
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ 

และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 
         เพื่อใหการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่มิใช

คณาจารยใหดาํรงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เปนไปตาม

มาตรฐานของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
 

          อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๖  (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  ๒๕๓๐    
ประกอบมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ  ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและ

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดาํรงตําแหนงสูงข้ึน ลงวันที ่๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ 

และขอบังคบัสภามหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการกาํหนดระดบัตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอดุมศึกษาใหดาํรงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวการประชุม

ครั้งที่ ๔๐๓ เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
  
             ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการแตงตั้งขาราชการให

ดํารงตาํแหนงในระดบัชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศใช เปนตนไป 
 

ขอ ๓ บรรดากฎ  ขอบังคับ   ระเบียบ  ประกาศ  และคาํส่ังอ่ืน ในสวนที่มีบัญญัตไิว 
ในขอบังคบันี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบญัญัตแิหงขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนีแ้ทน 

  
ขอ ๔ ในขอบงัคับนี ้
“ มหาวิทยาลัย ” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 
“ หนวยงาน ” หมายถึง  คณะ  สถาบนั  ศนูย   สํานกั  วิทยาลัย   โครงการ   กอง  

สวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลยัที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และหนวยงาน

ที่เทียบเทากอง 
 “ ก.พ.อ. ”  หมายถึง  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 



๒ 
 

 “ประกาศ ก.พ.อ.”หมายถึง ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง 
และการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ 

พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที ่๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 “ อธิการบด ี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหิดล  

“ หัวหนาหนวยงาน ”  หมายถึง  คณบดี   ผูอํานวยการสถาบัน  ศูนย  สํานัก  วิทยาลยั 
โครงการ กอง หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ  และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากอง 
  “ ขาราชการ ” หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูดํารงตําแหนง 
ประเภทผูบรหิาร และตาํแหนงประเภททั่วไป วิชาชพีเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 “ ตําแหนง ” หมายถึง  ตาํแหนงระดับชํานาญการ ตาํแหนงระดับเชี่ยวชาญ และ 
ตําแหนงระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ 
  “ สภามหาวิทยาลัย ” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 “ คณะกรรมการ ” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารงานบคุคลมหาวิทยาลัยมหิดล 
“คณะอนุกรรมการ”หมายถึง คณะอนกุรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการให 

ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองเก่ียวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง

ในระดบัชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   พ.ศ.๒๕๕๐ 
“ ผูขอแตงตั้ง ” หมายถึง  ขาราชการผูขอแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงระดับชํานาญการ  

ระดับเชี่ยวชาญ  และระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ 
  

ขอ ๕  ในการประเมินขาราชการใหดาํรงตาํแหนงระดบัชํานาญการ ตาํแหนงระดบัเชี่ยวชาญ 
ตําแหนงระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ ใหคณะกรรมการแตงตัง้คณะอนุกรรมการซึ่งอาจเรียกชื่ออ่ืนใดมหีนาที ่

(๑) พิจารณาประเมนิขาราชการใหดํารงตาํแหนงระดับชํานาญการ ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ  

และตาํแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามเกณฑในขอบังคบันี ้
(๒) แตงตั้งผูทรงคณุวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่เสนอขอแตงตัง้ตําแหนง

เพ่ือทําหนาทีป่ระเมินผลงาน 
(๓) เสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
(๔) เสนอแนะเกณฑการประเมินขาราชการใหดํารงตาํแหนงระดับชํานาญการ   

ตําแหนงระดบัเชี่ยวชาญ และตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตอคณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินขาราชการใหดํารงตาํแหนงระดับชาํนาญการ  

ตําแหนงระดบัเชี่ยวชาญ และตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามทีค่ณะกรรมการ

มอบหมาย 



๓ 
 

ขอ ๖  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตําแหนงระดับชาํนาญการ    
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหทาํเปนประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้ขาราชการใหดํารงตาํแหนงในแตละระดับที่กําหนดแลว 
โดยประกาศ ก.พ.อ. หรือขอบังคับนี้ แตไมชัดเจน หรือไมไดกําหนดโดยประกาศ ก.พ.อ. ใหคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
แบบที่เก่ียวกบัการพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตาํแหนงในแตละระดับใหเปน 

ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ  ๗ การประเมินขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใหพิจารณาจากคุณสมบัต ิ   
ภาระงานตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนง ปริมาณงานในหนาที ่ คุณภาพของงานในหนาที ่ คณุลักษณะ

ของบุคคลที่จาํเปนสาํหรับตาํแหนง  ผลงาน  และจริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน 
 

ขอ  ๘ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตาํแหนง ใหแตงตั้งไดตั้งแตวันที่กองกลาง มหาวิทยาลัย 
ไดรับเรื่อง พรอมแบบขอแตงตั้งที่ถูกตอง และผลงานที่เผยแพรสมบูรณแลว กรณีที่แบบขอแตง

ตั้งอยูระหวางการแกไขปรับปรุง ผลงานอยูระหวางปรับปรุง หรือนาํไปเผยแพรตามเกณฑที่กําหนด จะ

แตงตั้งไดตั้งแตวันที่กองกลาง มหาวิทยาลัยไดรับแบบขอแตงตั้งที่แกไขปรับปรุงถูกตอง หรือผลงานฉบับ

ปรับปรุงแกไขสมบูรณ หรือผลงานฉบับเผยแพรแลว 
 

ขอ ๙ ใหอธิการบดีส่ังแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตาํแหนง โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ 
          ในกรณีการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหขอความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย และเสนอรัฐมนตรีนาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทลูเพ่ือทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ  แตงตั้ง 
                      เม่ือคณะกรรมการมมีตกิารพิจารณาแตงตัง้ตาํแหนงเปนประการใดและไดรับรองมตนิัน้แลว 

ใหมหาวิทยาลยัแจงมตินั้นแกผูขอแตงตั้งและหนวยงาน  ภายใน  ๓๐  วัน  นบัแตวนัที่รับรองมตหิรือ

นับแตวันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองความเห็นชอบ 

  
ขอ ๑๐ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานไมอยูในหลักเกณฑที่กําหนด  ผูขอ 

แตงตั้งอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานัน้ตอสภามหาวทิยาลัยไดภายใน ๙๐ วัน นบัแตวนัที่รับทราบมติ  

และใหสภามหาวิทยาลัยสงใหคณะกรรมการ พิจารณาคําอุทธรณ เมื่อมีความเห็นเปนประการใด ใหเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉยัและใหคาํวนิจิฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด 
 



๔ 
 
 ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนและไมสามารถอุทธรณไดภายใน ๙๐ วัน ผูขออุทธรณสามารถ

ขอขยายเวลาอุทธรณออกไปไดอีกไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวนัครบกาํหนดใหอุทธรณ แตทั้งนีต้องย่ืน

ความจํานงพรอมแสดงเหตุอันจําเปนนั้นตอคณะกรรมการกอนส้ินสุดระยะเวลาอุทธรณ เมื่อคณะกรรมการ

อนุญาตแลว จึงยื่นอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัย 
ใหถือวันที่กองกลาง  มหาวิทยาลัย  ไดรับเรื่องขออุทธรณหรือเร่ืองขอขยายอุทธรณ  

เปนวันที่สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการไดรับเรื่องขออุทธรณหรือเร่ืองขอขยายอุทธรณ  
 
  ขอ ๑๑ กรณผีูขอแตงตั้ง มีการกระทาํอันสอใหเห็นวาเปนผูกระทาํผดิทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณอนัเกี่ยวของกับผลงาน และเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาให

ดํารงตาํแหนง  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสอบขอเท็จจริง  แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี ้
กรณีหากตรวจพบวาผูขอแตงตั้งในแตละระดับ  กระทําการอันทุจริตในการแจงคณุสมบตั ิ

เฉพาะสําหรับตําแหนง  ระบกุารมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปนจริง หรือมีพฤติการณสอวามีการ

ลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน หรือนําผลงานของผูอ่ืนไปใชโดยอางวาเปนผลงานของตนเอง ใหสภามหาวิทยาลัย

ส่ังงดการพิจารณาการขอแตงตั้งในครั้งนั้น กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมตัใิหดํารงตําแหนงแลว ใหอธิการบดี

ส่ังถอดถอนหรือในกรณีดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ใหอธิการบดีดําเนินการเพื่อทรงมี

พระบรมราชโองการถอดถอน 
ใหอธิการบดดีําเนนิการทางวินัยตามขอเท็จจริง  และความรายแรงแหงการกระทําผิด 

และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอแตงตั้งมกํีาหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป  นบัตั้งแตวนัที่สภามหาวทิยาลัย

มีมติส่ังงดการพิจารณาการขอแตงตั้งหรือนับตั้งแตวนัทีอ่ธิการบดีมีคาํส่ังถอดถอน   
        ใหมหาวิทยาลัยเรียกเงินคาใชจายในการพิจารณาแตงตั้งจากผูขอแตงตั้ง คืนแก 
มหาวิทยาลัย หรือคณะ 

 
ขอ ๑๒  คาใชจายในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใหเปนไปตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๑๓ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงท่ีมหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไว 
แลวตั้งแตวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ ถึงวันประกาศใชขอบังคบันี ้ ใหดาํเนนิการตามหลักเกณฑ  

และวธิีการประเมินและวิธกีารแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ตามเกณฑทีค่ณะกรรมการขาราชการ

พลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กําหนด และเปนไปตามที่สภามหาวทิยาลัยกาํหนดตอไปจนแลวเสร็จ 

ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศ ก.พ.อ.  
 
 



๕ 
 

๑๔ ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบตัิตามขอบังคับนี้  ใหประธานคณะกรรมการมี ขอ 

อํานาจวินจิฉัย  ตคีวาม  และส่ังการ แลวรายงานสภามหาวิทยาลัย 

 
ขอ ๑๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคบันี ้ 

                              
 

    ประกาศ ณ วนัที่   ๑๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
      

             (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ   พานิช) 
                  นายกสภามหาวทิยาลัย  
 
 
เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับนี้ เนือ่งจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ.) ไดมปีระกาศ ก.พ.อ.เร่ืองมาตรฐานการกําหนดระดับตาํแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๖ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงตองออกขอบังคับ เพ่ือใหการกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่มิใชคณาจารย

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  เปนไปตามมาตรฐานของ ก.พ.อ. 
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