ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อใหการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่มิใช
คณาจารยใหดาํ รงตําแหนงระดับชํานาญการ 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. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐
และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้ ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวการประชุม
ครั้งที่ ๔๐๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการแตงตั้งขาราชการให
ดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใช เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอื่น ในสวนที่มีบัญญัตไิ ว
ในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัตแิ หงขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ มหาวิทยาลัย ” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“ หนวยงาน ” หมายถึง คณะ สถาบัน ศูนย สํานัก วิทยาลัย โครงการ กอง
สวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และหนวยงาน
ที่เทียบเทากอง
“ ก.พ.อ. ” หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๒
“ประกาศ ก.พ.อ.”หมายถึง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตัง้ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ
พ.ศ.๒๕๕๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ อธิการบดี ” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“ หัวหนาหนวยงาน ” หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ศูนย สํานัก วิทยาลัย
โครงการ กอง หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากอง
“ ขาราชการ ” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหาร และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
“ ตําแหนง ” หมายถึง ตําแหนงระดับชํานาญการ ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และ
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
“ สภามหาวิทยาลัย ” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหิดล
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะอนุกรรมการ”หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการให
ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
ในระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๐
“ ผูขอแตงตั้ง ” หมายถึง ขาราชการผูขอแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ขอ ๕ ในการประเมินขาราชการใหดาํ รงตําแหนงระดับชํานาญการ ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหคณะกรรมการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการซึ่งอาจเรียกชื่ออื่นใดมีหนาที่
(๑) พิจารณาประเมินขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ
และตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามเกณฑในขอบังคับนี้
(๒) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่เสนอขอแตงตัง้ ตําแหนง
เพื่อทําหนาทีป่ ระเมินผลงาน
(๓) เสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๔) เสนอแนะเกณฑการประเมินขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตอคณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมาย

๓
ขอ ๖ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหทาํ เปนประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้ ขาราชการใหดํารงตําแหนงในแตละระดับที่กําหนดแลว
โดยประกาศ ก.พ.อ. หรือขอบังคับนี้ แตไมชัดเจน หรือไมไดกําหนดโดยประกาศ ก.พ.อ. ใหคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
แบบที่เกี่ยวกับการพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงในแตละระดับใหเปน
ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การประเมินขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหพิจารณาจากคุณสมบัติ
ภาระงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ปริมาณงานในหนาที่ คุณภาพของงานในหนาที่ คุณลักษณะ
ของบุคคลที่จาํ เปนสําหรับตําแหนง ผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน
ขอ ๘ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ใหแตงตั้งไดตั้งแตวันที่กองกลาง มหาวิทยาลัย
ไดรับเรื่อง พรอมแบบขอแตงตั้งที่ถูกตอง และผลงานที่เผยแพรสมบูรณแลว กรณีท่ีแบบขอแตง
ตั้งอยูระหวางการแกไขปรับปรุง ผลงานอยูระหวางปรับปรุง หรือนําไปเผยแพรตามเกณฑที่กาํ หนด จะ
แตงตั้งไดตั้งแตวันที่กองกลาง มหาวิทยาลัยไดรับแบบขอแตงตั้งที่แกไขปรับปรุงถูกตอง หรือผลงานฉบับ
ปรับปรุงแกไขสมบูรณ หรือผลงานฉบับเผยแพรแลว
ขอ ๙ ใหอธิการบดีสั่งแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ในกรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และเสนอรัฐมนตรีนาํ เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เมื่อคณะกรรมการมีมติการพิจารณาแตงตัง้ ตําแหนงเปนประการใดและไดรับรองมตินนั้ แลว
ใหมหาวิทยาลัยแจงมตินั้นแกผูขอแตงตั้งและหนวยงาน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั ที่รับรองมติหรือ
นับแตวันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองความเห็นชอบ
ขอ ๑๐ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานไมอยูใ นหลักเกณฑที่กําหนด ผูขอ
แตงตั้งอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานัน้ ตอสภามหาวิทยาลัยไดภายใน ๙๐ วัน นับแตวนั ที่รับทราบมติ
และใหสภามหาวิทยาลัยสงใหคณะกรรมการ พิจารณาคําอุทธรณ เมื่อมีความเห็นเปนประการใด ใหเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยและใหคาํ วินจิ ฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด

๔
ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนและไมสามารถอุทธรณไดภายใน ๙๐ วัน ผูขออุทธรณสามารถ
ขอขยายเวลาอุทธรณออกไปไดอีกไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวนั ครบกําหนดใหอุทธรณ แตทั้งนีต้ อ งยื่น
ความจํานงพรอมแสดงเหตุอันจําเปนนั้นตอคณะกรรมการกอนสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ เมื่อคณะกรรมการ
อนุญาตแลว จึงยื่นอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัย
ใหถือวันที่กองกลาง มหาวิทยาลัย ไดรับเรื่องขออุทธรณหรือเรื่องขอขยายอุทธรณ
เปนวันที่สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการไดรับเรื่องขออุทธรณหรือเรื่องขอขยายอุทธรณ
ขอ ๑๑ กรณีผูขอแตงตั้ง มีการกระทําอันสอใหเห็นวาเปนผูก ระทําผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงาน และเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาให
ดํารงตําแหนง ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสอบขอเท็จจริง แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
กรณีหากตรวจพบวาผูขอแตงตั้งในแตละระดับ กระทําการอันทุจริตในการแจงคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง ระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปนจริง หรือมีพฤติการณสอวามีการ
ลอกเลียนผลงานของผูอื่น หรือนําผลงานของผูอื่นไปใชโดยอางวาเปนผลงานของตนเอง ใหสภามหาวิทยาลัย
สั่งงดการพิจารณาการขอแตงตั้งในครั้งนั้น กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมตั ใิ หดํารงตําแหนงแลว ใหอธิการบดี
สั่งถอดถอนหรือในกรณีดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิ เ ศษ ให อ ธิ ก ารบดี ดําเนินการเพื่อทรงมี
พระบรมราชโองการถอดถอน
ใหอธิการบดีดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริง และความรายแรงแหงการกระทําผิด
และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอแตงตั้งมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป นับตั้งแตวนั ที่สภามหาวิทยาลัย
มีมติสั่งงดการพิจารณาการขอแตงตั้งหรือนับตั้งแตวนั ทีอ่ ธิการบดีมีคาํ สั่งถอดถอน
ใหมหาวิทยาลัยเรียกเงินคาใชจายในการพิจารณาแตงตั้งจากผูขอแตงตั้ง คืนแก
มหาวิทยาลัย หรือคณะ
ขอ ๑๒ คาใชจายในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไว
แลวตั้งแตวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ ถึงวันประกาศใชขอบังคับนี้ ใหดาํ เนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินและวิธกี ารแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ตามเกณฑทคี่ ณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กําหนด และเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตอไปจนแลวเสร็จ
ทั้งนี้ตองไมขดั หรือแยงกับประกาศ ก.พ.อ.

๕
ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบตั ิตามขอบังคับนี้ ใหประธานคณะกรรมการมี
อํานาจวินจิ ฉัย ตีความ และสั่งการ แลวรายงานสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐

(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัย

เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับนี้ เนือ่ งจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ไดมปี ระกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงตองออกขอบังคับ เพื่อใหการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่มิใชคณาจารย
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เปนไปตามมาตรฐานของ ก.พ.อ.

