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สารจากคณบด ี
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
ที่ ได้รับการยอมรับทั้ งภายในประเทศไทยและนานาชาติ   
ซึ่ ง ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น ส ถ า บั น ที่ จั ด ใ ห้ มี ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น 
ทั นตกร รมแบบพร้ อมมู ลที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใ นประ เทศ ไทย  
สามารถผลิตทันตบุคลากรที่มีทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญ 
ที่จ าเป็นต่อการเป็นทันตแพทย์ในศตวรรษที่ 21 เป็นหน่วยงาน
ที่ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม และให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่
ประชาชนที่ครบวงจร  

 

ด้วยปณิธานที่ว่า “คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล มุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับ
สากล” พวกเราทุกคนที่ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ ล้วนแล้วแต่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กรทั้งสิ้น 
เพราะคณะจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน และต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ  
ความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ของทุกฝ่ายทุกต าแหน่ง จึงจะน าพาคณะทันตแพทยศาสตร์ของเรา 
ทั้งวิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายา ไปสู่ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ได้ 
   

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับบุคลากรใหม่  
ทุกท่านเข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ด้วยความยินดี และขออ านวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความส าเร็จ  
ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถท างานร่วมกันได้  
อย่างมีความสุขและมีคุณภาพต่อไป 

   ด้วยความรักและความปรารถนาดี 

  

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ) 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สารจากรองคณบด ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือ
ว่าบุคลากรทุกท่าน ทุกต าแหน่ง เป็นทีมเดียวกัน และมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การน าพาองค์กรของเราไปอยู่ในจุด
ที่ดีที่สุด ตามพันธกิจคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีเป้าหมาย
ที่จะเป็นองค์กรชั้นน าของประเทศที่ด าเนินการศึกษา วิจัย วิชาการและวิชาชีพทาง ทันตแพทยศาสตร์  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาคมโลกภายใต้การบริหารที่ยั่งยืนและก้าวหน้า  

 

บุคลากรเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับองค์กร ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด บุคลากรใหม่ที่จะประสบความส าเร็จได้นั้น การเริ่มต้นที่ดีจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญ หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท างานได้  
ก็จะสามารถท างานต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 

 

  ในโอกาสนี้ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ทุกท่าน
ท างานในคณะทันตแพทยศาสตร์ได้อย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต 

 

    ด้วยความรักและความปรารถนาดี 

  

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข) 
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
ยุคโรงศิริราชพยาบาล (พ.ศ. 2431) 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การจัดสร้างโรงพยาบาล โดยใช้ที่ดินส่วนหนึ่งของวังหลัง มาเป็นที่สร้างโรงพยาบาลแห่งแรก ชาวบ้านจึงนิยม
เรียกว่า "โรงพยาบาลวังหลัง" ในระหว่างการสร้างโรงพยาบาลนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ 
ได้สิ้นพระชนม์ลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อโรงเรือนและ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานพระเมรุน าไปสร้างโรงพยาบาล และเสด็จพระราชด าเนินเปิดโรงพยาบาล พร้อมทั้ง
พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า โรงศิริราชพยาบาล  

ยุคโรงเรียนแพทยากร (พ.ศ. 2436) 
 กรมหมื่นด ารงราชานุภาพ (พระยศในขณะนั้น) ได้ท าหนังสือกราบบังคมทูลว่าได้มีการเปิดโรงเรียนแพทย์
แห่งแรกขึ้นในโรงศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2433 โดยในช่วงแรกนั้นมีนักเรียนมาเรียนเพียง  
15 คน เท่านั้น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2436 ได้เริ่มใช้ชื่อโรงเรียนแพทย์นี้ว่า โรงเรียนแพทยากร และเมื่อ พ.ศ.2443 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามโรงเรียนแพทยากร ว่า โรงเรียนราชแพทยาลัย 

ยุคคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  (พ.ศ. 2460) 
 วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้รวม 
โรงเรียนราชแพทยาลัย เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น   
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ในที่สุด 

ยุคมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  (พ.ศ. 2486) 
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2486 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โดยแยกคณะแพทยศาสตร์และ 
ศิริราชพยาบาล , คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโอนไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ในปี พ.ศ.2503 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Mahidol_U_former_logo_(University_of_Medical_Sciences).jpg
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ยุคมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2512-ปัจจุบัน) 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ  
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้น
ใหม่เรียกว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีขอบเขตด าเนินงานกว้างขวางยิ่งขึ้น  
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2512 ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "มหิดล" อันเป็น พระนามของสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อมหาวิทยาลัย
แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม ในช่วงนี้มีการจัดตั้งคณะต่าง ๆ  
อีกมากมายเพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายขอบข่ายการด าเนินการอย่างกว้างขวาง จนเป็นมหาวิทยาลั ย 
ที่มีความพร้อมด้วยหลากหลายสาขาวิชา มีความมั่นคงและเป็นที่ยอมรับนับถือ ประกอบด้วย ส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย, กองงานในส านักงานอธิการบดี 12 กองงาน, บัณฑิตวิทยาลัย, หอสมุดและคลังความรู้ ,  
คณะ 16 คณะ, สถาบัน 9 สถาบัน, วิทยาลัย 6 วิทยาลัย, ศูนย์ 10 ศูนย์ และโรงพยาบาลที่จัดการเรียนการสอน  
4 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก 17 แห่ง และสถาบันร่วม 1 แห่ง วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่อยู่ 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ วิทยาเขตพญาไท บางกอกน้อย และศาลายา รวมทั้งตึก “มิว” ซึ่งเป็นตึกสูงบน
ถนนวิภาวดีรังสิต และยังมีวิทยาเขตในต่างจังหวัดอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และ
อ านาจเจริญ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: 
- https://mahidol.ac.th/th/faculty-history/ 
- https://op.mahidol.ac.th/hr/newstaffmustknow/ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81
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ตราสัญลักษณ์และสีประจ า 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Seal 

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2512 
ส่วนสีน้ าเงินเข้ม สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระยศในขณะนั้น) พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2512 

ประกอบด้วย 
1. เส้นวงกลม 4 วง เส้นวงกลมนอกสุดและเส้นวงกลมในสุดเป็นเส้นหนา สีทอง เส้นวงกลมในบนพื้นขาว 2 วง  
   เป็นเส้นบาง สีทอง 
2. ในวงกลมพื้นขาวด้านบน มีค าว่า อตฺตาน  อุปม  กเร เป็นตัวหนังสือชนิดตัวริ๊บบิ้น สีทอง 
3. ในวงกลมพื้นขาว ช่วงตรงกลาง มีลายประจ ายามด้านละ 1 ดวง สีทอง 
4. ในวงกลมพื้นขาวด้านล่าง มีค าว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวหนังสือชนิด ตัวริ้บบิ้น สีทอง 
5. วงพ้ืนสีน้ าเงินประกอบด้วยพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “ม”  
    คล้องอยู่กับพระมหามงกุฎ มีจักรและกรีอยู่ตรงกลาง ด้านบน ม 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณส์ ี ตราสัญลักษณ์ขาว-ด า 
 

ตราลายเส้นเป็นลายเส้นสีด า

ทั้งหมด ใช้ส าหรับการท าตรา

ยาง หัวกระดาษต่างๆ 

 

ที่มา: https://mahidol.ac.th/th/history/logo/ 
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สีประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
 
 

สีน้ าเงินแก ่
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทาน “สีน ้าเงินแก่” (ซึ่งเป็นสีที่องค์สมเด็จพระราชบิดา
ทรงโปรดเป็นพิเศษ) ให้เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2512 

 
วันมหิดล 24 กันยายน ของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตขององค์สมเด็จพระราชบิดา พระผู้ได้รับสมัญญาจากแพทย์และประชาชนทั่วไป

ว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 
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ต้นไม้สัญลักษณ์                       
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

กันภัยมหิดล : พรรณไม้สัญลักษณ์ของมหาวทิยาลัยมหิดล 

ดร. ศศิวิมล แสวงผล และ ดร. ทยา เจนจิตตกิุล 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ปฐมเหตุ เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี แห่งการพระราชทานนามมหาวิทยาลัยในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 

2542 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการประกวด ต้นไม้สัญลักษณ์ด้วยความเห็นที่ว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีต้นไม้

สัญลักษณ์ที่เป็นทางการ ท าให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลด าริที่จะหาต้นไม้ใหม่เป็นสัญลักษณ์อย่างเป็น

ทางการและไม่ซ้ ากับที่อ่ืน 

จึงได้ตั้งกฎเกณฑ์การประกวดว่า ต้อง เป็นไม้ยืนต้นที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในแง่ใดแง่หนึ่งและไม่ซ้ ากับพรรณไม้สัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย 

สุดท้าย มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศว่า มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดถึง 202 คน มีต้นไม้ที่ถูกเสนอชื่อ123 

ต้น และตัดสินให้ "กันภัยมหิดล" เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ โดยสมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ได้ประทานพระกรุณาธิคุณทรงมีพระวินิจฉัยชี้ขาด ด้วยเหตุผลว่าเป็นต้นไม้ที่พบใน

ประเทศไทย สามารถปลูกได้ง่าย มีนามเป็นมงคล มีชื่อพ้องกับนามมหาวิทยาลัยและมีลักษณะสวยงามแม้จะ

เป็นไม้เถา แต่ก็สามารถจัดแต่งเป็นทรงพุ่มได้หลายแบบ มีอายุยืนหลายปี และเม่ือเถาแห้งไป ก็สามารถงอก

งามขึ้นได้ใหม่ ซึ่งความเป็นไม้เถานี้สื่อความหมายถึงความก้าวหน้า และ ความสามารถในการปรับตัวให้

พัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี 
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MAHIDOL Core Values 
การที่องค์การใดองค์การหนึ่ง จะสามารถพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าและก้าวไปในจุดที่เหมาะสม ที่

ส าคัญสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในองค์การล้วนแต่มีพฤติกรรมที่ยึดถือร่วมกันเป็นความนิยมร่วมกันที่
สร้างรากฐานจากการปฏิบัติจากคนสู่คน จากกลุ่มสู่กลุ่ม จากสังคม สู่สังคม ค่านิยมเหล่านั้น หากยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน  แสดงออกถึงพฤติกรรมดีๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ก็อาจจะกล่าวได้ว่าองค์การนั้นมี 
“วัฒนธรรมองค์การ” ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์การสู่ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน  คนในองค์การแสดงออก
ถึงพฤติกรรมดีๆ ที่ท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ในการบริหารองค์การ วัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องที่เกือบทุกวงการให้ความส าคัญ รวมทั้งตระหนักที่จะ
ให้มีการเสริมสร้างและกระตุ้นให้คนในองค์การแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดลก็
เช่นเดียวกัน แม้เราจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มีพัฒนาการความเป็นมาที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด  แต่หากคนในมหาวิทยาลัยต่างคนต่างแสดงพฤติกรรมตามใจตนเอง  โดยไม่ได้ค านึงความอยู่รอดและการ
ท างานร่วมกันของทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญแล้ว  มหาวิทยาลัยก็อาจก้าวไปถึงเป้าหมายที่จะเป็น 1 ใน 
100 ได้ยากไปสักหน่อย 

วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยมหรือความเชื่อที่องค์การยึดถือ อันเป็นกรอบก าหนดการกระท า
และพฤติกรรม รวมทั้งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคน ในองค์กร 

ส าหรับมหาวิทยาลัยมหิดล วัฒนธรรมมหิดล MAHIDOL ได้มาจากการประชุมระดมสมองร่วมกัน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย(อธิการบดี+รองอธิการบดี) ผู้บริหารส่วนงาน(คณบดี+ผู้อ านวยการส่วนงาน) และ
ผู้อ านวยการกอง (ในสังกัดส านักงานอธิการบดี) เมื่อครั้งที่มีการประชุมแผนก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้มีการประชุมทบทวน หารือกันอีกหลายครั้งจนได้ก าหนดค าว่า MAHIDOL ออกมา
เป็นวัฒนธรรมมหิดล  ความหมายของตัวอักษรแต่ละตัวเชื่อมโยงและสะท้อนความเป็น Role Model ของ
สมเด็จพระบรมราชชนก ด้วยประโยคของพระองค์ที่พระราชทานไว้ว่า“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่
สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่าน  ถ้าท่านทรงธรรมะ
แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” 
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ส าหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ใช้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย หล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้สมกับเป็นสถาบันที่ได้รับพระราชทานนาม
ว่า “มหิดล” คือ 

 

M Mastery รูแ้จ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล ประกอบด้วย 

o Self-Directed มีสติ ควบคุมดูแลตนเองได้ สร้างวินัยในการด าเนินชีวิต ควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ท า
ในสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่ต้องให้ใครบังคับ 

o Personal Learning รักการเรียนรู้ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ให้รู้แจ้งรู้จริง อย่าง
สม่ าเสมอ และน าความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ปรับปรุงงาน 

o Agility กระตือรือร้น ว่องไว กระฉับกระเฉง สนใจวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นคิดไตร่ตรอง 
และน าเสนอแนวทางใหม่ท่ีเฉียบคมเหมาะสม 

o System Perspective คิด พูด ท า อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนอธิบายที่มาท่ีไปสมเหตุสมผลตรวจสอบได้ 

A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น ประกอบด้วย 

o Organization First รัก หวงแหน และปกป้องชื่อเสียงของมหิดล เมื่อต้องตัดสินใจ จะยึดประโยชน์ของ
ส่วนรวมและองค์กรเหนือประโยชน์ของตนเอง พร้อมเสียสละเวลา และ ความสุขส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 

o Customer Focus Driven สนใจ เข้าใจ ความต้องการของ “ผู้รับบริการ” และหาวิธีตอบสนองด้วย
ความรวดเร็วให้เกิดความพึงพอใจ และ สร้างความประทับใจด้วยบริการ และผลงานที่มีคุณภาพ ด้วย
ความเต็มใจ 

M Mastery รู้จริง รู้แจ้ง สมเหตุ สมผล 

A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 

H Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 

I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

D Determination แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 

O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า 
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o Societal Responsibility ตระหนักและลงมือดูแล และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และสังคม
เสมือนของตนเอง 

H Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง ประกอบด้วย 

o Valuing Workforce Member เคารพ ให้เกียรติผู้ร่วมงาน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น สื่อสาร ให้มี 
ส่วนรวม และสร้างความผูกพัน ไม่อคติ และ รักษาศักดิ์ศรี หน้าตาของผู้ร่วมงาน 

o Empathy ใส่ใจความรู้สึก ทุกข์สุขของผู้อ่ืนรอบตัว ร่วมดีใจ หรือให้ก าลังใจ ชมเชย ยกย่อง รวมถึง 
แนะน าอย่างสร้างสรรค์จริงใจ 

o Unity มีน้ าใจ ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ อาสาเข้าช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ  ยืดหยุ่น ผ่อนปรน 
ประนีประนอม ท าให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงด้วยความสามัคคี ปรองดอง 

o Synergy ผนึกพลัง ประสาน ความแตกต่าง (เพศ วัย ความรู้) ให้เกิดความกลมกลืน น าจุดเด่นของทุกคน
สร้างผลงานให้เหนือความคาดหมาย 

I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม ประกอบด้วย 

o Truthfulness ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวงทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน คิด ไตร่ตรอง ก่อนพูดยึดมั่น
รักษาค าพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย 

o Moral & Ethic ตั้งมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระซ่อนเร้น ถือมั่นในกรอบของจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด 

o Management by Fact รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการคิดพิจารณาและลงมือ
ด าเนินการตามข้อเท็จจริง โดยหลีกเลี่ยงการอนุมาน 

D Determination แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ ประกอบด้วย 

o Commitment & Faith รักและมีศรัทธาในงาน มุ่งม่ัน ทุ่มเทท างานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับปาก
ด้วยความจริงจัง จนเรียบร้อยตามก าหนดทุกครั้ง โดยไม่ต้องติดตามทวงถาม 

o Perseverance ตั้งใจ มานะ อดทน พากเพียร ด้วยความมั่นคงทั้งทางจิตใจ และร่างกายโดยไม่
ท้อถอย เบื่อหน่ายหรือล้มเลิกความตั้งใจต่ออุปสรรคและความยากล าบาก 

o Achievement Oriented & Creating Value   มุ่งสู่เป้าหมายความส าเร็จของงานที่รับผิดชอบโดย
ถือเอาคุณภาพและมาตรฐานเป็นพ้ืนฐาน ใช้ความหมั่นเพียร และละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน เพ่ือ
สร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่งาน 
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O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ประกอบด้วย 

o Courageous to be the Best กล้าคิด ริเริ่ม เสนอแนะ โดยมุ่งให้ได้ผลงานอันเป็นเลิศ เกิน
มาตรฐานหรือเป้าหมาย แม้ต้องท างานละเอียดขึ้น หนักขึ้นบ้างก็ตาม 

o Driving into the Future ก าหนดเป้าหมายในอนาคตท่ีท้าทาย และ ดีกว่าท่ีท าได้ใน
ปัจจุบัน แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

o Novelty & Innovation คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุง วิธีการใหม่ๆ หรือสร้างผลงานวิจัย
ท่ีแตกต่างโดดเด่น ช่วยให้การท างานดีขึ้นหรือชี้น าสังคม 

L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า ประกอบด้วย 

o Calm & Certain จิตใจสงบ หนักแน่น และมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและวิกฤติยากล าบาก ไม่ประหม่า 
ตื่นเต้น หรือเกรี้ยวกราด รวมทั้ง ฟัง รวบรวมข้อมูล ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบก่อนด าเนินการ 
o Influencing People สามารถใช้เหตุใช้ผล ประกอบกับวาทศิลป์ ในการโน้มน้าว จูงใจ สื่อสารให้

ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตาม 
o Visioning ประมวลสถานการณ์ และข้อมูลปัจจุบันและอดีต น ามาก าหนดภาพอนาคต หรือเป้าหมายที่

ต้องการได้อย่างสมเหตุสมผล และท้าทาย 
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ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร ์
  

 

 

 

 

เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486 ได้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น โดยได้แยก  
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงการสาธารณสุข ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2511 เพ่ือเพ่ิมจ านวนทันตแพทย์ให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการของประชาชนในขณะนั้น และได้มีการขยายพ้ืนที่ส าหรับการเรียนการสอน จากเดิมที่คณะ  
ทันตแพทยศาสตร์พญาไท ถ.อังรีดูนังต์ มายังอาคารศูนย์วิจัยทางคลินิก ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 
ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จึงได้ถือเอาวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2511 เป็นวันสถาปนาคณะฯ 
สืบต่อมา และในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานนาม “มหิดล”  
เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัย ตามพระนามาภิไธยในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
เพ่ือร าลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย จึงเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์
พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2517 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ตัดค าว่า 
“พญาไท” ท้ ายค าคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทออก จึ ง ไ ด้ ใช้ ชื่ อว่ า  “คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล” มาจนถึงปัจจุบัน และได้มีคณบดีบริหารมาแล้ว ๙ ท่าน ท่านแรก คือ ศ. ทพ.อิศระ ยุกตะ
นันทน์ โดยคณบดี ท่านปัจจุบัน คือ รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 
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ดอกไม ้
ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร ์

ดอกบัวสุทธาสิโนบล 

 

 

 

 

ดอกบัวสุทธาสิโนบล คอื ดอกไม้ของทันตแพทย์ 
บัวสุทธาสิโนบล (Nymphaea capensis var zanzibarien-sis) มีดอกใหญ่สีม่วงอมน้ าเงิน หรือม่วงอม

แดงท่ีเรียกว่า สีกุหลาบแก่ โคนเกสรเหลือง กลิ่นหอมแรง มีถ่ินก าเนิดบนเกาะ Zanzibar ประเทศแอฟริกาใต ้
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงน ามาจากเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปีพ.ศ. 2444  
ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์ กสิน สุวตะพันธุ์ จึงตั้งชื่อบัวนี้ตามพระนามว่า “สุทธาสิโนบล” ฝรั่งเรียกว่า 

Royal Purple 
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ตราสัญลักษณ์ สี และ Mascot        
ประจ าคณะ 

ตราสัญลักษณ์ประจ าคณะ 

 

สีประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

สีม่วง 

Mascot ประจ าคณะ 

 

 

 

 

 
 

 

ในปี 2552 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการออกแบบและตั้งชื่อ  Mascot 

ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อในการแสดงเอกลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ใน

กิจกรรมต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสู่สาธารณชน โดยผู้ชนะการประกวดการออกแบบ

คือ นายภิรมย์ สุขะจินตนากาญจน์ ใช้ชื่อ Mascot ว่า Denta Dentie และเริ่มใช้ Mascot ดังกล่าว ตั้งแต่เดือน 

มีนาคม 2552 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 
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วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ 
ปณิธาน ค่านิยม 

 
 

วิสัยทัศน์
• คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นน าในระดับสากล

ปรัชญา

• ทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อประชาชน

พันธกิจ

• เป็นองค์กรชั้นน าของประเทศที่ด าเนินการศึกษา วิจัย วิชาการและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาคมโลกภายใต้การบริหารที่ย่ังยืนและก้าวหน้า

ปณิธาน

• คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล มุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล

DTMU Core Value
• D Dedication                      กัลยาณมิตร อุทิศตน มุ่งผลส่วนรวม

• T Trustworthy       รักษาสัญญา น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ

• M Mindset of Excellence    มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ

• U Unity                           เราทุกคนคือทีมเดียวกัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• เป้าประสงค์ 1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานและหลักสูตรได้รับรองมาตรฐาน AUN-QA
• เป้าประสงค์ 2. ส่งเสริมความพึงพอใจและความผูกพันของนักศึกษากับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

• เป้าประสงค์ 3. ปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและมีส่วนได้ส่วนเสีย
• เป้าประสงค์ 4. พัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ digital education

• เป้าประสงค์ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล

• เป้าประสงค์ 1. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
• เป้าประสงค์ 2. ขยายการให้บริการเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่า เพิ่มรายได้

• เป้าประสงค์ 3. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการให้บริการทางทันตกรรม และ digital healthcare
• เป้าประสงค์ 4. มุ่งประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม

• เป้าประสงค์ 5. จัดโครงการศึกษาต่อเนื่องที่มีประสทิธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ

• เป้าประสงค์ 1. เพิ่มผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและได้รบัการอ้างอิงระดับสูง
• เป้าประสงค์ 2. สร้างระบบสง่เสริมพัฒนานวัตกรรม นักวิจัย การจัดหาทุนและสนับสนุนการตพีิมพ์บนฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติที่มีคุณภาพสงู
• เป้าประสงค์ 3. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพและต่อยอดเชิงพาณิชย์

• เป้าประสงค์ 4. พัฒนาวารสารทันตแพทย์ มหิดลเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและน าไปต่อยอด

• เป้าประสงค์ 1. ได้รับรางวัลการบริหารสูค่วามเปน็เลิศ (TQC) ภายในปี 2566
• เป้าประสงค์ 2. มีความมั่นคงทางการเงิน

• เป้าประสงค์ 3. เสริมพลังเครือข่ายความรว่มมือระดับชาติและนานาชาติ
• เป้าประสงค์ 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• เป้าประสงค์ 5. จัดท าระบบ Data analysis system ระบบภาควิชาและโรงพยาบาล
• เป้าประสงค์ 6. ธ ารงการเป็น Environmental Health and Safety Campus
• เป้าประสงค์ 7. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ท างานเป็นทีมและมีความสุขในการท างาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารองค์กรมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
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แผนที่และที่อยู ่ 
คณะทันตแพทยศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู ่ : เลขท่ี 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 : 6 Yothi Street Rajthevi, Bangkok 10400, THAILAND 
โทรศัพท์ : 0-2200-7888 (ภาควิชาต่างๆ) 
 : 0-2200-7555 (ส านักงานต่างๆ) 
 : 0-2200-7777 (โรงพยาบาลทันตกรรม) 
Website :  https://dt.mahidol.ac.th/th/ 

http://www.dt.mahidol.ac.th/
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แผนที่และที่อยู่ 

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ : ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
: 999 หมู่ 5 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

เบอร์
โทรศัพท์ 

: 0-2849-6600 (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) 
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คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 

คณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช 
รองคณบด ี

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ ์

รองคณบดฝี่ายหลักสตูรก่อนปรญิญาและเครือข่ายความร่วมมือ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและการศกึษาก่อนปริญญา 

รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข 

รองคณบดฝี่ายทรัพยากรบุคคล 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สมชาติ เราเจริญพร 

รองคณบดฝี่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 

รองศาสตราจารย์ ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ 

รองคณบดฝี่ายการคลังและพัสด ุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ์

อาจารย์ ทพ.ปริย แก้วประดับ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสริินธร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาคณุภาพ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ 
รองคณบดฝี่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดูโครงสร้างฉบับเต็ม http://www.dt.mahidol.ac.th/th/หน่วยแผน/โครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์
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เรื่องที่บุคลากรควรทราบ 
ประเภทของบุคลากร 

 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท ดังนี้ 

 
 

 
ลูกจ้าง มี 2 ประเภท ดังนี้ 

 
 
  บรรจุแต่งตั้งบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ปัจจุบัน (แรกบรรจุ) มี 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 3. ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย
• พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550  

ที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(ชื่อส่วนงาน)

• พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550  
ที่จ้างจากเงินรายได้ของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างเงินงบประมาณ
• เป็นบุคลากรที่จ้างด้วยเงินงบประมาณจากทางราชการ เพ่ือให้

ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์

ลูกจ้างเงินนอก
งบประมาณ (ลูกจ้าง

เงินรายได้)

• เป็นบุคลากรที่จ้างด้วยเงินรายได้ของคณะทันตแพทยศาสตร์

• แบ่งเป็นลูกจ้างประจ าจากเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้

ข้าราชการ คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  
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สัญญาและระยะเวลาการจ้าง 
สัญญาจ้าง 

 
 การทดลองปฏิบัติงาน : ลูกจ้างชั่วคราว 

o ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติงาน 

o ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน หากปรากฎว่าไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับจนเสนอหัวหน้าส่วนงานพิจารณา และสามารถสั่งให้ออกจากงาน
ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลาทดลองปฎิบัติงาน 

 การทดลองปฏิบัติงาน : พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์  
o ต าแหน่งประเภทวิชาการ      ไม่เกินหนึ่งปี   ตั้งแต่บรรจุ 
o ต าแหน่งประเภทสนับสนุน      ไม่เกินหกเดือน ตั้งแต่บรรจุ 

* กรณี มีประสบการณ์ท างานตรงกับต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ อาจไม่ต้องให้มีการทดลองปฏิบัติงาน 
** กรณียังต้องปรับปรุง หรือปฏิบัติงานได้ไม่เหมาะสม 

o ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน  หรือ 
o สั่งให้ออกจากงาน 

*** ระยะเวลาที่ขยายการทดลองปฏิบัติงานเมื่อรวมกับระยะเวลาเริ่มทดลองปฏิบัติงาน ต้องไม่เกิน 1 ปี 

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

• สัญญาระยะแรก (สัญญาแรกบรรจุ)

• ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี โดยก าหนดวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ 30 กันยายน

• สัญญาระยะที่สอง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

• สัญญาที่มีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุงาน โดยก าหนดวันสิ้นสุดของสัญญาเป็นวันที่ 30 
กันยายน ของปีที่มีอายุครบเกษียณอายุงาน

• สัญญาที่มีก าหนดระยะเวลา ให้ก าหนดวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ 30 กันยายนของปีที่ครบก าหนดระยะเวลา
ตามสัญญา ทั้งนี้การก าหนดระยะเวลาการจ้างให้เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างคณบดีกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย

• สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะกรณีต้องการขยายระยะเวลาการจ้างด้วยเหตุ
จ าเป็นต่างๆ  เช่น ขยายสัญญาให้ครอบคลุมระยะเวลาการชดใช้ทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่สามารถปรับลด
ระยะเวลาการจ้าง ในขณะที่สัญญาเดิมยังมีผลบังคับใช้อยู่

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

• ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีงบประมาณนั้นๆ)
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การจ้างต่อ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยกับคณบดี (ตั้งแต่ 1ปี –    
    เกษียณอายุงาน) 

 การต่อระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จะน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการ 
        พิจารณาโดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน และผลการ 
        ประเมินการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณที่ครบก าหนดระยะเวลาการจ้างเฉลี่ยแล้ว ไม่ต่ ากว่า 
        ระดับ “ดี” โดยก าหนดระยะเวลาการต่อสัญญาจ้าง ดังนี้ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการต่อสัญญาจ้าง 

ระดับดีเด่น ไม่เกิน 5 ปี 
ระดับดีมาก ไม่เกิน 3 ปี 

ระดับดี ไม่เกิน 2 ปี 

*กรณีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์  หรือมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่จ าเป็นต่อคณะ สามารถก าหนดระยะเวลา
การต่อสัญญาจ้างเกิน 5 ปีขึ้นไปได ้

**กรณีมีผลการประเมินครั้งใดครั้งหนึ่งอยู่ในระดับ “พอใช้” ให้ต่อสัญญาจ้างได้ไม่เกิน 1 ปี 
***กรณีมีผลการประเมินครั้งใดครั้งหนึ่งอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” ให้ต่อสัญญาจ้างได้ไม่เกิน 1 ปี 

หรืออาจพิจารณาไม่จ้างต่อก็ได้ 
 
 
 
 

****กรณีครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา และไม่มีการต่อระยะเวลาจ้างให้พ้นจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 

**ด าเนินการล่วงหน้าก่อนครบสัญญาฯ 3 เดือน โดยคณะฯ จะด าเนินการในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน** 

 ลูกจ้างชั่วคราว ระยะเวลาจ้างต่อครั้งละตั้งแต่ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ 
**ด าเนนิการก่อนครบระยะเวลาการจ้างล่วงหน้า 30 วัน** 

 

 
 
 

*อ้างอิงตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2563 
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การเปลี่ยนประเภทการจ้าง 
มี 2 ประเภท 

ตารางหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้าง 

 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้าง 
คุณสมบัติ/หลักเกณฑ ์ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันต
แพทยศาสตร์เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ - 

ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน  ไม่น้อยกว่า 1 ปี  ไม่น้อยกว่า 2 ป ี

ผลประเมินการปฏิบตัิงานในรอบที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่าระดับดีเดน่ ไม่ต่ ากว่าระดับดี  

จ านวนวันมาสาย ในรอบการพิจารณานั้น* ไม่มาสาย ไม่เกิน 5 วันท าการ 

จ านวนวันลาป่วย ปีงบประมาณที่ผ่านมา     
  รวมกันไม่เกิน 5 วันท าการ  รวมกันไม่เกิน 10 วันท าการ จ านวนวันลากิจ ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

จ านวนวันลาพักผ่อน ปีงบประมาณที่ผ่านมา - 

จ านวนวันขาดงาน ไม่ขาดงาน - 
วันลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท หรือลาศึกษา
ต่อในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ไม่ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท หรือลาศึกษา
ต่อ 

- 

อื่นๆ      1. ด ารงต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยนประเภท
การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 เดือน โดยต้องปฏิบัติหน้าที่และ
รั บผิ ดชอบงานตรงกั บที่ ก า หนด ไ ว้ ใ น
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
     2 .  มี ผลการปฏิบั ติ ง าน  ที่ ส่ ง ผล ใ ห้
หน่วยงานสามารถด าเนินงานหรือพัฒนางาน 
ของหน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและ
ผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

- 



หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 26 

 

 

หมายเหตุ:  
*รอบการพิจารณา คือ  
- รอบเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ในปีที่ผ่านมา ถึงวันที่  31 มีนาคม ในปีนั้น  
- รอบตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ในปีที่ผ่านมา ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีนั้น 
 
 
        
ทั้งนี้ ผู้ที่จะบรรจุแต่งตั้งหลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 หากมีการเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

ตารางก าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

ล าดับ
ที ่

ประเภทคะแนน
ทดสอบ 

ต าแหน่ง
ประเภท
วิชาการ 

ต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
ทุกต าแหน่งยกเว้น

ระดับช่วยปฎิบัติการ 
นักวิเทศสัมพันธ์ หรือ ต าแหน่งท่ีต้อง
ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ 

1 IELTS (Academic 
Module) 

6 3 4 

2 TOEFL IBT (Internet 
Based) 

79 29 40 

3 TOEFL – ITP 550 390 433 
4 TOEFL – CBT 213 90 120 
5 TOEIC -  400 500 
6 MU GRAD Test 80  36 48 
7 MU - ELT - 56 70 

ก าหนดการยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ 
การเปลี่ยนประเภทการจ้าง 
- รอบที่ 1 เดือนเมษายน : ยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม  
ของปีงบประมาณนั้น 
- รอบที่ 2 เดือนตุลาคม : ยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน  
ของปีงบประมาณนั้น 
 
 
 

 

**อ้างอิงตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างของ

ลูกจ้างเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2561 

หมายเหตุ:  

***อ้างอิงตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน ประเภทการจ้างของ
ลูกจ้างเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 

****อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การก าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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การปรับคุณวุฒิ และการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ  
ของพนักงานมหาวิทยาลยัและพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

การปรับคุณวุฒ ิหมายถึง การน าคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นมาปรับในต าแหน่งที่ครองอยู่ โดยไม่ได้รับเงินเดือนที่
สูงขึ้น เนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบันเท่ากับ หรือมากกว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในคุณวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึนแล้ว 

การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ หมายถึง การน าวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นมาปรับอัตราเงินเดือนในต าแหน่งที่
ครองอยู่ให้สูงขึ้นตามระดับคุณวุฒินั้นๆ และมีภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 
หลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
1. ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามระดับคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมข้ึน 
2. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนของส่วนงานหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มข้ึน และเป็นประโยชน์กับส่วนงาน 
4. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยและ/หรือส่วนราชการ/องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรับรอง  
    หรือก าหนดอัตราเงินเดือนของคุณวุฒินั้นๆ ไว้แล้ว 

การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 

 พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี  
ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
2. ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน 
3. มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้ โดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
4. ไม่ขาดงาน หรือไม่ลาเกินสิทธิการลาประเภทต่างๆ  
5. ไม่มาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด (40 ครั้ง/ปีงบประมาณ)  
6. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลา 
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
7. มีวันลาป่วย และลากิจรวมกันไม่เกิน 45 วันท างานต่อปี ไม่รวมถึงวันลาต่อไปนี้ 
    - ลาปว่ยที่ต้องพักรักษาตัวนานไม่ถึง 120 วันท าการ ตามความเห็นแพทย์ (คราวเดียวกัน หรือหลายคราวรวมกัน) 
    - ลาปว่ยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือขณะเดินทางไป หรือกลับจากปฏิบัติงาน 

 ลูกจ้างชั่วคราว --- ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ---  
 
 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (เฉพาะ Intranet):  
http://10.3.101.129/intranet/ดาวน์โหลด/หน่วยงาน/ดาวน์โหลด-หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล/?preview=true 
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การพัฒนาบุคลากรของคณะ 
คณะทนัตแพทยศาสตร ์มุ่งเนน้พฒันาบคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน จึงมีการสนบัสนนุ

ใหม้ีการพฒันาบคุลากรของคณะ ดงันี ้  

1. ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนา 
1.1 ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ 

เ พ่ือสนับสนุนให้อาจารย์  ผู้ช่วยอาจารย์  ทันตแพทย์ ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก หรือ

ประกาศนียบัตร/ฝึกอบรม ระดับวุฒิบัตร - ปริญญาเอก หรือปริญญาเอกในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

คุณสมบัต ิ
 1. เป็นอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนประเภทเดียวกันจากแหล่งทุนอ่ืนใด 
 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยดีมาตลอด มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูก

ด าเนินคดีอาญา ยกเว้นข้อหาที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4. ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ ซึ่งมีระดับหลักสูตรการศึกษาหรืออยู่ในประเทศตาม

เกณฑ์เดียวกับทุนนี้ จะต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 5. เป็นผู้ที่สามารถลาศึกษา ณ ต่างประเทศได้ โดยมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศส าหรับข้าราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  
 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อต่างประเทศของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ 
ทันตแพทย์ พ.ศ. 2563 
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1.2 ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีโอกาศศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือฝึกอบรมระดับวุฒิบัตร-ปริญญาเอก หรืปริญญาเอก 

คุณสมบัติ 
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะ   
   ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
3. ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษา 
    เช่นเดียวกันจากแหล่งทุนอ่ืนใด 
4. ต้องปฏิบัติหน้าที่มาดีโดยตลอด มีความประพฤติ 
    เรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือ 
    ถูกฟ้องคดีอาญา 
5. ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา  
    และต้องเข้าศึกษาภายในปีทุนนั้น 
6. ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษา จะต้องมีผลการเรียนอยู่ใน 
   เกณฑดี์ 
7. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถลาศึกษาในประเทศได้ 
   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
   วิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับพนักงาน 
   มหาวิทยาลัย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   
  ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
  ส าหรับข้าราชการ 
 

1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดคณะ 
    ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
3. ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษา 
    เช่นเดียวกันจากแหล่งทุนอ่ืนใด 
4. ต้องปฏิบัติหน้าที่มาดีโดยตลอด มีความประพฤติเรียบร้อย  
   และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้อง 
   คดีอาญา 
5. ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา  
    และต้องเข้าศึกษาภายในปีทุนนั้น 
6. ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษา ในหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ 
   พิจารณาจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
7. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถลาศึกษาในประเทศได้   
   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
   หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับ 
   พนักงานมหาวิทยาลัย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
   ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศส าหรับ 
   ข้าราชการ 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  

 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. 2560  
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1.3 ทุนอุดหนุนการฝึกอบรม การดูงาน ณ ต่างประเทศ ของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ 

เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยวิธีการ

ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ  

คุณสมบัติ 

 1. เป็นอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์/ทันตแพทย์สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 2. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 3. ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนเพ่ือการฝึกอบรม หรือการดูงานจากแหล่งทุนอื่นใด 

 4. ต้องปฏิบัติหน้าที่มาโดยดีตลอด มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือ

ถูกฟ้องคดีอาญา 

 

 

 

 

1.4 ทุนอุดหนุนการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ไปประชุมและเสนอผลงาน 

ณ ต่างประเทศ 

คุณสมบัต ิ

 1.  เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้ างในสั งกัดคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ 
 2. มีหนังสือตอบรับให้ไปประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการอย่างเป็นทางการจากผู้จัดการประชุม หรื อ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลในระดับคณะ/สถาบันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี /ต ากว่า
ปริญญาตรีในสังกัดคณะที่มีหนังสือตอบรับ 
 3. ต้องมิได้รับทุนอุดหนุนการไปประชุมทั้งหมดจากผู้จัดการประชุมหรือจากแหล่งทุนอ่ืนใด 
 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการฝึกอบรม การดูงาน ณ ต่างประเทศ ของอาจารย์ 

ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ พ.ศ.2557  
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ขั้นตอนการขอรับทุน 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  

 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วย ทุนอุดหนุนการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ  

     ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2562 

 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ อง รายช่ือการประชุมที่สามารถขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุม  

     และเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  
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1.5 ทุนอุดหนุนการไปประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์  

ทันตแพทย์ 

เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ ได้ไปประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศ 
คุณสมบัต ิ

 1. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ในปีงบประมาณนั้น  
 2. ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 

 

 

 

1.6 ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และ การฝึกอบรม ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ภายในและ

ต่างประเทศ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ กพ.รับรอง 
คุณสมบัต ิ

 1. ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 2. ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 3. ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการไปประชุม หรือการดูงาน หรือการฝึกอบรมจากแหล่งทุนอื่นใด 
 4. ต้องปฏิบัติหน้าที่มาโดยดีตลอด มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือ

ถูกฟ้องคดีอาญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการไปประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศ  

     ของอาจารย์  ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ พ.ศ.2557 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และการฝึกอบรม ของผู้ปฏิบัติงาน 

     ในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2562 
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2. การลาเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
2.1 การขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
กรณีลาต่างประเทศ กรณีลาภายในประเทศ 

1. ต้องมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อน
เกษียณอายุราชการ 

1. พ้นระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการแล้ว 

2. เป็นผู้มีวันรับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  2. ต้องมีอายุ 
   - ไปศึกษาข้ันต่ ากว่าปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี 
   - ไปศึกษาข้ันปริญญาตรี อายุไม่เกิน 40 ปี 
   - ไปศึกษาข้ันสูงกว่าปริญญาตรี อายุไม่เกิน 40 ปี 

3. มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่ใช้ศึกษา 3. ผู้บังคับบัญชารับรองว่ามีความประพฤติดี 
4. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทาง
วินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา 

4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา 

  
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

1. บรรจุหรือแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน 
2. กรณีลาศึกษา ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หากลาศึกษาต่างประเทศต้องมีความรู้ ใน

ภาษาต่างประเทศท่ีจะไป 
3. เป็นผู้มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังที่กลับจากลาไม่น้อยกว่า

ระยะเวลาที่ไป 
4. ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา 

 

การขออนุญาตเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้าน 
- เนื่องจากการเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้าน ไม่ใช่

การไปศึกษาหรือฝึกอบรมตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ แต่ต้อง
ขออนุญาตจากคณบดี และท าสัญญาผูกพันไว้ เพ่ือปฏิบัติงานในคณะหลังส าเร็จการฝึกอบรมมาแล้ว 

- ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้ง ได้รับการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี
ตามปกติ 
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2.2 การขออนุมัติไปต่างประเทศ 
 การเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือประชุม สัมมนา เสนอผลงานทางวิชาการ เป็นวิทยากร เจรจาความร่วมมือ 
หารืองานวิจัยหรือปฏิบัติงานอื่นใด บุคลากรของคณะต้องด าเนินการขออนุมัติก่อนเดินทางทุกครั้ง 

หลักการนับวันออกเดินทางล่วงหน้าและการเดินทางกลับ 
1. ทวีปเอเชีย     ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
2. ประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์   ไม่เกิน 48 ชั่วโมง 

         ทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา โอเชียเนีย 
     3. ทวีปอเมริกาใต้         ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
 

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขออนุมัติ 
1. แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ 
2. เอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือหนังสือเชิญเป็นวิทยากร หรือหนังสือเชิญเข้าร่วม

เจรจาความร่วมมือ แล้วแต่กรณี 
3. หลักฐานการได้รับทุนที่ใช้ในการเดินทาง กรณีไม่ได้ใช้ทุนส่วนตัว 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกต าแหน่งเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยก าหนดให้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  1 ก.ค. – 31 ธ.ค.  ของปีเดียวกัน ครั้งที่ 2  1 ม.ค. –  30 มิ.ย.  ของปีเดียวกัน 

 
เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
1. น าไปพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ท างานอย่างมีประสิ ทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 
2. น าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้แก่ การเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี การให้ค่าตอบแทน

อ่ืนๆ การให้รางวัลจูงใจ การจ้างต่อ การเปลี่ยนประเภทการจ้าง ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนๆ 

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบการประเมินผลที่เป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ จาก 2 องค์ประกอบ

ดังนี้  
1. การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (Performance Agreement) หรือเรียกสั้นๆ ว่า PA เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รูปแบบดังกล่าวเรียกว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” ซึ่งการประเมินผลรูปแบบนี้จะ
มีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชา เพ่ือความเข้ าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายและ
ยอมรับผลการประเมินร่วมกันได้โดยมุ่งเน้นการพัฒนา  การสร้างสรรค์งานใหม่และพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

2. การประเมินสมรรถนะ (Competency)  เป็นการประเมินศักยภาพ  คุณลักษณะ ทักษะ และ/หรือ
พฤติกรรมในการท างานตามรายการที่ก าหนดไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล  
     (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล  
     พ.ศ.2559 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2559 
 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
     ในคณะทันตแพทยศาตร์ พ.ศ.2561 
 แนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
     หรือการสั่งให้ออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล  
     พ.ศ. 2559   
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4. ความก้าวหน้าในสายงาน 
4.1 ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูง มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณในการ

สอน การวิจัย และวิชาการ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ความรู้ ความสามารถด้านการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่มีปริมาณและ
คุณภาพที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา 

ต าแหน่งทางวิชาการประกอบด้วย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ การ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการสามารถเสนอได้  2 วิธี ดังนี้  

1. วิธีปกต ิหมายถึง ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
2. วิธีพิเศษ หมายถึง ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น ระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่งไม่ครบ การเสนอขอต าแหน่งข้ามขั้น การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา  
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิธีปกติ) 

1. ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
    - ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
    - ป.โท ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
    - ป.เอก ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาซึ่งเทียบค่า 
    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
3. ผลการสอนอยู่ในระดับ “ช านาญ” 
4. เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี” 
5. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มีผลงานทางวิชาการ คุณภาพระดับ “ด”ี ขึ้นไป ตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1. งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง 
2. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และ ผลงานทาง 
    วิชาการในลักษณะอ่ืน อย่างน้อย 1 รายการ 
3. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และ ผลงานวิชาการ 
    รับใช้สังคม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
4. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และ ต ารา/หนังสือ  
    อย่างน้อย 1 เล่ม 
5. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และ บทความทาง  
    วิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิธีพิเศษ) 

ปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนด มีผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ และคุณภาพระดับ 
“ดมีาก” 

รองศาสตราจารย์  
(วิธีปกติ) 

1 .  ด า ร งต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจ ารย์   
   ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2. ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาซึ่งเทียบค่า 
    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
3. ผลการสอนอยู่ในระดับ “ช านาญพิเศษ” 
4. เอกสารประกอบการสอน มีคุณภาพ “ดี” 
5. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

เสนอได้ 2 วิธี 
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการ คุณภาพระดับ “ดี” 
ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ อย่างน้อย  
1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หรือต ารา/
หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม และผลงานทางวิชาการ 
ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
      1. งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง 
      2. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และ ผลงานทาง 
         วิชาการในลักษณะอ่ืน อย่างน้อย 1 รายการ 
      3. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และ ผลงาน 
         วิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
วิธีที่ 2 งานวิจัยอย่างน้อย 5 เรื่อง และอย่างน้อย 3 
เรื่อง คุณภาพระดับ “ดีมาก” และอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ 

รองศาสตราจารย์  
(วิธีพิเศษ) 

ปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
เสนอขอต าแหน่งข้ามขั้น หรือเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา 

มีผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ และคุณภาพระดับ 
“ดมีาก” 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์   
(วิธีปกติ) 

1 .  ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์   
    ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2. ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาซึ่งเทียบค่า 
    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
3. ผลการสอนอยู่ในระดับ “เชี่ยวชาญ” 
4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

เสนอได้ 2 วิธี 
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการ คุณภาพระดับ “ดีมาก” 
ขึ้นไป ประกอบด้วย ต ารา/หนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม 
และผลงานทางวิชาการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
        1. งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง เผยแพร่ใน 
           ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 
        2. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ 
            ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และผลงาน 
            ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เผยแพร่ระดับ 
            นานาชาติ หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
            รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง 
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการ คุณภาพระดับ “ดีเด่น” 
และ ผลงานทางวิชาการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
        1. งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง เผยแพร่ใน 
           ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
        2. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ 
            ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และผลงาน 
            ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เผยแพร่ระดับ 
            นานาชาติ หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
            รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง 

ศ า ส ต ร า จ า ร ย์   
(วิธีพิเศษ) 

ปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
เสนอขอต าแหน่งข้ามขั้น หรือเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา 

มีผลงานทางวิชาการเฉพาะวิธีที่ 1 และคุณภาพ
ระดับ “ดีเด่น” 
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ส าหรับนักวิจัย 
ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 

นักวิจัย ระดับ 2 
(วิธีปกติ) 

1. ด ารงต าแหน่งนักวิจัย ระดับ 1 วุฒิ ป.เอก  
   หรือ เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ภาระงานไม่น้อยกว่า 1,380 ชม.ท าการ/ปี  

เสนอได้ 2 วิธี 
วิธีที่ 1 

1. งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง และอย่าง
น้อย 2 เรื่อง คุณภาพ “ดี” และ 

2. บทความทางวิชาการ หรือต ารา หรือ
หนังสือ อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพ 
“ด”ี 

วิธีที่ 2 
           งานวิจัยอย่างน้อย 6 เรื่อง โดยอย่างน้อย  
1 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก”และอย่างน้อย 3 เรื่อง มี
คุณภาพ “ด”ี ขึ้นไป 

นักวิจัย ระดับ 2 
(วิธีพิเศษ) 

ระยะไม่ครบตามระระเวลา แต่ภาระงานครบ งานวิจัยอย่างน้อย 4 เรื่อง และอย่างน้อย 2 เรื่อง มี
คุณภาพระดับ “ดีมาก” 

นักวิจัย ระดับ 3 
(วิธีปกติ) 

1. ด ารงต าแหน่งนักวิจัย ระดับ 2  ไม่น้อยกว่า  
    2 ปี 
2. ภาระงานไม่น้อยกว่า 1,380 ชม.ท าการ/ปี  

เสนอได้ 2 วิธี 
วิธีที่ 1 

1. งานวิจัย อย่างน้อย 5 เรื่อง และอย่าง
น้อย 3 เรื่อง คุณภาพ “ดีมาก” และ 

2. บทความทางวิชาการ เผยแพร่ ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่  
ก.พ.อ. ก าหนด หรือต ารา หรือหนังสือ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” 

วิธีที่ 2 
           งานวิจัยอย่างน้อย 6 เรื่อง และอย่างน้อย 4 
เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก” ขึ้นไป 

นักวิจัย ระดับ 3 
(วิธีพิเศษ) 

ระยะไม่ครบตามระระเวลา แต่ภาระงานครบ
หรือเสนอขอต าแหน่งข้ามระดับต าแหน่ง 

งานวิจัยอย่างน้อย 6 เรื่อง และอย่างน้อย 1 เรื่อง มี
คุณภาพระดับ “ดีเด่น” 

ศาสตราจารย์วิจัย 
(วิธีปกติ) 

1. ด ารงต าแหน่งนักวิจัย ระดับ 3  ไม่น้อยกว่า  
    2 ปี 
2. ภาระงานไม่น้อยกว่า 1,380 ชม.ท าการ/ปี  

เสนอได้ 2 วิธี 
วิธีที่ 1 

1. งานวิจัย อย่างน้อย 7 เรื่อง โดยอย่าง
น้อย 1 เรื่อง คุณภาพ “ดีเด่น” และ
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
อย่างน้อย 5 เรื่อง คุณภาพ “ดีมาก” 
และ 

2. บทความทางวิชาการ เผยแพร่ ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่  
ก.พ.อ. ก าหนด หรือต ารา หรือหนังสือ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” 

วิธีที่ 2 
           งานวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง และอย่างน้อย 
5 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีเด่น” 

ศาสตราจารย์วิจัย 
(วิธีพิเศษ) 

ระยะไม่ครบตามระระเวลา แต่ภาระงานครบ
หรือเสนอขอต าแหน่งข้ามระดับต าแหน่ง 

งานวิจัยอย่างน้อย 12 เรื่อง โดยอย่างน้อย 2 เรื่อง  
มีคุณภาพ “ดีเด่น” และอย่างน้อย 6 เรื่อง มีคุณภาพ
ระดับ “ดีมาก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดเพ่ิม (เฉพาะ Intranet) 

 
https://op.mahidol.ac.th/hr/announcement-

rules/academic/ 
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ขั้นตอนการเข้าระบบขอต าแหน่งทางวิชาการOnline 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งให้คณาจารย์ที่ยื่นเรื่องเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ต้องบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการใน 
แบบ ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง/2 ลงในระบบออนไลน์นั้น  

ทั้งนี้ สามารถเข้าในระบบได้ 2 ทาง (ในระบบ Intranet เท่านั้น) ดังนี้ 
1. Website: http://muacadamic.mahidol/ 
2.  Website: http://www.dt.mahidol.ac.th/th/ เลือกหน่วยงาน          หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
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2.1 เลือกความก้าวหน้าในสายงาน-สายวิชาการ 
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2.2 เลือกข้อ 6 ระบบขอต าแหน่งทางวิชาการออนไลน์ (เฉพาะ intranet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เข้าสู่ระบบ 
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4. ระบบจะแสดงเมนูการท างาน 4 เมนู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ยื่นแบบ ก.พ.อ.03 คือ เมนูการท างานที่ใช้ส าหรับเตรียมข้อมูลส าหรับเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 

       ข้อมูลประวัติส่วนตัว : ส าหรับตรวจสอบ แก้ไข และยืนยันข้อมูลประวัติส่วนตัว 
**หมายเหตุ ข้อมูลประวัติส่วนตัว เป็นข้อมูลที่เรียกค้นจากระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

       ข้อมูลการขอต าแหน่งทางวิชาการ : ส าหรับกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย ต าแหน่งที่เสนอขอ วิธีที่เสนอขอ สาขาที่เสนอขอ จ านวนปีที่น ามาค านวณภาระงานเฉลี่ย และรูปแบบ
การเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
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       ข้อมูลประวัติและภาระงาน : ส าหรับกรอกข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ/การ
ท างานใน มหาวิทยาลัยมหิดล ภาระงานย้อนหลังตามจ านวนปีที่ระบุ ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ ผลงานทาง
วิชาการท่ีเคยเสนอ (ท้ังหมด) และเอกสารการสอนที่เสนอ 

       ข้อมูลผู้บังคับบัญชา : ส าหรับกรอกข้อมูลผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า และ
ระดับหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่า 

       แสดงแบบ ก.พ.อ.03 : ส าหรับตรวจสอบข้อมูลที่แสดงในแบบ ก.พ.อ.03 ก่อนพิมพ์แบบ  
ก.พ.อ.03 

       พิมพ์แบบ ก.พ.อ.03 : ส าหรับพิมพ์เอกสาร แบบ ก.พ.อ.03 ในรูปแบบ Microsoft Word หรือ 
PDF File 

       ยื่นแบบ ก.พ.อ.03 : ส าหรับยืนยันการส่งแบบ ก.พ.อ.03 ให้กับส่วนงานต้นสังกัด 
 4.2 ติดตามสถานะการด าเนินงาน คือ เมนูการท างานที่ใช้สาหรับติดตามสถานะการเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ 
4.3 ประวัติการยื่น คือ เมนูการท างานที่ใช้ส าหรับสอบถามข้อมูลประวัติการยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
4.4 ออกจากระบบ คือ เมนูการท างานที่ใช้ส าหรับออกจากระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการออนไลน 

5. ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปด าเนินการตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว โดยมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 

 5.1 เลือกเมนู ยื่นแบบ ก.พ.อ. 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 46 

 

 

จะปรากฎหน้าจอ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที ่          ส าหรับแสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่วนที่            ปุ่มการท างาน ประกอบด้วย 

o ส าหรับยืนยันข้อมูลประวัติส่วนตัว 
o ส าหรับแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัว 
o ส าหรับปิดหน้าจอการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

1 

2 
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5.2 ให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูล 
ระบบจะเปิดให้แก้ไขข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และต้องการบันทึกข้อมูล ให้คลิกปุ่ม  
จะปรากฎDialog Box เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากต้องการบันทึกข้อมูล 

หากต้องการยกเลิก 

คลิกปุ่มตกลง 
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ตัวอย่างหน้าจอภายหลังการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 หากผู้ใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม                       
จะปรากฎ Dialog Box เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากต้องการบันทึกข้อมูล 

หากต้องการยกเลิก 

คลิกปุ่มตกลง 
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ตัวอย่างหน้าจอภายหลังการยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลการขอต าแหน่งทางวิชาการ ในส่วนที่ 

 

 

 

 

5.5 คลิกปุ่ม                                      หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

จะปรากฏ Dialog Box 
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ตัวอย่างหน้าจอภายหลังการบันทึกข้อมูลการขอต าแหน่งทางวิชาการส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากต้องการบันทึกข้อมูล หากต้องการยกเลิก 

คลิกปุ่มตกลง 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ : คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
http://muacademic.mahidol/zip/MUIT-APP-MUHR-NSAPO-UM-01-V02.pdf 
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4.2 ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุน 

 
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุนสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งต่างๆได้ ดังนี้ 

ต าแหน่งระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ได้ 2 วิธี คือ 
1. วิธีปกติ หมายถึง วิธีที่ใช้แก่ผู้ขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและผลงานตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
2. วิธีพิเศษ หมายถึง วิธีที่ใช้แก่ผู้ขอที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งต่างไปจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น 

ระยะการด ารงต าแหน่งไม่ครบ หรือการขอแต่งตั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง 
(Fast Track) 

ทั้งนี้ การขอต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุนอาจแบ่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่งประเภทสนับสนุนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ, กลุ่มสนับสนุนวิชาการ, กลุ่มสนับสนุนทั่วไป 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ช านาญงาน ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 

ปี และปฏิบัติงานในต าแหน่งที่เสนอขอมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

เสนอผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งผู้ต าแหน่งเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็น Corresponding Author 
โดยไม่ก าหนดจ านวนร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน
นั้นๆ และมีคุณภาพในระดับ “ดี” ทั้งนี้  ผลงาน
ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงาน หรือ งานวิเคราะห์ 
หรือ งานสังเคราะห์ หรือ งานวิจัย หรือ บทความ
ทางวิชาการ หรือ ต ารา หรือ หนังสือ หรือ งานแปล 
หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ เท่ากับ 
1 เรื่อง) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 ช านาญงานพิเศษ ด ารงต าแหน่ง “ช านาญงาน” มาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

เสนอผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” และ
มีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็น Corresponding Author 
โดยไม่ก าหนดจ านวนร้อยละการมีส่วนร่วมในผลงาน
นั้นๆ ทั้งนี ้ผลงานประกอบด้วย 

1. งานวิเคราะห์หรืองานสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย  
1 เรื่อง และ 

2. ง านวิ จั ย  หรื อ  คู่ มื อปฏิ บั ติ ง าน  หรื อ 
บทความทางวิชาการ หรือ ต ารา หรือ 
หนังสือ หรือ  งานแปล หรือ  เอกสาร
ประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ เท่ากับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน  

เชี่ยวชาญ ก าหนดให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการเสนอขอแต่งตั้งเป็นกรณีๆ ไป 
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

ช านาญการพิเศษ -  คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า ต รี ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  
   ต้องปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
-  คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  
   ต้องปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
-  คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  
   ต้องปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

เสนอผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” และ
มีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็น Corresponding Author 
โดยไม่ก าหนดจ านวนร้อยละการมีส่วนร่วม ทั้งนี้  
ผลงานประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือสนับสนุนวิชาการ  
1. คู่มือปฏิบัติงาน หรือ งานวิเคราะห์หรืองาน

สังเคราะห์ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ  
2. งานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการ หรือ 

ต ารา หรือ หนังสือ หรือ งานแปล หรือ 
เอกสารประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ 
เท่ากับ 1 เรื่อง) หรือ ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

กลุ่มสนับสนุนทั่วไป 
1. งานวิเคราะห์หรืองานสังเคราะห์ อย่างน้อย 

1 เรื่อง และ 
2. คู่ มื อปฏิ บั ติ ง าน  หรื อ  ง านวิ จั ย  หรื อ 

บทความทางวิชาการ หรือ ต ารา หรือ 
หนั งสือ หรือ  งานแปล หรือ  เอกสาร
ประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ เท่ากับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน 

กรณีสายงานวิจัย  
ต าแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย 

1. งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อย 3 เรื่อง 
ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการหลัก หรือ
เป็ นชื่ อแรก  หรื อ เป็ น  Corresponding 
Author และมีคุณภาพในระดับ “ดี” หรือ 

2. งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 2 เรื่อง ที่
ผู้ขอต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็น
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
ชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author 
และมีคุณภาพในระดับ “ดี” และงานวิจัยที่
ผู้ขอต าแหน่งท าร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีส่วนร่วม
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทุกเรื่องมี
คุณภาพในระดับ “ด”ี 
**กรณีงานวิจัยที่ เป็นชุดโครงการวิจัย 
( Research Program)  ห รื อ ง า น วิ จั ย ที่
ด า เนิ นการ เป็ นชุ ด โคร งการต่ อ เนื่ อ ง  
ผู้ขอต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินโครงการหลัก
ในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) และ 
มีปริมาณผลงานรวมแล้ ว ไม่น้ อยกว่ า 
ร้อยละ 50  

ต าแหน่งผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัย 
เสนอผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” และ
มีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็น
ผู้ ด า เนินการหลัก  หรื อ เป็นชื่ อแรก หรือ เป็น 
Corresponding Author ทั้งนี้ อาจเสนอผลงานวิจัย
จ านวน 3 เรื่อง ซึ่ งได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
หากอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือจาก
บรรณาธิการรับรองว่าจะลงตีพิมพ์ให้ได้เมื่อใด  
ในวารสารฉบับใด หรือ อาจเสนอผลงานจ านวน  
3 เรื่อง ประกอบด้วย 

1. งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือหากอยู่
ระหว่างรอการตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือจาก
บรรณาธิการรับรองว่าจะลงตีพิมพ์ให้ได้
เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และ 

2. งานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือ คู่มือ
ปฏิบัติงาน หรือ บทความทางวิชาการ หรือ 
ต ารา หรือ หนังสือ หรือ งานแปล หรือ 
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
เอกสารประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ 
เท่ากับ 1 เรื่อง) หรือ ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

ผู้เชี่ยวชาญ ด ารงต าแหน่ง “ช านาญการพิเศษ” มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

เสนอผลงานอย่างน้อย 4 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก” 
และมีผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็น Corresponding Author 
โดยไม่ก าหนดจ านวนร้อยละการมีส่วนร่วม ทั้งนี้
ผลงานประกอบด้วย 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือสนับสนุนวิชาการ  

1. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และ  

2. งานวิเคราะห์หรืองานสังเคราะห์  หรือ 
บทความทางวิชาการ หรือ ต ารา หรือ 
หนังสือ หรือ งานแปล หรือ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ เท่ากับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน 

กลุ่มสนับสนุนทั่วไป 
1. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และ  

2. งานวิ เคราะห์หรืองานสังเคราะห์ หรือ 
บทความทางวิชาการ หรือ ต ารา หรือ 
หนั งสือ หรือ  งานแปล หรือ  เอกสาร
ประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ เท่ากับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน 
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 

กรณีสายงานวิจัย  
ต าแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย 

1. งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อย 4 เรื่อง 
ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการหลัก หรือ
เป็ นชื่ อแรก  หรื อ เป็ น  Corresponding 
Author และมีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” 
หรือ 

2. งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 3 เรื่อง ที่
ผู้ขอต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็น
ชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author 
และมีคุณภาพในระดับ “ดีมาก”  และ
งานวิจัยที่ผู้ขอต าแหน่งท าร่วมกับผู้อื่นโดยมี
ส่วนร่วมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
ทุกเรื่องมีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” 

        **กรณี งานวิ จั ยที่ เป็นชุด โครงการวิ จัย  
         ( Research Program)  ห รื อ ง า น วิ จั ย ที่ 
          ด าเนินการเป็นชุดโครงการต่อเนื่อง ผู้ขอ 
          ต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินโครงการหลัก 
          ในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) และ 
          มี ปริ มาณผลงานรวมแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า 
          ร้อยละ 50  

ต าแหน่งผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัย 
เสนอผลงานอย่างน้อย 4 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก” 
และมีผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็น
ผู้ ด า เนินการหลัก  หรื อ เป็นชื่ อแรก หรือ เป็น 
Corresponding Author ทั้งนี้ อาจเสนอผลงานวิจัย
จ านวน 4 เรื่อง ซึ่ งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
หากอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือจาก
บรรณาธิการรับรองว่าจะลงตีพิมพ์ให้ได้เมื่อใด ใน
วารสารฉบับใด หรือ อาจเสนอผลงานจ านวน 4 เรื่อง 
ประกอบด้วย 
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
1. งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือหากอยู่
ระหว่างรอการตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือ
จากบรรณาธิการรับรองว่าจะลงตีพิมพ์ให้
ได้เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และ 

2. งานวิ เคราะห์หรื อสั ง เคราะห์  หรื อ 
บทความทางวิชาการ หรือ ต ารา หรือ 
หนังสือ หรือ งานแปล หรือ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ เท่ากับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด ารงต าแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญ” มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

เสนอผลงานอย่างน้อย 5 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก” 
และมีผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็นชื่อแรก และมีส่วนร่วมใน
ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือCorresponding 
Author และมีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพใน
ระดับ “ดีเด่น” และอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพใน
ระดับ “ดีมาก”  
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือสนับสนุนวิชาการ  

1. งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ และมีคุณภาพในระดับ 
“ดีเด่น” และ  

2. งานวิเคราะห์หรืองานสังเคราะห์  หรือ 
บทความทางวิชาการ หรือ ต ารา หรือ 
หนังสือ หรือ งานแปล หรือ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ เท่ากับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน มีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” 
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
กลุ่มสนับสนุนทั่วไป 

1. งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ และมีคุณภาพในระดับ 
“ดีเด่น” และ  

2. งานวิ เคราะห์หรืองานสังเคราะห์ หรือ 
บทความทางวิชาการ หรือ ต ารา หรือ 
หนั งสือ หรือ งานแปล หรือ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย (3 หัวข้อ เท่ากับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน มีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” 

กรณีสายงานวิจัย  
ต าแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย 

1. งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อย 5 เรื่อง 
ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการหลัก หรือ
เป็นชื่อแรก และมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อย
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  5 0  ห รื อ Corresponding 
Author ซึ่ ง ได้รับการตี พิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ หรือ
หากอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ จะต้องมี
หนังสือจากบรรณาธิการรับรองว่าจะลง
ตีพิมพ์ให้ได้เมื่อใด ในวารสารฉบับใด โดยมี
ผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพในระดับ 
“ดีเด่น” และอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพ
ในระดับ “ดีมาก” หรือ 

2. งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 4 เรื่อง ที่
ผู้ขอต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็น
ชื่อแรก และมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 หรือCorresponding Author 
ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ หรือหากอยู่
ระหว่างรอการตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือ 
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
จากบรรณาธิการรับรองว่าจะลงตีพิมพ์ให้ได้
เมื่อใด ในวารสารฉบับใด โดยมีผลงานอย่าง
น้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดีเด่น” 
และอย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพในระดับ 
“ดีมาก”  และงานวิจัยที่ผู้ ขอต าแหน่ง 
ท าร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีส่วนร่วมรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 และทุกเรื่องมีคุณภาพ 
ในระดับ “ดีมาก” 
**กรณีงานวิจัยที่ เป็นชุดโครงการวิจัย 
( Research Program)  ห รื อ ง า น วิ จั ย ที่
ด า เนิ นการ เป็ นชุ ด โคร งการต่ อ เนื่ อ ง  
ผู้ขอต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินโครงการหลัก
ในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) และ 
มีปริมาณผลงานรวมแล้ ว ไม่น้ อยกว่ า 
ร้อยละ 50  

ต าแหน่งผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัย 
เสนอผลงานอย่างน้อย 5 เรื่อง ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็นชื่อแรก และมีส่วนร่วมใน
ผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือCorresponding 
Author และมีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพใน
ระดับ “ดีเด่น” และมีผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง มี
คุณภาพในระดับ  “ดี มาก”  ทั้ งนี้  อาจ เสนอ
ผลงานวิจัยจ านวน 5 เรื่อง ซึ่งได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
หรือหากอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือ
จากบรรณาธิการรับรองว่าจะลงตีพิมพ์ให้ได้เมื่อใด 
ในวารสารฉบับใด หรือ อาจเสนอผลงานจ านวน 5
เรื่อง ประกอบด้วย 

1. งานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ หรือหากอยู่ระหว่างรอการ
ตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือจากบรรณาธิการ
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
รับรองว่าจะลงตีพิมพ์ให้ได้เมื่อใด ในวารสาร
ฉบับใด 
**กรณีงานวิจัยที่ เป็นชุดโครงการวิจัย 
( Research Program)  ห รื อ ง า น วิ จั ย ที่
ด าเนินการเป็นชุดโครงการต่อเนื่อง ผู้ขอ
ต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินโครงการหลักใน
บางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) และมี
ปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50  และ 

2. งานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือ บทความ
ทางวิชาการ หรือ ต ารา หรือ หนังสือ หรือ 
งานแปล หรือ เอกสารประกอบการบรรยาย 
(3 หัวข้อ เท่ากับ 1 เรื่อง) หรือ ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ คณะยังมีนโยบายสนับสนุนการท าผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน อันเป็นประโยชน์
ต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ และหน่วยงาน รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถน าผลงานไปเสนอ
ขอต าแหน่งสูงขึ้นได้ จึงได้มี ทุนสนับสนุนการท าผลงานเพ่ือพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง : ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการท าผลงานเพื่อพัฒนางานของ

บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558 

 

 

รายละเอียดเพ่ิม (เฉพาะ Intranet) 

 
https://op.mahidol.ac.th/hr/announcement-rules/support-rules/ 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร (เฉพาะ Intranet): 

 
https://dt.mahidol.ac.th/th/หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ 
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ด้านสวัสดิการ  

• สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (วงเงิน 10,000 บาท) 
• ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากร (คนละ 1,500 บาท) 
• เงินค่าเยี่ยมไข้ / เงินร่วมท าบุญงานศพ (บิดา/มารดา ของบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัว) 
• เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีบุคลากรเสียชีวิต 
• โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี (ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง, ฉีดวัคซีน) 
• เงินกู้ (ชพค.) และติดต่อประสานงาน  
• รถรับส่งบุคลากรนักศึกษาและผู้ป่วยจากคณะฯ ไปอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 17.00-20.00 น.  
• กิจกรรมร่วมท าบุญตักบาตร 
• กิจกรรมวันเกิดประจ าเดือน 
• กิจกรรมยามเย็นหรรษาคลายเครียด 
• บริการร้านอาหารสวัสดิการ อาคารพรีคลินิก ชั้น 2 และศูนย์อาหารM-Dent อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
   ชั้น 1 
• บริการศูนย์กีฬา ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา อาคารพรีคลินิก  ชั้น 9  

ด้านสิทธิประโยชน์  
• หนังสือรับรองการผ่านสิทธิการขอสินเชื่อจากธนาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร  

             ออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารอิสลาม) 
• การรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิกองทุนประกันสังคม 
• การเบิกเงินจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  
• การตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของ พม./พส.  
• การขอรับเงินชดเชย พม./พส.  
• กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล (กสช.)  
• กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรบลูกจ้างเงินงบประมาณ (กสจ.)  
• การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Online) 
• ขอมีบัตรประจ าตัวแสดงตนเป็นบุคลากรของคณะ (บัตรห้อยคอ)  
• กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
• การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 
• เกียรติบัตรส าหรับผู้เกษียณอายุงาน / เข็มกลัดทองค าตราสกุลมหิดล 
• การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ/ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ  
• เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่กรรม 
• เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม 
• การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา  
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• เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย  
• การส่งเสริมและให้รางวัลบุคลากรดีเด่นทุกประเภท  
• การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ/การขอพระราชทานเพลิงศพ/การจัดพวงหรีดส าหรับบุคลากร 

             ที่เสียชีวิต  
• จัดท า/ดูแลระบบสแกนนิ้วมือในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการเข้า -ออก ในการปฏิบัติงาน 

             ของบุคลากร 
• ตรวจสอบวันลา/สถิติข้อมูลการลา 
• ลงชื่อจองห้องพักอาคารชุดพักอาศัย ม.มหิดล ส าหรับบุคลากร 

ด้านกีฬา  
• กีฬาสีสานสัมพันธ์ 
• กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท 
• กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
• กีฬาภายในส่วนงานคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง : สามารถดูรายละเอียดประกาศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ Website หน่วยสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล http://www.dt.mahidol.ac.th/th/หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/ 
 

http://www.dt.mahidol.ac.th/th/หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/
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สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมที่ผู้ประกันตนควรทราบ 
สิทธิประโยชน์และผู้ประกันตน 

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือน
รับบริการทางการแพทย์ 
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 

- กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
 - กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ กรณีมีความจ าเป็นจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน มิฉะนั้น
จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ผู้ประกันกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ที่เกิดเหตุที่สุด โดย
ผู้ประกันตนหรือญาติหรือผู้ เกี่ยวข้อง จะต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบโดยด่วน  
เพ่ือจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อไป ส าหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบส านักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) 

ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง 
ผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินวันละ 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
ยกเว้น ค่าห้องและอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในสถานพยาบาลของ

เอกชน ค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล ไม่เกินครั้งละ 500 บาท 
**กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่จ ากัด
จ านวนครั้ง 

  เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส2-01) ข้อความครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่น

ค าขอ 
2. ใบรับรองแพทย ์
3. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีฉุกเฉินไม่เข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ) 
4. หนังสือรับรองจากนายจ้าง (กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้) 
5. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)  

มี 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซีโอเอ็มบีไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 



หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 64 

 

 

2.  กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิค) 
     หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่าย

จริงตามตามความจ าเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาท/ปี 
กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม

เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้นตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(ก)  1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท 
(ข)  มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท 
กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม

เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(ก)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่างเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท 
(ข)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่างเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท 
   เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) ข้อความครบถ้วนพร้อม

ลงลายมือชื่อผู้ยื่นค าขอ ส่วนที่ 1 และใบรับรองแพทย์ แพทย์กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงชื่อแพทย์ผู้ให้การรักษา 
ส่วนที่ 2  

2. แบบหนังสือมอบอ านาจ กรณีให้ผู้อ่ืนรับเงินแทน 
3. ใบเสร็จรับเงิน 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
5. เวชระเบียบของแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอคริลิก) 
6. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)  

มี 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซีโอเอ็มบีไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 



หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 65 

 

 

3. กรณีคลอดบุตร 
ส่งเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร 
    หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์  
- คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย กรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 

13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง 
- ส าหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 

50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน (เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) 
**กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่  ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่เกิน  

4 ครั้ง โดยบุตรที่น ามาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถน ามาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก 
      เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทน(สปส.2-01) ข้อความครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่น

ค าขอ 
2. สูติบัตรต้นฉบับบุตรคนที่จะใช้สิทธิ พร้อมส าเนา 1 ชุด 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตน (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส) 
5. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)  

มี 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซีโอเอ็มบีไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

4. กรณีทุพพลภาพ (ไม่ใช่เนื่องจากการท างาน) 
 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่ส านักงาน

ประกันสังคมก าหนดให้เป็นผู้ทุพพลภาพ 
     หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
 - กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ 
ส าหรับผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าท าการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่เลือก หรือสถานพยาบาลของรัฐ 

ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางสถานพยาบาลจะเป็นผู้เบิกจากส านักงานประกันสังคม
โดยตรง 

 - กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชน 
 ผู้ป่วยนอก จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท 
 ผู้ป่วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท 
 ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ ให้เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท 
 ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพและเข้ารับการฟื้นฟูในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของส านักงาน

ประกันสังคม จะมีค่าฟื้นฟูอีก 40,000 บาท 
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      เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ข้อความครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ 

ผู้ยื่นค าขอ 
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพ 
3. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์) 
4. ส าเนาเวชระเบียน (ถ้ามี) 
5. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)  

มี 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซีโอเอ็มบีไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

5. กรณีเสียชีวิต (ไม่ใช่เนื่องจากการท างาน) 
    ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย 
      หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
 ผู้มีสิทธิได้รับค่าท าศพ 40,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ 
 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ดังนี้ 

- ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จ่ายให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ 
จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ย 4 เดือน  

- ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 50 
ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน  

   เอกสารประกอบการยื่นค าขอ (กรณีขอรับค่าท าศพ) 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ข้อความครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่น

ค าขอ 
2. ส าเนาใบมรณบัตรพร้อมตัวจริง 
3. หลักฐานจากฌาปนสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ 
4. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการศพ พร้อมส าเนา 1 ชุด 
5. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)  

มี 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซี โอเอ็มบีไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
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  การมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมารับแทน 
1. หนังสือมอบอ านาจ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริงของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
3. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากส านักงานประกันสังคม 
4. การยื่นค าร้องขอรับค่าท าศพ สามารถยื่นได้ท่ีส านักงานประกันสังคมทุกเขตพ้ืนที่และทุกจังหวัดที่สะดวก

ในการยื่นค าร้อง 
6. กรณีสงเคราะห์บุตร 
 จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 

เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 
   หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
- ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาท/บุตรหนึ่งคน 
- ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน 
- ในกรณีที่ผู้ประกันตนชายไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตรจึงมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนชาย 

สามารถด าเนินการให้บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ 3 วิธี คือ จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร จดทะเบียน
รับรองบุตร และยื่นค าร้องต่อศาลให้มีค าพิพากษาว่าเป็นบุตร 

   การหมดสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตร 
- เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ขวบปีบริบูรณ์ ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
- บุตรเสียชีวิต 
- ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอ่ืน 
    เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ข้อความครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่น

ค าขอ (กรณีผู้ประกันตนยื่นค าขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรส าหรับบุตร 2 คน ในคราวเดียวกัน
สามารถใช้แบบค าขอฯ ชุดเดียวกันได้) 

2. สูติบัตรต้นฉบับ พร้อมส าเนา 1 ชุด 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าของผู้ประกันตน (กรณีจดทะเบียนหย่า) หรือส าเนาทะเบียนรับรอง

บุตร ซึ่งเกิดจากค าสั่งศาลพิพากษาให้เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
5. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)  

มี 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซีโอเอ็มบีไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
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7. กรณีชราภาพ 
    กรณีบ านาญชราภาพ 
1. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม 
2. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 
3. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
   หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ (กรณีบ านาญชราภาพ) 
- กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิด้รับเงินบ านาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตรา

ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เดือนสุดท้ายที่ใช้ฐานในการค านวณเงินสมทบก่อนความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 

- กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน (15 ปีขึ้นไป) ให้ปรับเพ่ิมอัตราบ านาญชราภาพตามข้อ 1 ขึ้น
อีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน 

   หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ (กรณีบ าเหน็จชราภาพ)  
- กรณีท่ีมีการจ่ายเงินสมทบต่ ากว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพ มีจ านวนเท่ากับจ านวนเงินสมทบ

ที่เฉพาะส่วนของผู้ประกันตน 
- กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ เท่ากับจ านวนเงินสมทบที่

ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ 
      ผู้มีสิทธิรับเงินบ านาญชราภาพ  
- ผู้มีสิทธิได้รับเงินบ านาญชราภาพกรณีถึงแก่ความตายให้ทายาทของผู้นั้นได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ ได้แก่  
     (1) บุตร ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน ให้รับ 2 ส่วน ถ้า

ผู้ประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน 
     (2) สามี หรือภริยาได้รับ 1 ส่วน 
     (3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน 
     (4) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุไว้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพให้ได้รับ 1 ส่วน 
- ในกรณีที่ไม่มีทายาทตาม ข้อ (1) – (4) หรือทายาทนั้นได้เสียไปเสียก่อน ให้แบ่งเงินในระหว่างทายาทผู้มี

สิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ 
- ในกรณีที่ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพตามข้อ 2 ให้ทายาทของผู้ประกันตนหรือผู้รับเงิน

แล้วแต่กรณีมีสิทธิได้รับเงินตามล าดับ 
เงินบ านาญชราภาพ :  จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต 
เงินบ าเหน็จชราภาพ :  จ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว 
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    เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ข้อความครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ 

ผู้ยื่นค าขอ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)  

มี 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซีโอเอ็มบีไทย จ ากัด 
(มหาชน)  

8. การว่างงาน 
           ผู้ประกันตนจ่ายเงืนสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 

15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามก าหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดทาง
กฎหมาย 

  หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
       กรณีถูกเลิกจ้าง  
- ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ภายใน 1 ปีปฏิทิน ในอัตราร้อยละ 50 ของ

ค่าจ้าง 
กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามก าหนดระยะเวลา 
- ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ภายใน 1 ปีปฏิทิน ในอัตราร้อยละ 30 ของ

ค่าจ้าง 
กรณีไม่ได้ท างานจากเหตุสุดวิสัย 
- ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน 
หมายเหตุ : ผู้ประกันตนต้องข้ึนทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวทางระบบอินเตอร์เน็ต ภายใน 30 วัน นับ

แต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน 
   การหมดสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 
- กลับเข้าท างานในสถานประกอบการ 
- ปฏิเสธงาน หรือปฏิเสธการฝึกงาน ที่จัดหาให้ 
- ไม่ไปรายงานตัวตามท่ีก าหนด 
   เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 
1. แบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน(สปส.2-01/7) ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลง

ลายมือชื่อผู้ยื่นค าขอ และยื่นเรื่องด้วยตนเองท่ีส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 
2. ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่ส านักจัดหางาน กรมการจัดหางานของรัฐทั่วประเทศ 
3. แบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 
4. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา 
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5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
6. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือส าเนาแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6 -09) หรือ

ค าสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน 
7. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) มี 9 

ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ า กัด 
(มหาชน) ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซีโอเอ็มบีไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 71 

 

 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้มีสิทธิใช้บริการ 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) 
3. ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็น

สวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกตาย ทุพพลภาพ เกษียณอายุ ออกจาก

งาน หรือลาออกจากกองทุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)  และลูกจ้างประจ าเงิน

รายได้ มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ) โดยสมาชิกจะต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุน

ฯ ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือน และมหาวิทยาลัยจะสมทบให้ร้อยละ 3 เท่านั้น 

แผนการลงทุน 
แผนการ
ลงทุน 

ทหารไทย
ธนรัฐ 

ทหารไทย
ไพศาล 

 SET 
50  

 JUMBO 
25  

Globat 
Quality 
Growth 

พร็อพเพอร์ตี้ 
อินคัม พลัส 

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    

แผน 7  60 20  5 15 

แผน 8  50 25  10 15 

แผน 9  30 40  15 15 

การพ้นสมาชิกภาพ 
สมาชิกภาพจะสิ้นสุดในกรณีใด กรณีหนึ่งดังนี้ 
1. ตาย       2. ลาออกจากงาน 
3. ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ   4. เกษียณอายุ 
5. เมื่อกองทุนฯ เลิกตามข้อบังคับกองทุนฯ 6. พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล 
หมายเหตุ ; กรณีลาออกจาการเป็นสมาชิกกองทุนฯแล้ว ไม่สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้อีก 
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การจ่ายเงินเม่ือพ้นสมาชิกภาพ 
เมื่อพ้นสมาชิกภาพจากกองทุนฯ สมาชิกจะได้รับเงินในส่วนของเงินสะสมพร้อมผลประโยชน์ในเงินสะสมคืน

ในทุกกรณี ส่วนเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ในเงินสมทบจะได้รับตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบเมื่อพ้นสมาชิกภาพ 

อายุการเป็นสมาชิก อัตราส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบที่มอบแก่สมาชิก 
(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 

 
กรณีเป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ในเงินสมทบเต็มจ านวนต่อเม่ือ 
1. ตาย     2. ทุพพลภาพ 
3. เกษียณอายุ    4. วิกลจริต เสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ 
5. กองทุนเลิก    6. ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระท าผิดระเบียบข้อบังคับการท างาน 
ข้อดีของการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
1. มีหลักประกันที่มั่นคงของชีวิตเมื่อพ้นจากงาน 
2. ได้รู้จักวินัยในการออมด้วยตนเองว่าต้องออมเป็นประจ าทุกๆ เดือน 
3. ได้รับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจ านวนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
4. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3 ชั้น 
- เงินสะสมได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้  
- ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนได้รับการยกเว้นภาษี 
- ได้รับเงินก้อนปลอดภาษีเม่ือเกษียณฯ (ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

 

 

 

 

 

 

** ข้อมูลจาก: https://op.mahidol.ac.th/hr/welfare/ 
 

https://op.mahidol.ac.th/hr/welfare/
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สิทธิการลาประเภทต่างๆ ของลูกจ้างเงินรายได้ 

 

ประเภทการลา 
หลักเกณฑ์การลา 

ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า 

1.ลาป่วย มีสิทธิลาได้ปีละไม่เกิน 15 วันท างานกรณีเข้า
ปฏิบัติงาน ในปีแรกลาได้ไม่เกิน 8 วันท างาน 
ยกเว้น กรณีปีแรกมีระยะเวลาการจ้าง ไม่ครบ 6 
เดือน (ตามค าสั่ งจ้ า ง )  ลาได้แต่ ไ ม่ ได้ รับ
เงินเดือนทุกประเภทการลา 

มีสิทธิลาได้ปีละไม่เกิน 60 วันท างาน หากมีความ
จ าเป็นหัวหน้าส่วนงานสามารถอนุญาตลาต่อไปอีกไม่
เกิน 60 วันท างาน ลาป่วย 30 วันขึ้นไป ต้องมี
ใบรับรองแพทย ์

2. ลากิจ ลูกจ้างชั่วคราวลากิจส่วนตัวได้ แต่ลาโดยไม่ได้รับ
เงินเดือน 

มีสิทธิลากิจปีหนึ่ง ไม่เกิน 45 วันท างาน  แต่ในปีที่
เริ่มเข้าท างานให้ลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ กรณีลา
กิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร  
สามารถลาได้ไม่เกิน 30 วันท าการ โดยให้นับรวมอยู่
ในวันลากิจส่วนตัว 45 วันท าการด้วย 

3. ลาพักผ่อน  มีสิทธิลาพักผ่อนปีหนึ่งได้  10 วันท างาน   หาก
ใช้วันลา ไม่ครบ 10 วันท างาน ให้สะสมวันที่ยัง
ไม่ได้ลาเข้ากับปีต่อไปได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 20 
วันท างาน(หากบรรจุไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลา
พักผ่อน) 

มีสิทธิลาพักผ่อนปีหนึ่งได้ 10 วันท างานหากใช้วันลา
ตามข้อ 1 ไม่ครบ 10 วันท างาน ให้สะสมวันที่ยัง
ไม่ได้ลาเข้ากับปีต่อไปได้ แต่รวมแล้ว ไม่เกิน 20 วัน
ท างาน-ผู้ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมีสิทธิสะสม
วันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 30 วันท างาน 

4 . ล า เ กี่ ย ว กั บ
ราชการทหาร 

มีสิทธิลาเกี่ยวกับราชการทหารได้ตลอดระยะเวลาที่ทางราชการทหารก าหนด ได้แก่ เข้ารับการตรวจเลือก 
การเข้ารับการระดมพล การฝึกวิชาการทหาร และการเข้าทดลองความพรั่งพร้อม 

5.ลาอุปสมบท 

หรือลาไป

ประกอบพิธีฮัจย์ 

 

ไม่ได้รับสิทธิการลานี้ มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 120 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของผู้บังคับบัญชาอนุญาต ต้องอุปสมบทภายใน 10 

วัน นับแต่วันเริ่มลา และกลับเข้ามารายงานตัวเข้า

ปฏิบัติงานภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขาการลาไป

ประกอบพิธีฮัจย์ ต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ภายใน 10 วัน นับแต่ลาและกลับมารายงานตัวเข้า

ปฏิบัติงานภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึง

ประเทศไทย (หากยังบรรจุไม่ถึง 12 เดือนไม่มีสิทธิ

ลา) 
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ประเภทการลา 
หลักเกณฑ์การลา 

ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า 

6.ลาคลอดบุตร ลูกจ้างที่มีระยะเวลาจ้างต่อเนื่อง  มีสิทธิ

ลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยมี

สิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน

(หากยังบรรจุไม่ถึง 7 เดือน ไม่มีสิทธิลา

คลอดบุตร) 

มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 

วัน 

7.การลาไป

ช่วยเหลือภริยาที่

คลอดบุตร 

ไม่ได้รับสิทธิการลานี้ มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ (ต่อการคลอด 1 

ครั้ง) ต้องลาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาที่ถูกต้อง

ตามกฎหมายคลอดบุตร-แนบเอกสารส าเนาทะเบียน

สมรส และใบเกิดของบุตรเพ่ือประกอบการพิจารณา

ด้วย 

8 . ก า ร ไปถื อศี ล

ปฏิบัติธรรม 

ลูกจ้างสตรี มีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ ได้รับการรับรองจากส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ครั้งหนึ่งตลอดอายุงาน เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 

เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา และต้องน าวุฒิบัตรที่สถานปฏิบัติธรรมออกให้มาแสดงเพ่ือรายงานตัว 

กลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 5 วัน 
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สิทธิการลาประเภทต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย / 
 พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ประเภทการลา หลักเกณฑ์การลา 
1. ลาป่วย  พนักงานมหาวิทยาลัยลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนปีละ ไม่เกิน 60 วันท าการ  

 กรณีลาป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและ/หรือพักรักษาตัวต่อเนื่องตามความเห็น  
     ของแพทย์ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้อีก ไม่เกิน 60 วันท าการ ทั้งนี้รวมทั้งปีมีสิทธิ 
     ลาป่วย โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 120 วันท าการ  
 กรณี ลาป่วยเกิน 3 วันท าการติดต่อกันต้องมีใบรับรองแพทย์ 

2. ลากิจ   ลาได้ไม่เกินปีละ 45 วันท าการ  
  ในปีแรกของการเข้าปฏิบัติงาน ลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ  
 กรณีลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ลาได้ไม่เกิน  150 วันท าการ แต่ไม่มี 
     สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาต่อเนื่องดังกล่าว 

3. ลาพักผ่อน  ลาไดไ้ม่เกิน 10 วันท าการต่อปี  
 กรณีท่ีได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลา  
 สามารถสะสมวันลาได้ไม่เกิน 20 วันท าการ  
 ผู้ที่ปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อนได้ 
     ไม่เกิน 30 วันท าการ 

4. ลาอุปสมบท  
ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 ไม่เคยลาประเภทนี้มาก่อน และต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 ลาไดไ้ม่เกิน 120 วัน 

5. ลาคลอดบุตร  ลาครั้งละไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์  
 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประกันตน และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุด  
     เพ่ือการคลอดบุตร ให้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ จากกองทุนประกันสังคมก่อน ส าหรับส่วนที่ยัง 
     ไม่ครบสิทธิ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเดือนในส่วนที่ขาดนั้นให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  
     ให้ครบถ้วนตามสิทธิ 

6.การลาไปดูแลบุตร
และภรรยาหลังคลอด
บุตร 

 ลาไดไ้ม่เกิน 15 วันท าการ (ต่อการคลอด 1 ครั้ง)  
 ต้องลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายคลอดบุตร  
    แนบเอกสารส าเนาทะเบียนสมรส และใบเกิดของบุตรเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

7. ลาเกี่ยวกับราชการ
ทหาร 

การเข้ารับการตรวจเลือก คือ การเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ  
การเข้ารับการเตรียมพล คือ การเข้ารับการตรวจสอบเข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการ
ทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
แนวทางปฏิบัติ  
 ผู้เข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือก 
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ประเภทการลา หลักเกณฑ์การลา 
    ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง  
 ผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
    ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก และเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ 
    การเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับค าสั่งอนุญาต  
 เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการตรวจเตรียมพลแล้วให้รายงานตัว 
    กลับภายใน 7 วัน  
 กรณีจ าเป็น ผู้บังคับบัญชาอาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน 

8. การไปถือศีลปฏิบัติ
ธรรม 

 พนักงานมหาวิทยาลัยสตรี ไปถือศีลปฏิบัติธรรมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน  
    ไม่เกิน 3 เดือน ต้องปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน  
    พระพุทธศาสนาแห่งชาติเท่านั้น เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ 
    หน้าที่พร้อมวุฒิบัตรที่สถานปฏิบัติธรรมออกให้ 

9. ลาติดตามคู่สมรส  ลาได้ไม่เกิน 2 ปี  
 ผู้มีอ านาจอนุญาต อาจให้ลาได้อีก 2 ปี แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกินต้องลาออกจากงาน  
 ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

**ข้อควรทราบเกี่ยวกับการลา** 
  ผู้ลาต้องยื่นใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นกรณี ลาป่วย  

     ลาคลอดบุตร การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้หยุดงานได้โดยไม่ต้องรอรับค าสั่ง   

     อนุญาตในกรณีท่ีไม่อาจยื่นใบลาได้ ต้องแจ้งการลาให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ และต้องส่งใบลาในวันแรก 

     ที่มาปฏิบัติงาน 

 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดงาน ให้เสนอขอ  

     ยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด  

     เพียงวันที่ขอยกเลิกวันลานั้น 

 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมิได้ด าเนินการเกี่ยวกับการลาให้ถูกต้องตามประกาศนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

     ให้ถือว่าเป็นการขาดงาน 

 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ลาเกินสิทธิการลา ให้ถือเป็นการลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน 
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สวัสดิการพนักงานมหาวทิยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 

  
                  

                           
  

พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) ที่เป็นผู้ประกันตน(ประกันสังคม) สามารถ
น าค่ารักษาพยาบาลในส่วนเงินเกินสิทธิประกันสังคม (ซึ่งเบิกได้ตามสิทธิราชการ) ไปเบิกจากกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือจากส่วนงานส าหรับวงเงินที่ เบิกได้ขึ้นอยู่กั บพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว  
มีสวัสดิการรูปแบบใด โดย รูปแบบที่ 1 หักเงินเดือนเข้ากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงาน
ส าหรับวงเงินที่จะต้องส่งเงินสมทบร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือน แต่ไม่เกิน 750 บาท เข้ากองทุนประกันสังคม และ
ใช้สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม ส าหรับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย
และบุคคลในครอบครัวที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้จากกองทุนประกันสังคม (ซึ่งเบิกได้ตามสิทธิข้าราชการ) ให้
เบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงิน 20,000 บาท/ปี 

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวมีความจ าเป็นต้องใช้สิทธิเกินวงเงินที่ก าหนด (20,000 
บาท/ปี)ให้เบิกจ่ายในส่วนที่เกินได้ โดยจ่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย (Co-Pay) เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ในวงเงินไม่เกิน 
50,000 บาท/ปี (มหาวิทยาลัยจ่ายร่วมไม่เกิน 25,000 บาท/ปี)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สวัสดิการกองทุนประกันสังคม 

ส่วนที่เกินสิทธิประกันสังคมและ

บุคคลในครอบครัว 

เบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการฯ วงเงิน 

20,000 บาท/ปี + Co-Pay ในวงเงินไม่เกิน 

50,000 บาท/ปี 

และบุคคลในครอบครัว 

อ้างอิงจาก เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล 
ที่มา : https://op.mahidol.ac.th/hr/welfare/med-expense/staff/ 



หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 78 

 

 

ทุนการศึกษาบุตรแก่บุคลากร 
สวัสดิการได้จัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรทุนละ 1,500 บาท ต่อบุตร 1 คน โดยผู้ขอรับทุน
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2. อัตราเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท 
3. ระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
4. การขอรับทุนสนับสนุน ยื่นขอรับทุนได้ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยกรอกแบบฟอร์มและแนบ 

สูติบัตรของบุตร หรือทะเบียนบ้าน หรือใบรับรองจากสถานศึกษา (รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ดูได้จาก
ประกาศฯ) 

5. ยื่นขอรับทุนได้ท่ีหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม 
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม ขณะมีสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ยกเว้นแต่พนักงาน

มหาวิทยาลัยผู้นั้นถึงแก่กรรมในระหว่างขาดงาน) ให้ได้รับเงินจ านวน 3 เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย จาก
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือจ่ายให้บุคคลซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้แสดงเจตนาระบุชื่อไว้เป็น
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ตามข้อ 6.1หรือทายาท ตามข้อ 6.2 (กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมิได้
แสดงเจตนาไว้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ ตามข้อ 6.3)  

 วิธีปฏิบัติ 
  ผู้มีสิทธิ/ทายาท ยื่นแบบขอรับเงินช่วยพิเศษ พร้อมเอกสารที่หน่วยสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์  
      งานทรัพยากรบุคคล 
  หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตรวจสอบสิทธิและเอกสาร แล้วเสนอเรื่องถึงไปยังมหาวิทยาลัย  
      ประธานกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย 

 
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ  

                พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 
 

เงินสงเคราะห์เพื่อการฌาปนกิจกรณีบุคลากรถึงแก่กรรม(รับเงินจากมหาวิทยาลัย) 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย /ลูกจ้างประจ า /ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ (ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิ) บุคคลใน
ครอบครัว หรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ในอัตราดังนี้ 

1. กรณีถึงแก่กรรมด้วยเหตุปกติ  50,000 บาท 
2. กรณีถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ  100,000 บาท 

**แบ่งเป็นบุตร 2 ส่วน / คู่สมรส 1 ส่วน / บิดา-มารดา 1 ส่วน** 
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เงินสงเคราะห์เพื่อการฌาปนกิจกรณีบุคลากรถึงแก่กรรม(รับเงินจากสวัสดิการฯ) 
บุคลากรของคณะฯ ถึงแก่กรรม ทายาทตามกฎหมายจะได้รับเงินจากสวัสดิการคณะฯ จ านวน 10,000 บาท 

ค่าเยี่ยมไข้ 
กรณีบุคลากรของคณะฯ นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล น าใบรับรองแพทย์และส าเนาบัตรประชาชนขอเบิกเงินค่า
เยี่ยมไข้ ครั้งละ 500 บาท 

ค่าร่วมท าบุญหรือหรีดงานศพ 
กรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุคลากรเสียชีวิต น าส าเนาใบมรณบัตร ของบิดามารดา คู่สมรส บุตร ส าเนาบัตร
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านขอ่งตนเอง เพ่ือขอเบิกเงินค่าร่วมท าบุญงานศพ 1 ,000 บาท กรณีบุคลากร
เสียชีวิตร่วมเป็นเจ้าภาพ 5,000 บาท 
 

สิทธิสวัสดกิารรักษาพยาบาลทางทันตกรรมส าหรับบุคลากรและครอบครัว 

สวัสดิการคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ให้สิทธิส าหรับบุคลากรและครอบครัวได้ใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล
ทางทันตกรรมในวงเงินคนละ 10,000 บาท/ปี หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ 

1. บุคลากรที่เข้าใหม่ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานอย่างน้อย 6 เดือนถึงจะใช้สิทธิได้รวมถึง

บุคคลในครอบครัว บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร  ที่ชอบด้วยกฏหมาย 

2. กรณีจัดฟันต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย  2 ปี จึงจะใช้สิทธิในการจัดฟันได้ 

ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาทางทันตกรรมส าหรับบุคลากร 
      ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2558   
 

วิธีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบวงเงินสวัสดิการทางทันตกรรมและการใช้สิทธิ 
       - การเริ่มต้นการใช้งาน 
 - การสร้างรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 
 - การเข้าระบบครั้งแรกของปีงบประมาณ 
 - การเข้าใช้งานเพ่ือขอเปิดสิทธิ /พิมพ์แบบค าขอใช้สิทธิ /ไปรักษาที่คลินิก/แบบค าขอใช้สิทธิคืนที่การเงิน
ประจ าคลินิกทุกครั้งหลังการรักษา 
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ระบบสวัสดิการทันตกรรม 10,000 บาท 

1. เริ่มต้นใช้งาน 
1.1 เข้าเว็บ http://estaff.dt.mahidol/intranet/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การสร้างรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ “ระบบสวัสดิการ 10000 บาท” 
1.2 
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3. การเข้าระบบครั้งแรกของปีงบประมาณ 
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4. การเข้าใช้งานเพื่อขอเปิดสิทธิฯ 
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5. การดูประวัติการใช้สิทธิ 
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ข้อมูลจาก https://dtapp.mahidol.ac.th/dtwelfare/public/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dtapp.mahidol.ac.th/dtwelfare/public/
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การเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยมหดิล  

เข็มเชิดชูเกียรติ เข็มเครื่องหมาย  มหาวิทยาลัยมหิดล   
เป็นสิ่งที่แสดงถึงเกียรติคุณส าหรับบุคลากรส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ประกอบคุณงามความ

ดี รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมาย ซึ่งแบ่งเข็มเครื่องหมายเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. เข็มชั้นที่ 3 ปฏิบัติงานครบ 5 ปี 
2. เข็มชั้นที่ 2 ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 
3. เข็มชั้นที่ 1 ปฏิบัติงานครบ 20 ปี 
4. เข็มชั้นพิเศษ ปฏิบัติงานครบ 25 ปี 

เข็มเชิดชูเกียรติ ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน   
สิ่งที่จะได้รับคือ 
- เกียรติบัตรผู้เกษียณฯ 
- เข็มกลัดทองค าตราราชสกุลมหิดล 

**ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันจนครบวาระเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน และมี
สิทธิประดับเข็มเครื่องหมายเกียรติคุณ** 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างเงินงบประมาณ(หมวดช่างฝีมือ) จะมีสิทธิได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อปฏิบัติงานครบ 5 ปี จะได้ชั้นแรกตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่ก าหนด 
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บัตรประจ าตัวบุคลากรแสดงการเป็นบุคลากรของคณะ 
และบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1. บัตรแสดงตน (บัตรห้อยคอ) บุคลากรจะต้องมีบัตรแสดงตนว่าเป็นบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 

 

 

2. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับบุคลากรนั้น บุคลากรจะต้อง
ด าเนินการส่งเอกสารผ่านระบบ online (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว) ส่วนลูกจ้างประจ าต้องบรรจุก่อนปี 2550 
ถึงจะสามารถท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  
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การสมัครใช้บริการ Free Internet Account 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 

 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/เลือก กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ขั้นตอนที่ 2 
 เลือก Internet Service 
 เลือก สมัคร Free Internet ส าหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ขั้นตอนที่ 3 
 กรอกเอกสารจนครบทุกช่องตามระบบ  
 ท าการพิมพ์ใบสมัคร 
 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ 

3 
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ขั้นตอนที่ 4 น าส่งใบสมัครที่ หน่วยสารบรรณ ชั้นที่ 16 
 

 
 

ตัวอย่าง 
แบบฟอรม์ 

4 
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ระบบ E-Pay Slip System 

การเข้าดูใบแจ้งรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าเว็บไซต ์http://epayroll-dt.mahidol.ac.th/ 1 

รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
เดียวกับ Mail 

Mahidol   

2 

3 
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4 

5 

เอกสารฉบับจริง (1 ฉบับต่อเดือน) เอกสารฉบับส าเนา (3 ฉบับต่อเดือน) 
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การเข้าดูใบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าเว็บไซต ์http://epayroll-dt.mahidol.ac.th/ 1 

2 
รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

เดียวกับ Mail 
Mahidol   

3 4 
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ระบบขอหนังสือรับรองการท างาน/เงินเดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.การขอหนังสือรับรอง 
1.1 วิธีกรอกใบค าร้องขอหนังสือรับรอง 
 1) เข้าเว็บ http://estaff.dt.mahidol/intranet/ 

2) คลิกที่เมนู “ระบบขอหนังสือรับรองการท างานเงินเดือน” 
 
  

http://estaff.dt.mahidol/intranet/
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3) กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (รหัสเดียวกันกับ E-mail Mahidol) 

4) กรอกรหัสบัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรอง และคลิกท่ีปุ่ม “LOGIN” 

5) ระบุจ านวนในช่องของภาษาหนังสือรับรองที่ต้องการรับ 

6) ระบุความประสงค์หากต้องการให้หนังสือรับรอง แสดงเงินเดือน หรือไม่แสดง

เงินเดือน 
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7) ระบุวัตถุประสงค์ในการน าหนังสือรับรองไปใช้ (กรณีท่ีเลือกวัตถุประสงค์เป็นอ่ืนๆ ต้องระบุสาเหตุด้วย) 

8) ท าการยืนยันการส่งใบค าขอ และคลิกท่ีปุ่ม “ส่งใบค าขอ” 

1.2 วิธีตรวจสอบใบค าขอ 
1) คลิกที่เมนู “ตรวจสอบสถานะใบค าขอ” 

2) ระบบจะแสดงสถานะใบค าขอในคอลัมน์ “สถานะ” 



หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 วิธีการลบใบค าขอ 
1) คลิกที่เมนู “ลบ” ในรายการแสดงใบค าขอ 

2) ระบบจะให้ท่านยืนยันการลบใบค าขอกรุณาคลิกที่ OK ในกรณีท่ีไม่ต้องการลบใบค าขอให้คลิกที่ “ยกเลิก” 

3) หากเจ้าหน้าที่ระบบท าการพิมพ์ใบค าขอแล้ว บุคลากรจะไม่สามารถลบใบค าขอนั้นได้ 

2. การออกหนังสือรับรอง (ส าหรับเจ้าหน้าที่ระบบเท่านั้น) 
     2.1 การ LOGIN เข้าสู่ระบบ 

1) คลิกที่เมนู “Login ส าหรับเจ้าหน้าที่ระบบ” 
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2) กรอก Username และ Password จากนั้น คลิกที่ “LOGIN” 

2.2 การพิมพ์หนังสือรับรอง 
1) คลิกที่เมนู “รอพิมพ์” 

2) คลิกที่ “พิมพ์” เพ่ือออกหนังสือรับรอง 
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3) ระบบจะแสดงหนังสือหนังรับเป็นไฟล์ Word กรุณาตรวจสอบหนังสือรับรองแล้ว Print 

ตัวอย่าง 

หนังสือรับรอง 

2.3 การ Update สถานะเซ็นอนุมัติ 
1) คลิกที่เมนู “รอเซ็นอนุมัติ” 

2) คลิกที่ค าสั่ง “Update” 
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3) ระบบจะให้ท่านยืนยันการเซ็นอนุมัติใบค าขอกรุณาคลิกที่ “เซ็นอนุมัติแล้ว” 

 

2.4 การ Update สถานะรับเอกสาร 

1) คลิกที่เมนู “รอรับเอกสาร” 

2) คลิกที่ค าสั่ง “Update” 

3) ระบบจะให้ท่านยืนยันการรับหนังสือรับรองกรุณาคลิกท่ี “รับเอกสารแล้ว” ถือว่าใบค าขอด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

แล้ว 

ข้อมูลจาก: http://10.3.101.129/intranet/ระบบสารสนเทศ/ระบบขอหนังสือรับรองการท างานเงินเดือน/ 
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จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลพึงมีจรรยาบรรณ ต่อตนเอง ดังนี้  
 1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยึดมั่นในค่านิยมองค์การ ปณิธาน ปรัชญา พันธกิจ และค าขวัญของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4. ใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใด  
    มีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
5. มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทักษะ 
    ในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
6. อุทิศตนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้  
    เป็นประโยชน์ต่องานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
    หรือปฏิบัติงานในหน้าที่ล่าช้าเกิน ระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกินสมควร 

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลพึงมีจรรยาบรรณ ต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ดังนี้  
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
 2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีจิตส านึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ  
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และมีความขยันหมั่นเพียร  
              โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
 4. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ  
              สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

5. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และไม่ใช้ 
              เวลา เงินบุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
              หรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
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บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลพึงมีจรรยาบรรณ ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ดังนี้  
1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งการให้  
    ความคิดเห็น ช่วยท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา 
    งานที่รับผิดชอบ 
2. ดูแลและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการและเปิดโอกาส  

              ให้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
3. ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ละเว้นการใช้กริยา วาจาไม่สุภาพ  

              หรือสร้างความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ร่วมแรงร่วใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติ 
              หน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน  
              โดยมิชอบ 

4. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
5. ละเว้นการกระท าหรือแสดงท่าทีที่ส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศท้ังทางกายและวาจา โดยเด็ดขาด 

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลพึงมีจรรยาบรรณ ต่อนักศึกษา ผู้รับบริการและสังคม ดังนี้  
1. ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
2. ให้บริการแก่ผู้รับบริการ หรือนักศึกษาและสังคมอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม  

              เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ หากไม่สามารถให้บริการได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  
              ควรชี้แจงเหตุผลและแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

3. ละเว้นการเรียก รับ หรือยอมรับว่าจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มาติดต่องาน หรือ 
              ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

4. ละเว้นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน โดย  
              จะเป็นความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงแสดงท่าทีที่ส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักศึกษา  
               ทั้งทางกายและทางวาจาโดยเด็ดขาด 

5. ละเว้นการเปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในประการ  
              ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการนั้น 
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การกระท าผิดวินัยที่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนี้ 
1. กระท าผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่ง อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 7 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
    หรือมีพฤติกรรมที่ แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียม  
    ของมหาวิทยาลัย 
3. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งถือว่า 

              เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือประมาทเลินเล่อในหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 

              แก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
5. กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าการจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด 

              ให้จ าคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  
              หรือความผิดลหุโทษ 

6. ปฏิบัติผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 

การลงโทษทางวินัย 
ระดับโทษ บุคลากรของมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท และบุคลากรแต่ละประเภทมีกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับก าหนดระดับโทษไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น บุคลากรประเภทหนึ่งหากกระท าผิดวินัยในเรื่องเดียวกัน 
อาจถูกลงโทษไม่เหมือนกัน เนื่องจากอัตราโทษตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนดไว้ไม่เหมือนกัน ดังนี้ 

1. กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
(1) ภาคทัณฑ์    (2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน     (4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 

2. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) และลูกจ้างเงินรายได้ โทษ
ทางวินัยมี 4 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑ์    (2) ตัดเงินเดือน 
(3) งดการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีในปีที่ถูกลงโทษทางวินัย 
(4) ปลดออก 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษา และการด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2552 
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เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 
เครื่องแบบพิธีการ เป็นเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับใช้ในการเข้าร่วมงานพิธีต่างๆ

ตามหมายก าหนดการหรือก าหนดการหรือในโอกาสอ่ืนตามค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยลักษณะ
เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. เครื่องแบบปกติขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: การสวมหมวก ให้สวมในโอกาสอันสมควร 
 

สุภาพบุรุษ 
- หมวกทรงหม้อตามสีขาว กระบังหน้าสีด า สายรัดคางสีทอง มีดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล 
  สีทองติดข้างหมวกทั้งสองข้าง ผ้าพันหมวกเป็นแถบลาย ถักสีขาว หน้าหมวกติด 
  เครื่องหมายตราประจ าพระองค์สีทอง 
- เสื้อแบบราชการสีขาว ที่แนวสาบอกกลัดดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล 5 ดุม ประดับ 
   แพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า 
- กางเกงขายาวแบบราชการสีขาว ไม่พันปลายขา 
- รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ถุงเท้าสีด า 
- ติดเคร่ืองหมายตราประจ าพระองค์สีทองที่คอเสื้อเคร่ืองแบบปกติขาวทั้ง 2 ข้าง 
- ติดอินทรธนูกับเสื้อเหนือบ่าทั้ง 2 ข้าง 

สุภาพสตรี 
- หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว ผ้าพันหมวกเป็นแถบลายถักสีขาว หน้าหมวกติด
เครื่องหมายตราประจ าพระองค์สีทอง 
- เสื้อแบบราชการสตรีสีขาวแบบคอแหลม แขนยาวถึงข้อมือ ที่แนวสาบอกกลัดดุมตรา
มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ดุม มีกระเป๋าล่าง (ไม่มีใบปกกระเป๋า)  ทั้ง 2 ข้าง ประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
- กระโปรงสีขาวปิดเข่า ตีเกล็ดด้านหน้า 2 เกล็ด ด้านหลัง 2 เกล็ด 
- รองเท้าหุ้มส้นสีด าแบบปิดปลายเท้าไม่มีลวดลาย (ส้นสูงไม่เกิน 10 ซม.) ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 
- ติดเคร่ืองหมายตราประจ าพระองค์สีทองที่คอเสื้อเครื่องแบบปกติขาวทั้ง 2 ข้าง 
- ติดอินทรธนูกับเสื้อเหนือบ่าทั้ง 2 ข้าง 
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2. เครื่องแบบครึ่งยศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. เครื่องแบบเต็มยศ  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
เครื่องหมายมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สุภาพบุรุษ 
มี ลั กษณะและส่ ว นป ระก อบ
เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว 
เว้นแต่ 
- กางเกงขายาวสีด าแบบราชการ 
- ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(โดยไม่ต้องสวมสายสะพาย) 

สุภาพสตรี 
มี ลั กษณะและส่ ว นป ระก อบ
เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว 
เว้นแต่ 
- กระโปรงยาวสีด ายาวปิดเข่า 
- ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(โดยไม่ต้องสวมสายสะพาย) 

สุภาพบุรุษ 
มี ลั กษณะและส่ ว นป ระก อบ
เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึงยศ เว้น
แต ่
- ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และให้สวมสายสะพายร่วมกับ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

สุภาพสตรี 
มี ลั กษณะและส่ ว นป ระก อบ
เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึงยศ เว้น
แต่ 
- ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และให้สวมสายสะพายร่วมกับ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

อินทรธนู แข็ งปลายมน  

พื้นเป็นสักหลาดสีด า ติด

ดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล

ขนาดเล็ก บนอินทรธนู

ปักติ้นทองลายช่อกันภัย

มหิดล 

ดุมตรามหาวิทยาลัยมหิดล

สีทอง 

เครื่องหมายตราประจ า

พระองค์สีทอง 
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เครื่องแต่งกายสไตล์บุคลากรมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

เสื้อสีสภุาพ 

ชายเสื้อใส่เข้าใน

กางเกง
เข็มขัดหนังสี

ด า

กางเกงขายาว
โทนสีเข้ม 

รองเท้าหนัง
หุ้มส้นสีด า 

เสื้อสีสภุาพ 

ไม่รัดรูปหรือบางจนเกินไป 

ชายเสื้อใส่เข้าในกระโปรง 

กระโปรงยาวคลุมเข่า 

หากสวมใส่กางเกง  
ต้องเป็นกางเกงขายาวโทนสีเข้ม 

รองเท้าหุ้มส้น/รัด
ส้น

เสื้อโปโล 

(มีตรา หรือ logo มหาวิทยาลัย) 

ผู้ชาย 

ผูห้ญิง 

แหล่งอ้างอิง: คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล 
ทีม่า: https://op.mahidol.ac.th/hr/newstaffmustknow/ 
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ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก 
 

 https://mahidol.ac.th/th/ 

 https://dt.mahidol.ac.th/th/ 

 https://op.mahidol.ac.th/hr/newstaffmustknow/ 

 https://www.sso.go.th/wpr/ 

 http://estaff.dt.mahidol/intranet/ 

HR DENT MU 

การติดตอ่งานทรัพยากรบุคคล 
สถานที่ตั้งส านักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ช้ัน 16 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล เลขที่ 6 ถนนโยธี ราชเทวี กทม.  

โทรศัพท์ : 0-2-200-7572-7 

https://dt.mahidol.ac.th/th/งานทรัพยากรบุคคล/ 
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การติดตอ่งานทรัพยากรบุคคล 

 

หน่วยงาน  โทรศัพท์ Website 

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 0-2200-7574 - 

ธุรการงานทรัพยากรบุคคล 0-2200-7571 - 

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 0-2200-7572 http://www.dt.mahidol.ac.th/th/หน่วย
บริหารทรัพยากรบุคคล/ 

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0-2200-7577 http://www.dt.mahidol.ac.th/th/หน่วย
พัฒนาทรัพยากรบุคคล/ 

หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 02-200-7573 http://www.dt.mahidol.ac.th/th/หน่วย
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์/ 

หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล 02-200-7576 
 

http://www.dt.mahidol.ac.th/th/หน่วย
ค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล/ 


