้ว  ให้มหาวิทยาลัยรับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดโดยท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 73 วรรคสอง
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การเปลี่ยนสถานภาพภายในปีแรก (ผู้ปฏิบัติการ)

• ผู้เปลี่ยนสถานภาพจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนด  และด ารงต าแหน่งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด

• สามารถเลือกเปลี่ยนสถานภาพในช่วงเวลาใดก็ได้  แต่ต้องไม่ย้อนหลัง
ก่อนวันที่แสดงเจตนา

• ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  และอยู่ระหว่างถูกสอบสวน  หาก
ภายหลังไม่มีความผิด  สามารถให้มีผลย้อนหลังได้
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การเปลี่ยนสถานภาพภายในปีแรก (ผู้ปฏิบัติการ)

• ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามการตกลงระหว่างส่วนงานกับผู้เปลี่ยน
สถานภาพ   โดยอาจน าผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านมาใช้พิจารณา
ประกอบได้  

• ต่อมามีการเปลี่ ยนให้ผู้ เปลี่ ยนสถานภาพต้องท าสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้นเกษียณก่อน

• การก าหนดเงินเดือนของผู้เปลี่ยนสถานภาพ จะแตกต่างกันในแต่ละสาย
งาน และการเลือกรับบ าเหน็จบ านาญของผู้เปลี่ยนสถานภาพ
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เงินเดือนของผูเ้ปลีย่นสถานภาพ = เงินเดือนเดิม x 1.4 เท่ากันทุกประเภท และย้อนหลังให้ผู้ที่
เปลี่ยนสถานภาพตั้งแต่แรกที่เปลี่ยนสถานภาพ 
ยกเว้น ผู้เปลี่ยนสถานภาพที่เลือกเป็นสมาชิก กบข.ต่อเนื่อง  = เงินเดือนเดิม x 1.2

การเปลี่ยนสถานภาพภายในปีแรก (ผู้ปฏิบัติการ)

• สายวิชาการ
– กรณีเลือกไม่เป็นสมาชิก ก.บ.ข. ได้เงินเดือน = เงินเดือนเดิม x 1.3
– กรณีเลือกเป็นสมาชิก ก.บ.ข. ได้เงินเดือน = เงินเดือนเดิม x 1.1

• สายสนับสนุน
– กรณีเลือกไม่เป็นสมาชิก ก.บ.ข. ได้เงินเดือน = เงินเดือนเดิม x 1.2
– กรณีเลือกเป็นสมาชิก ก.บ.ข. ได้เงินเดือน = เงินเดือนเดิม
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ช่วงแรกของการเปลี่ยนสถานภาพ – ปี 2553

ปัจจุบัน



ผลการเปลี่ยนสถานภาพในปีแรก

• มีผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวนทั้งสิ้น 
2,376 คน จากจ านวนข้าราชการ 8,026 คน)

• มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพฯ ทั้งสิ้น 217 คน 
(จากจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งที่ต้องเปลี่ยนสถานภาพฯ  292 คน)
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การเปลี่ยนสถานภาพภายหลังปแีรก

• การเปลี่ยนสถานภาพจะต้องประเมินความสามารถ ความเหมาะสม สมรรถนะ
ของผู้เปลี่ยนสถานภาพ และความต้องการของส่วนงานประกอบ

• ระยะเริ่มแรกก าหนดให้มีรอบวันเปลี่ยนสถานภาพ เป็น 4 รอบ ได้แก่ 
1 ก.พ. 1 พ.ค.  1 ก.ค. และ 1 พ.ย. ต่อมาหลังวันที่ 2 มิ.ย. 2552 ได้ยกเลิก
ก าหนดวันดังกล่าว  และให้เปลี่ยนสถานภาพ ฯ ตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน
แต่ละปี

• ในปี พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีรอบการเปลี่ยนสถานภาพ ฯ 2 รอบ คือวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 1 พ.ย. 2553  

• ในปี พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน ก าหนดให้มีรอบการเปลี่ยนสถานภาพ 1 รอบ คือ
วันที่ 1 พ.ย.
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• การก าหนดเงินเดือนของผู้เปลี่ยนสถานภาพ จะแตกต่างกันเฉพาะการเลือก
รับบ าเหน็จบ านาญของผู้เปลี่ยนสถานภาพ (เงินเดือนเดิม x 1.4 เท่ากันทุก
ประเภท)

• มีการก าหนดโควตาจ านวนคนที่จะเปลี่ยนสถานภาพรอบละไม่เกินร้อยละ 
30 ของจ านวนข้าราชการในมหาวิทยาลัย

• ระยะเวลาในการท าสัญญาจ้างจะมีให้เลือก 2 แบบ

1) สัญญาที่มีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุงาน

2) สัญญาที่มีก าหนดระยะเวลา  โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน

การเปลี่ยนสถานภาพภายหลังปีแรก
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จ านวนผู้เปลี่ยนสถานภาพในปัจจุบนั

ปี พ.ศ. จ านวน

2550 226

2551 2,192

2552 55

2553 1,754

2554 724

2555 287

2556 229

2557 176

รวมทั้งสิ้น 5,643 (70.30%)
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“ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนหรือ
สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย” 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 16 วรรค 3
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“บรรดาต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ที่ว่างอยู่หรือว่างลงภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้น 
และให้โอนอัตราต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้ง
งบบุคลากรที่จ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้างประจ าซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นไป
เป็นของมหาวิทยาลัยและให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 74
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จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

18

ข้าราชการ
1,180 

3.49%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

11,962 
35.37%

พนักงานส่วนงาน
11,257 

33.29%

พนักงาน
วิทยาลัย

806 
2.38%

ลูกจ้าง
8,523 

25.20%

ผู้ปฏิบัติงานอื่น 
ๆ 
90 

0.27%

TOTAL 33,818 คน

ข้อมูล ณ วันที่  31 มกราคม 2559



ต าแหน่งประเภทวิชาการ

•ศาสตราจารย์ 
•รองศาสตราจารย์  
•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
•อาจารย์
•เพ่ิมต าแหน่งนักวิจัยซึ่ง
ท าหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ
จัดอยู่ต าแหน่งประเภท
วิชาการ

ต าแหน่งประเภทสนับสนุน
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
-กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
-กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
-กลุ่มสนับสนุนทั่วไป
-กลุ่มอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด

ต าแหน่งประเภทบริหาร

อธิการบดี (ระดับสูง)
รองอธิการบดี / หัวหน้า
ส่วนงาน (ระดับกลาง)
รองคณบดี / หัวหน้า
ภาควิชา (ระดับต้น) / 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ผู้อ านวยการกอง/
เลขานุการคณะ 
(อ านวยการ)

ชื่อต าแหน่ง และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องชื่อต าแหน่ง และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 ลงวันที่ 27 ส.ค.57
*ต าแหน่งบริหารทุกต าแหน่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง

โครงสร้างต าแหน่ง
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การบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย

ไม่แบ่งประเภทการจ้างเป็นประจ าหรือชั่วคราว ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 
(สัญญาสิ้นสุด ณ 30 กันยายน)

เกษียณอายุงาน ณ วันสิ้นปีงบประมาณของปีที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์หรือตามที่
ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด

บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ 

บุคคลที่มีอายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ 

(จ้างครั้งละไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ) เป็นผู้บริหารไม่ได้ ยกเว้นต าแหน่งอธิการบดี
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คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย



การต่ออายุงาน

 ต่ออายุงานผู้ที่เกษียณอายุงาน ต่อไปได้จนถึง 65 ปี  ครอบคลุมพนักงานมหาวิทยาลัย  ทุกประเภท ตาม
ความจ าเป็นของส่วนงาน โดยมีคุณสมบัติและผลงานตามเกณฑ์ กรณีต่อในต าแหน่งบริหารต่อได้ไม่เกิน
วาระการด ารงต าแหน่งบริหารและอาจต่อได้อีก แต่ต้องไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน

 อาจจ้างพนักงานที่มีอายุ 65 ปี ต่อไปได้ โดยเป็นการจ้างครั้งละไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ แต่ต้องไม่เกิน
อายุ 70 ปี และไม่สามารถด ารงต าแหน่งบริหารได้

หลักเกณฑ์การต่ออายุงาน

 การต่ออายุงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ค.ก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย

 ส าหรับต าแหน่งบริหารให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย
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สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาระยะที่ 1*

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
แต่ไม่เกินสองปี โดยวันสิ้นสุด
สัญญาให้เป็นวันที่ 30
กันยายน

1 สัญญาที่มีระยะเวลาการจ้างจนถึงวัน
ครบเกษียณอายุงาน 

2 สัญญาที่มีก าหนดระยะเวลา ก าหนดให้
สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายนของปีที่ผู้
นั้นครบสัญญา

สัญญาระยะที่ 2*
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*ยกเว้นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่เข้าร่วมโครงการ Talent Management
จ้างปีต่อปี ภายใน 4 ปี



การทดลองปฏิบัติงาน

 ต าแหน่งประเภทวิชาการ มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันบรรจุ
 ต าแหน่งประเภทสนับสนุน มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานไม่เกินหกเดือนนับแต่วันบรรจุ

กรณีบรรจุผู้ที่มีประสบการณ์การท างานตรงกับต าแหน่งที่รับ  อาจไม่ก าหนดให้มีการทดลอง
ปฏิบัติงานได้

ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน  หาก
ส่วนงานเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างเด่นชัด  
อา จประ เ มิ น ให้ ผ่ า น ก า รท ดลอ ง
ปฏิบัติงานก่อนครบระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงานได้

ให้ส่วนงานพิจารณาตามความเหมาะสมโดย :

หากส่วนงานเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยยังต้อง
ปรับปรุงหรือปฏิบัติงานได้ไม่เหมาะสม อาจพิจารณา
ขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานออกไป หรือสั่ง
ให้ออกจากงานเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
ได้แล้วแต่กรณี    ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขยายการทดลอง
ปฏิบัติงานเมื่อรวมกับระยะเวลาเริ่มทดลองปฏิบัติงาน
ต้องไม่เกิน 1 ปี
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ส่วน คือ ผลงาน และ สมรรถนะ (Competency)
สัดส่วนการประเมิน ผลงาน : สมรรถนะ

 ปฏิบัติการ 80:20 / บริหาร (ระดับต้นและระดับกลาง) 50:50 / บริหารอ่ืน ๆ 60:40
ประเมินผลงาน - ประเมินจากข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)
ประเมินสมรรถนะ – สมรรถนะหลัก + สมรรถนะตามสายอาชีพ (ถ้ามี) + สมรรถนะทางการบริหาร 
(กรณีด ารงต าแหน่งบริหาร)
 สมรรถนะหลักประกอบด้วย
• ความยึดมั่นในคุณธรรม ( Integrity)
• การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
• ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility)
• การท างานเป็นทีม (Teamwork)
• การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  (Systematic Job Planning)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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หลักการ

ไม่แบ่งระดับ (c)

ใช้ระบบกระบอกเงินเดือน ก าหนดอัตราเริ่มต้น และอัตราสูงสุด

 แบ่งเป็น 3 ประเภทต าแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภท
สนับสนุน

การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนเป็น % จากฐานเงินเดือนพนักงาน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

เงินเดือน
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ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดือนละ 11,200 บาท

รองศาสตราจารย์ เดือนละ 19,800 บาท

ศาสตราจารย์ เดือนละ 26,000 บาท

ศาสตราจารย์อาวุโส เดือนละ 31,200 บาท

ต าแหน่งประเภทสนับสนุน
 ระดับผู้ช านาญงานพิเศษ เดือนละ 5,000 บาท

 ระดับผู้ช านาญการพิเศษ
 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  เดือนละ 11,200 บาท

 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ เดือนละ   7,000 บาท

 กลุ่มสนับสนุนทั่วไป เดือนละ   7,000 บาท

 ระดับผู้เชี่ยวชาญ เดือนละ 19,800 บาท

 ระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เดือนละ 26,000 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง
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โครงสร้างความก้าวหน้าต าแหน่งของสายสนับสนุน

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(26,000 บาท)

ระดับเชี่ยวชาญ
(19,800 บาท)

ระดับช านาญการพิเศษ
(3,500 บาท)

ระดับช านาญการ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับช านาญงาน

ต าแหน่งประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน

ระดับช านาญงานพิเศษ

ข้าราชการ

เอก 2 ปี
โท 3 ปี
ตรี 5 ปี

เอก 2 ปี
โท 3 ปี
ตรี 5 ปี

ต่ ากว่าตรี 10 ปี

3 ปี

2 ปี
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2 ปี

3 ปี

4 ปี

เอก 2 ปี
โท 4 ปี
ตรี 6 ปี

ปวส. 4 ปี
ปวท. 5 ปี
ปวช. 6 ปี

6 ปี

วิชาชีพเฉพาะ
(ปฏิบัติการ)

สนับสนุนทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

สนับสนุนวิชาการ
(ปฏิบัติการ)

ช านาญการพิเศษ
11,200 บาท

ช านาญการพิเศษ
(7,000 บาท)

ช านาญการพิเศษ
(7,000 บาท)

ช านาญงาน
(ต่ ากว่า ป.ตรี)

เช่ียวชาญ
(19,800 บาท)

เช่ียวชาญพิเศษ
(26,000 บาท)

สนับสนุนทั่วไป
(ช่วยปฏิบัติการ)

ช านาญงานพิเศษ
(5,000 บาท)

คณะกรรมการประเมินจะ
พิจารณาเป็นกรณี  ๆไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

5 ปี



สาระส าคัญการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยตาม 
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

“มาตรา 24 (3) การออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ตอ้งเป็นไปเพ่ือความเป็นธรรม สร้างขวัญและก าลังใจ  โดยได้รับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัยประกอบด้วย”
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ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับฯการบริหารงานบคุคลพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.2551

ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2550
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สวัสดิการรักษาพยาบาล

พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

บุคคลในครอบครัว   : บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร

- พนักงานมหาวิทยาลัย               ใช้สวัสดิการกองทุนประกันสังคม

(พ.ม./มหาวิทยาลัยหรือสว่นงาน   จ่ายเงินสมทบ                                                             

กองทุนประกันสังคม ฝ่ายละ 5 % ของเงินเดือน)

- ส่วนที่เกินสิทธิประกันสังคม         เบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการฯ  วงเงิน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยและ              20,000 บาทต่อปี + Co-Pay ในวงเงิน    

บุคคลในครอบครัว (ตามสิทธิข้าราชการ)  ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี

(มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน จ่ายร่วมไม่เกิน 25,000 บาทต่อป)ี
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การอ านวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล

พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(ส่วนงาน)* 

ร.พ.ศิริราช

ร.พ.รามาธิบดีร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน

ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก

โรงพยาบาลหลัก

โรงพยาบาลเครือข่าย

*พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ที่เลือกโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น
สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิกองทุนประกันสังคม  สามารถเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในสังกัด ม.มหิดล 31



สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน

ลาป่วย
มีสิทธิลาป่วยเพื่อรักษาตัว ในกรณีปกติ    

ปีละไม่เกิน  60 วันท าการ 
กรณีลาป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวใน 

โรงพยาบาลและ/หรือพักรักษาตัวต่อเนื่อง   
ตามความเห็นของแพทย์ ลาได้อีก  60 วัน   
ท าการ   ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการลาป่วยกรณี
ปกติมีสิทธิลาป่วยได้ ปีหนึ่งไม่เกิน 120 วัน
ท าการ 

ลาคลอดบุตร
มีสิทธิลาเนื่องจากคลอดบุตรได้ครั้งละ 90

วัน
กรณี เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การ

หยุดงานจากกองทุนประกันสังคม  ให้รับเงิน
จากกองทุนประกันสังคมก่อน    โดยมหา-
วิทยาลัยจะจ่ายให้เฉพาะในส่วนที่ไม่ครบ 90
วัน
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สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน

ลาดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด    

โดยได้รับเงินเดือนในระหว่างลา ไม่เกิน 15 วัน
ท าการ ต่อการคลอด 1 ครั้ง

ทั้งนี้   ต้องเป็นคู่สมรส ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ลากิจส่วนตัว
มีสิทธิลาได้  ปีละไม่เกิน 45 วันท าการ

แต่ในปีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ลาได้ไม่เกิน 15
วันท าการ 

พ.ม. ที่ลาคลอดบุตร  หากประสงค์จะ
ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจาก
การลาคลอดบุตรมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 150
วันท าการ โดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
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สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน

ลาพักผ่อนประจ าปี
มีสิทธิลาได้ ปีละไม่เกิน 10 วันท าการ

เว้นแต่ กรณีที่เข้าปฏิบัติงานในปีแรกยังไม่
ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน                      

กรณีที่ไม่ได้ลาพักผ่อนหรือใช้สิทธิการ
ลาพักผ่อนไม่ครบ  10 วันท าการ   สามารถ
สะสมได้ไม่เกิน 20 วันท าการ  

กรณีที่ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 10 ปี  สามารถสะสมได้ไม่เกิน  30 วัน
ท าการ

ลาอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจย์
มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 120 วัน  (ลาได้

เฉพาะ  พ.ม. ที่ยังไม่เคยลาอุปสมบทหรือ 
พ.ม.ที่นับถือศาสนาอิสลามที่ยังไม่เคยลาไป
ประกอบพิธฮีัจย)์

การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ
พิธฮีัจย์อย่างหนึ่งอย่างใด ลาได้เพียงครั้งเดียว
ตลอดอายุงาน
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สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน

การลาเกีย่วกบัราชการทหาร

มีสทิธลิาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ได้ตามที่ 

ทางราชการ ทหารก าหนด  

โดยให้รายงานต่ออธกิารบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายภายใน 48 ช.ม.

นับแต่เวลาที่ได้รับหมายเรียก และให้เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ

การเตรียมพลได้ตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น     โดยไม่ต้องรอค าสั่ง

อนุญาต เมื่อพ้นระยะเวลาของการลาดังกล่าวแล้ว ต้องรายงานตัวเพ่ือ 

เข้าปฏบิัติงานภายใน 3 วัน 
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สิทธิการลาหยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน

การลาติดตามคู่สมรส

มีสทิธลิาติดตามคู่สมรสในกรณทีี่คู่สมรสอยู่ปฏบิัติหน้าที่ราชการ

หรือปฏบิัติงานในต่างประเทศ  โดยไม่ได้รับเงินเดือน ได้ ไม่เกนิ 2 ปี

กรณจี าเป็น   ผู้มีอ านาจอาจอนุญาตให้ลาต่อโดยไม่ได้รับเงนิเดือนได้

อกี 2 ปี   แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกนิ 4 ปี   หากเกนิ 4 ปี ให้ลาออก

จากงาน
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สิทธิการลาหยุดงานโดยรับเงินเดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการลาหยุดงาน
- ต้องยื่นใบลาล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจ

และได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดงานได้
- กรณีมีเหตุจ าเป็น ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้   ให้ระบุเหตุผลความ

จ าเป็นไว้   แล้วหยุดงานไปก่อนแต่ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจทราบ
โดยเร็ว กรณไีม่สามารถจัดส่งใบลาล่วงหน้าได้   ให้จัดส่งใบลาพร้อม
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบญัชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจทันที
ในวันแรกที่เข้าปฏิบัติงาน 
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สิทธิการหยุดงานโดยรับเงินเดือน

การไปถือศีลปฏิบัติธรรม
พนักงานมหาวิทยาลัยสตรี มีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ  

สถานที่ปฏิบัติธรรมท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  ครั้งหนึ่งตลอดอายุงาน  เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 เดือน 
แต่ไม่เกิน 3 เดือน  โดยไม่ถือเป็นวันลา
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ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2552

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

ข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ TMBAM  M  Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
เฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล
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กองทุนส ารองเล้ียงชีพมหาวิทยาลยัมหิดล

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553

“ข้อ 19.13 ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลจะใช้บังคับได้
ต่อเมื่อได้น าไปจดทะเบียนกับนายทะเบียน และมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้ง
การรับจดทะเบียนเรียบรอ้ยแล้ว”

กองทุนฯ ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของสมาชิก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างประจ า ทั้งนี้หากเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ     จะต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.)

พนักงานมหาวิทยาลัย  หมายถึง บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 และให้หมายรวมถึงพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน)

ลูกจ้างประจ า หมายความว่า ลูกจ้างประจ าที่จ้างเงินรายได้มหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

เงินสะสม / เงินสมทบ

สมาชิก                       - สะสมอัตราร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือน

มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  - สมทบอัตราร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือน
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

กองทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล
แผนการลงทุน ทหารไทยธนรัฐ ทหารไทยธนบดี SET 50 JUMBO 25

แผน 1 100

แผน 2 75 25

แผน 3 50 50

แผน 4 50 40 10

แผน 5 40 40 10 10

แผน 6 40 30 20 10
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราผลตอบแทนสะสม 5 ปี                                                     
(1 ก.ค.49 - 31 ธ.ค.56)

นโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน (%)
- กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ                               9.72
- กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี                              8.88
- กองทุนเปิด  SET 50                                    147.38  
- กองทุนเปิด JUMBO 25 135.39

..ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต..
“การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน”
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงนิสมทบเมื่อพ้นสมาชิกภาพ
อายุการเป็นสมาชิก อัตราส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์จาก

เงินสมทบที่มอบแก่สมาชิก (ร้อยละ)

ไม่ถึง 2 ปี ไม่จ่าย

ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3 ปี 25

ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 4 ปี 50

ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี 75

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 100
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงนิสมทบเม่ือพ้นสมาชิกภาพ

กรณีเป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบเต็ม
จ านวน ต่อเมื่อ

- ตาย
- ทุพพลภาพ
- เกษียณอายุ
- วิกลจริต เสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ
- ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระท าผิดระเบียบข้อบังคับการท างาน
- กองทุนเลิก
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อดีของการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชพี
1. มีหลักประกันที่มั่นคงของชีวิตเมื่อพ้นจากงาน   
2. ได้รู้จักวินัยในการออมด้วยตนเองว่าต้องออมเป็นประจ าทุกๆ เดือน
3. ได้รับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจ านวนเท่ากับเงินออม
4. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3 ชั้น

- เงินสะสมได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ 
- ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนได้รับการยกเว้นภาษี
- ได้รับเงินก้อนปลอดภาษีเมื่อเกษียณฯ (ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  www.op.mahidol.ac.th/orpr
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การเชิดชูเกียรติ

การคัดเลือกข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
การคัดเลือกฯ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 7 ประเภท ได้แก่

กลุ่ม 1 ข้าราชที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการขึ้นไป                             1 คน
กลุ่ม 2 ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งระดับต่ ากว่าช านาญการ                      1 คน 
กลุ่ม 3 ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ                                                1 คน
กลุ่ม 4 ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณ

- ประเภทต าแหน่งเหมือนขา้ราชการ                                       1 คน
- ประเภทต าแหน่งเหมือนลกูจ้างประจ าเงินงบประมาณ                 1 คน

กลุ่ม 5 พนักงานมหาวิทยาลัย  
- ต าแหน่งประเภทวิชาการ (นักวิจัย-อาจารย์-ผศ.)                     1 คน   
- ต าแหน่งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป                        1 คน 

48



การเชิดชูเกียรติ

การคัดเลือกข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
รางวัลส าหรับผู้ได้รับคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่

1. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค า) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากนายกรัฐมนตรี 
(เฉพาะกลุ่มที่ 1 – 3)

2.  รางวัลสร้อยคอทองค าพร้อมจี้ตรามหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท และ 
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัย (ทุกกลุ่ม)  

รางวัลส าหรับผู้ได้รับคัดเลือกในระดับส่วนงาน ได้แก่
- เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่นระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัย

(ทุกกลุ่ม)
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การเชิดชูเกียรติ

เครื่องราชอิสริยาภรณพ์นักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) มีสิทธิเสนอขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามร่างบัญชีที่ 18

คุณสมบัติ

ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(นับถึงวันที่ 5 ตุลาคมของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน ฯ)

มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  หรือได้รับเงินเดือนขั้นต่ าของวุฒิ
ปริญญาตรีขึ้นไป
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การเชิดชูเกียรติ

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ตาม (ร่าง) บัญชีที่ 18

ต าแหน่ง เริ่มต้นขอ เลื่อนชั้นตราได้ถึง
- ไม่ใช่สายวิชาการ เบจมาภรณ์มงกุฎไทย  (บ.ม.)           จัตุรถาภรณช์้างเผือก   (จ.ช.)     

- หัวหน้างาน/ผู้อ านวยการ         จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  (จ.ม.)                    ตริตาภรณม์งกุฎไทย   (ต.ม.)                      

- อาจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก   (จ.ช.)                    ทวีติยาภรณม์งกุฎไทย (ท.ม.)                       

*การเลื่อนชั้นตราต้องเว้นระยะไม่น้อยกว่า 5 ปี

- รองศาสตราจารย์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย    (ต.ม.)                    ปรมาภรณม์งกุฎไทย   (ป.ม.)                       

- ศาสตราจารย์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.)                    ปรมาภรณช์้างเผือก    (ป.ช.)                       
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พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมีสิทธิได้รับเครื่องราช ฯ ต่อไปตามเกณฑ์ของข้าราชการในต าแหน่งเดิม
ก่อนเปลี่ยนสถานภาพ



เครื่องแบบพิธีการ
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เงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

การพ้นสภาพที่มีสิทธิได้รับเงนิชดเชย
1. ครบเกษียณอายุงาน (ข้อ 57 (2)
2.  ถูกสั่งให้ออกเหตุไม่ผ่านการทดลองงาน , ผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมายหรือ

มาตรฐานฯ หรือไปรับราชการทหาร  (ข้อ 57 (4)
3.  ครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา (ข้อ 57 (6)**
4.  ถูกสั่งให้ออกเหตุทุพพลภาพ, มีลักษณะต้องห้าม, ยุบเลิกส่วนงาน,ต้องค าพิพากษา

ถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก (ประมาท หรือลหุโทษ) หรือถูกลงโทษทางวินัย (ข้อ 59)
(ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551)

หมายเหตุ ** พนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินชดเชยกรณี ครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา

(ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557)
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เงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

อัตราการจ่ายเงินชดเชย
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เท่า / เงินเดือนสุดท้าย

ครบ 120 วัน ไม่ครบ 12 เดือน                      1
ครบ     1 ปี  ไม่ครบ   3 ปี              3
ครบ     3 ปี  ไม่ครบ   6 ปี                             6
ครบ     6 ปี  ไม่ครบ 10 ปี 8
ครบ    10 ปีขึ้นไป                                       10
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สวัสดิการสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม

เงินช่วยพิเศษ
บุคคลซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้

แสดงเจตนาระบุชื่อไว้เป็นหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ หรือ
ทายาท (กรณีที่มิได้แสดงเจตนาไว)้ มี
สิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ จ านวน 3 เท่า   
ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแก่กรรม

เงินสงเคราะห์
บุคคลในครอบครัว หรือ ผู้มีสิทธิจะ

ได้รับเงินสงเคราะห์ ในอัตราดังนี้
- กรณีถึงแก่กรรมด้วยเหตุปกติ        

50,000 บาท  
- กรณีถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ

100,000 บาท
(บุตร 2 ส่วน / คู่สมรส 1 ส่วน / บิดา-มารดา 1 ส่วน)
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