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สารจากคณบด ี
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็น
ส ถ ำ บั น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ท ำ ง ด้ ำ น ทั น ต แ พ ท ย ศ ำ ส ต ร์ 
ที่ ได้ รั บกำรยอมรับทั้ งภำยในประเทศไ ทยและนำนำชำติ   
ซึ่ ง ถื อ ไ ด้ ว่ ำ เ ป็ น ส ถ ำ บั น ที่ จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ท ำ ง ด้ ำ น 
ทั น ต ก ร ร ม แ บ บ พร้ อ ม มู ล ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไทย  
สำมำรถผลิตทันตบุคลำกรที่มีทั้งทักษะและควำมเชี่ยวชำญ 
ที่จ ำเป็นต่อกำรเป็นทันตแพทย์ในศตวรรษที่ 21 เป็นหน่วยงำน
ที่ผลิตงำนวิจัยและนวัตกรรม และให้บริกำรทำงด้ำนทันตกรรม
แก่ประชำชนที่ครบวงจร  

 

ด้วยปณิธำนที่ว่ำ “คณะทันตแพทยศำสตร์มหิดล 
มุ่งสร้ำงและพัฒนำผลผลิตชั้นเลิศในระดับสำกล” พวกเรำทุกคนที่ปฏิบัติงำนในคณะทันตแพทยศำสตร์ ล้วน
แล้วแต่มีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำองค์กรทั้งสิ้น เพรำะคณะจะก้ำวไปข้ำงหน้ำไม่ได้หำกไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
ทุ ก ท่ ำ น  แ ล ะ ต้ อ ง อ ำ ศั ย ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ ร่ ว ม ใ จ  
ควำมสำมัคคี เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ของทุกฝ่ำยทุกต ำแหน่ง จึงจะน ำพำคณะทันตแพทยศำสตร์ของเรำ 
ทั้งวิทยำเขตพญำไทและวิทยำเขตศำลำยำ ไปสู่ควำมส ำเร็จตำมที่คำดหวังไว้ได้ 
   

สุดท้ำยนี้ ในนำมของคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ขอต้อนรับบุคลำกรใหม่ 
ทุกท่ำนเข้ำสู่คณะทันตแพทยศำสตร์ด้วยควำมยินดี และขออ ำนวยพรให้ทุกท่ำนประสบแต่ควำมสุข ควำมส ำเร็จ  
ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้ำที่กำรงำน มีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้  
อย่ำงมีควำมสุขและมีคุณภำพต่อไป 

   ด้วยควำมรักและควำมปรำรถนำดี 

  

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถำวรเจริญ) 

คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
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สารจากรองคณบด ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ถือ
ว่ำบุคลำกรทุกท่ำน ทุกต ำแหน่ง เป็นทีมเดียวกัน และมี
จุดมุ่งหมำยเดียวกัน คือ กำรน ำพำองค์กรของเรำไปอยู่ในจุด
ที่ดีที่สุด ตำมพันธกิจคณะทันตแพทยศำสตร์ โดยมีเป้ำหมำย
ที่จะเป็นองค์กรชั้นน ำของประเทศที่ด ำเนินกำรศึกษำ วิจัย 
วิ ช ำ ก ำ ร แ ล ะ วิ ช ำ ชี พ ท ำ ง ทั น ต แ พ ท ย ศ ำ ส ต ร์   
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศและประชำคมโลก
ภำยใต้กำรบริหำรที่ยั่งยืนและก้ำวหน้ำ  

 

บุคลำกรเป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับองค์กร ถือเป็นทรัพยำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้
และพัฒนำศักยภำพได้อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด บุคลำกรใหม่ที่จะประสบควำมส ำเร็จได้นั้น กำรเริ่มต้นที่ดีจึงเป็นสิ่งที่
ส ำคัญ หำกมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรท ำงำน สำมำรถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนได้  
ก็จะสำมำรถท ำงำนต่อไปได้อย่ำงรำบรื่นและประสบควำมส ำเร็จ 

 

  ในโอกำสนี้ ขอต้อนรับทุกท่ำนเข้ำสู่คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ขอให้ทุกท่ำน
ท ำงำนในคณะทันตแพทยศำสตร์ได้อย่ำงมีควำมสุข และประสบควำมส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนต่อไปในอนำคต 

 

    ด้วยควำมรักและควำมปรำรถนำดี 

  

(รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผำสุข) 
รองคณบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
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ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
ยุคโรงศิริราชพยาบาล (พ.ศ. 2431) 
 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรจัดสร้ำงโรงพยำบำล โดยใช้ที่ดินส่วนหนึ่งของวังหลัง มำเป็นที่สร้ำงโรงพยำบำลแห่งแรก ชำวบ้ำนจึงนิยม
เรียกว่ำ "โรงพยำบำลวังหลัง" ในระหว่ำงกำรสร้ำงโรงพยำบำลนั้น สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ำศิริรำชกกุธภัณฑ์ 
ได้สิ้นพระชนม์ลง พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้รื้อโรงเรือนและ
เครื่องใช้ต่ำง ๆ ในงำนพระเมรุน ำไปสร้ำงโรงพยำบำล และเสด็จพระรำชด ำเนินเปิดโรงพยำบำล พร้อมทั้ง
พระรำชทำนนำมโรงพยำบำลว่ำ โรงศิริรำชพยำบำล  

ยุคโรงเรียนแพทยากร (พ.ศ. 2436) 
 กรมหมื่นด ำรงรำชำนุภำพ (พระยศในขณะนั้น) ได้ท ำหนังสือกรำบบังคมทูลว่ำได้มีกำรเปิดโรงเรียนแพทย์
แห่งแรกขึ้นในโรงศิริรำชพยำบำล เมื่อวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ.2433 โดยในช่วงแรกนั้นมีนักเรียนมำเรียนเพียง  
15 คน เท่ำนั้น ต่อมำเมื่อ พ.ศ. 2436 ได้เริ่มใช้ชื่อโรงเรียนแพทย์นี้ว่ำ โรงเรียนแพทยากร และเมื่อ พ.ศ.2443 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชทำนนำมโรงเรียนแพทยำกร ว่ำ โรงเรียนราชแพทยาลัย 

ยุคคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล  (พ.ศ. 2460) 
 วันที่ 6 เมษำยน พ.ศ. 2460 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 โปรดเกล้ำฯ ให้รวม 
โรงเรียนรำชแพทยำลัย เป็นคณะแพทยศำสตร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น   
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ในที่สุด 

ยุคมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  (พ.ศ. 2486) 
 วันที่ 7 กุมภำพันธ์  พ.ศ.2486 ได้สถำปนำมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์โดยแยกคณะแพทยศำสตร์และ  
ศิริรำชพยำบำล , คณะทันตแพทยศำสตร์, คณะเภสัชศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มำตั้งเป็นมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ อยู่ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข และโอนไปสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ในปี พ.ศ.2503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
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) 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร  
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงมหำวิทยำลัย
แพทยศำสตร์ ให้เป็นมหำวิทยำลัยที่สมบูรณ์โดยจัดตั้งเป็นมหำวิทยำลัยขึ้น
ใหม่เรียกว่ำ มหำวิทยำลัยมหิดล มีขอบเขตด ำเนินงำนกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น  
ตรำพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ.2512 ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำม "มหิดล" อันเป็น พระนำมของสมเด็จ 
พระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก เป็นชื่อมหำวิทยำลัย
แทนชื่อมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์เดิม ในช่วงนี้มีกำรจัดตั้งคณะต่ำง ๆ  
อีกมำกมำยเพื่อให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ 
 

ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมหิดล ได้ขยำยขอบข่ำยกำรด ำเนินกำรอย่ำง
กว้ำงขวำง จนเป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมพร้อมด้วยหลำกหลำยสำขำวิชำ มีควำมมั่นคงและเป็นที่ยอมรับนับถือ 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย, กองงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี 12 กองงำน, บัณฑิตวิทยำลัย, หอสมุด
และคลังควำมรู้, คณะ 16 คณะ, สถำบัน 9 สถำบัน, วิทยำลัย 6 วิทยำลัย, ศูนย์ 10 ศูนย์ และโรงพยำบำลที่จัดกำร
เรียนกำรสอน 4 แห่ง นอกจำกนี้ยังมีสถำบันสมทบอีก 17 แห่ง และสถำบันร่วม 1 แห่ง วิทยำเขตของมหำวิทยำลัย
ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ วิทยำเขตพญำไท บำงกอกน้อย และศำลำยำ รวมทั้งตึก “มิว” ซึ่งเป็นตึก
สูงบนถนนวิภำวดีรังสิต และยังมีวิทยำเขตในต่ำงจังหวัดอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิทยำเขตกำญจนบุรี นครสวรรค์ และ
อ ำนำจเจริญ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
สัญลักษณ์มหำวิทยำลัยมหิดล พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ พระรำชทำนเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2512 

ส่วนสีน้ ำเงินเข้ม สมเด็จพระรำชชนนีศรีสังวำลย์ (พระยศในขณะนั้น) พระรำชทำนเมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2512 

ประกอบด้วย 
1. เส้นวงกลม 4 วง เส้นวงกลมนอกสุดและเส้นวงกลมในสุดเป็นเส้นหนำ สีทอง เส้นวงกลมในบนพื้นขำว 2 วง  
   เป็นเส้นบำง สีทอง 
2. ในวงกลมพื้นขำวด้ำนบน มีค ำว่ำ อตฺตำน  อุปม  กเร เป็นตัวหนังสือชนิดตัวริ๊บบิ้น สีทอง 
3. ในวงกลมพื้นขำว ช่วงตรงกลำง มีลำยประจ ำยำมด้ำนละ 1 ดวง สีทอง 
4. ในวงกลมพื้นขำวด้ำนล่ำง มีค ำว่ำ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นตัวหนังสือชนิด ตัวริ้บบิ้น สีทอง 
5. วงพ้ืนสีน้ ำเงินประกอบด้วยพระนำมำภิไธย ของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมรำชชนก “ม”  
    คล้องอยู่กับพระมหำมงกุฎ มีจักรและกรีอยู่ตรงกลำง ด้ำนบน 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 ่
  สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนีทรงพระรำชทำน “สีน ้ำเงินแก่” (ซึ่งเป็นสีที่องค์สมเด็จพระรำชบิดำ
ทรงโปรดเป็นพิเศษ) ให้เป็นสีประจ ำมหำวิทยำลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2512 

 
วันมหิดล 24 กันยายน ของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นวันคล้ำยวันสวรรคตขององค์สมเด็จพระรำชบิดำ พระผู้ได้รับสมัญญำจำกแพทย์และประชำชนทั่วไป

ว่ำ “พระบิดำแห่งกำรแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 
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ต้นไม้สัญลักษณ์                       
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

กันภัยมหิดล : พรรณไม้สัญลักษณ์ของมหาวทิยาลัยมหิดล 
ดร. ศศิวิมล แสวงผล และ ดร. ทยา เจนจิตตกิุล 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ปฐมเหตุ เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี แห่งกำรพระรำชทำนนำมมหำวิทยำลัยในวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 
2542 มหำวิทยำลัยมหิดลได้จัดกำรประกวด ต้นไม้สัญลักษณ์ด้วยควำมเห็นที่ว่ำมหำวิทยำลัยยังไม่มีต้นไม้
สัญลักษณ์ที่เป็นทำงกำร ท ำให้ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยมหิดลด ำริที่จะหำต้นไม้ใหม่เป็นสัญลักษณ์อย่ำงเป็น
ทำงกำรและไม่ซ้ ำกับที่อ่ืน 

จึงได้ตั้งกฎเกณฑ์กำรประกวดว่ำ ต้อง เป็นไม้ยืนต้นที่มีถิ่นก ำเนิดในประเทศไทย มีควำมเกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลัยมหิดล ในแง่ใดแง่หนึ่งและไม่ซ้ ำกับพรรณไม้สัญลักษณ์ของสถำบันกำรศึกษำอื่นในประเทศไทย 

สุดท้าย มหำวิทยำลัยมหิดลประกำศว่ำ มีผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดถึง 202 คน มีต้นไม้ที่ถูกเสนอชื่อ123 
ต้น และตัดสินให้ "กันภัยมหิดล" เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ โดยสมเด็จพระพ่ีนำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์ได้ประทำนพระกรุณำธิคุณทรงมีพระวินิจฉัยชี้ขำด ด้วยเหตุผลว่าเป็นต้นไม้ที่พบใน
ประเทศไทย สามารถปลูกได้ง่าย มีนามเป็นมงคล มีชื่อพ้องกับนามมหาวิทยาลัยและมีลักษณะสวยงามแม้จะ
เป็นไม้เถา แต่ก็สามารถจัดแต่งเป็นทรงพุ่มได้หลายแบบ มีอายุยืนหลายปี และเม่ือเถาแห้งไป ก็สามารถงอก
งามขึ้นได้ใหม่ ซึ่งความเป็นไม้เถานี้สื่อความหมายถึงความก้าวหน้า และ ความสามารถในการปรับตัวให้
พัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี 
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MAHIDOL Core Values 
กำรที่องค์กำรใดองค์กำรหนึ่ง จะสำมำรถพัฒนำองค์กำรให้เจริญก้ำวหน้ำและก้ำวไปในจุดที่เหมำะสม ที่

ส ำคัญสำมำรถพัฒนำได้อย่ำงยั่งยืนนั้น คนในองค์กำรล้วนแต่มีพฤติกรรมที่ยึดถือร่วมกันเป็นควำมนิยมร่วมกันที่
สร้ำงรำกฐำนจำกกำรปฏิบัติจำกคนสู่คน จำกกลุ่มสู่กลุ่ม จำกสังคม สู่สังคม ค่ำนิยมเหล่ำนั้น หำกยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน  แสดงออกถึงพฤติกรรมดีๆ ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ก็อำจจะกล่ำวได้ว่ำองค์กำรนั้นมี 
“วัฒนธรรมองค์กำร” ที่เป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำองค์กำรสู่ควำมอยู่รอดอย่ำงยั่งยืน  คนในองค์กำรแสดงออก
ถึงพฤติกรรมดีๆ ที่ท ำให้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข 

ในกำรบริหำรองค์กำร วัฒนธรรมองค์กำรเป็นเรื่องที่เกือบทุกวงกำรให้ควำมส ำคัญ รวมทั้งตระหนักที่จะ
ให้มีกำรเสริมสร้ำงและกระตุ้นให้คนในองค์กำรแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องและเหมำะสม มหำวิทยำลัยมหิดลก็
เช่นเดียวกัน แม้เรำจะเป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีชื่อเสียง มีพัฒนำกำรควำมเป็นมำที่ก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องมำโดย
ตลอด  แต่หำกคนในมหำวิทยำลัยต่ำงคนต่ำงแสดงพฤติกรรมตำมใจตนเอง  โดยไม่ได้ค ำนึงควำมอยู่รอดและกำร
ท ำงำนร่วมกันของทุกฝ่ำยในมหำวิทยำลัยเป็นส ำคัญแล้ว  มหำวิทยำลัยก็อำจก้ำวไปถึงเป้ำหมำยที่จะเป็น 1 ใน 
100 ได้ยำกไปสักหน่อย 

วัฒนธรรมองค์การ หมำยถึง ค่ำนิยมหรือควำมเชื่อที่องค์การยึดถือ อันเป็นกรอบก ำหนดการกระท า
และพฤติกรรม รวมทั้งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคน ในองค์กร 

ส ำหรับมหำวิทยำลัยมหิดล วัฒนธรรมมหิดล MAHIDOL ได้มำจำกกำรประชุมระดมสมองร่วมกัน
ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย(อธิกำรบดี+รองอธิกำรบดี) ผู้บริหำรส่วนงำน(คณบดี+ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำน) และ
ผู้อ ำนวยกำรกอง (ในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี) เมื่อครั้งที่มีกำรประชุมแผนก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย  รวมทั้งได้มีกำรประชุมทบทวน หำรือกันอีกหลำยครั้งจนได้ก ำหนดค ำว่ำ MAHIDOL ออกมำ
เป็นวัฒนธรรมมหิดล  ควำมหมำยของตัวอักษรแต่ละตัวเชื่อมโยงและสะท้อนควำมเป็น Role Model ของ
สมเด็จพระบรมรำชชนก ด้วยประโยคของพระองค์ที่พระรำชทำนไว้ว่ำ“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่
สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่าน  ถ้าท่านทรงธรรมะ
แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” 
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ส ำหรับคณะทันตแพทยศำสตร์ได้ใช้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้บุคลำกรยึดถือปฏิบัติ
ในแนวทำงเดียวกันกับมหำวิทยำลัย หล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้สมกับเป็นสถำบันที่ได้รับพระรำชทำนนำม
ว่ำ “มหิดล” คือ 

 

M Mastery รูแ้จ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล ประกอบด้วย 

o Self-Directed มีสติ ควบคุมดูแลตนเองได้ สร้ำงวินัยในกำรด ำเนินชีวิต ควบคุมจิตใจ และอำรมณ์ให้ท ำ
ในสิ่งทีถู่กที่ควร ไม่ต้องให้ใครบังคับ 

o Personal Learning รักกำรเรียนรู้ขวนขวำยศึกษำหำควำมรู้เพ่ือพัฒนำตนเอง ให้รู้แจ้งรู้จริง อย่ำง
สม่ ำเสมอ และน ำควำมรู้ใหม่ๆมำประยุกต์ปรับปรุงงำน 

o Agility กระตือรือร้น ว่องไว กระฉับกระเฉง สนใจวิทยำกำร และกำรเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นคิดไตร่ตรอง 
และน ำเสนอแนวทำงใหม่ท่ีเฉียบคมเหมำะสม 

o System Perspective คิด พูด ท ำ อย่ำงเป็นระบบ มีข้ันตอนอธิบำยที่มำท่ีไปสมเหตุสมผลตรวจสอบได้ 

A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น ประกอบด้วย 
o Organization First รัก หวงแหน และปกป้องชื่อเสียงของมหิดล เมื่อต้องตัดสินใจ จะยึดประโยชน์ของ

ส่วนรวมและองค์กรเหนือประโยชน์ของตนเอง พร้อมเสียสละเวลำ และ ควำมสุขส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 
o Customer Focus Driven สนใจ เข้ำใจ ควำมต้องกำรของ “ผู้รับบริกำร” และหำวิธีตอบสนองด้วย

ควำมรวดเร็วให้เกิดควำมพึงพอใจ และ สร้ำงควำมประทับใจด้วยบริกำร และผลงำนที่มีคุณภำพ ด้วย
ควำมเต็มใจ 

o Societal Responsibility ตระหนักและลงมือดูแล และรักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม และสังคม
เสมือนของตนเอง 

H Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง ประกอบด้วย 
o Valuing Workforce Member เคำรพ ให้เกียรติผู้ร่วมงำน โดยเปิดรับฟังควำมคิดเห็น สื่อสำร ให้มี 

ส่วนรวม และสร้ำงควำมผูกพัน ไม่อคติ และ รักษำศักดิ์ศรี หน้ำตำของผู้ร่วมงำน 

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 Empathy ใส่ใจควำมรู้สึก ทุกข์สุขของผู้อ่ืนรอบตัว ร่วมดีใจ หรือให้ก ำลังใจ ชมเชย ยกย่อง รวมถึง 
แนะน ำอย่ำงสร้ำงสรรค์จริงใจ 

o Unity มีน้ ำใจ ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ อำสำเข้ำช่วยเหลือด้วยควำมเต็มใจ  ยืดหยุ่น ผ่อนปรน 
ประนีประนอม ท ำให้ภำรกิจส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมสำมัคคี ปรองดอง 

o Synergy ผนึกพลัง ประสำน ควำมแตกต่ำง (เพศ วัย ควำมรู้) ให้เกิดควำมกลมกลืน น ำจุดเด่นของทุกคน
สร้ำงผลงำนให้เหนือควำมคำดหมำย 

I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม ประกอบด้วย 

o Truthfulness ซ่ือตรง ตรงไปตรงมำ ไม่หลอกลวงทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน คิด ไตร่ตรอง ก่อนพูดยึดมั่น
รักษำค ำพูดอย่ำงมั่นคงเสมอต้นเสมอปลำย 

o Moral & Ethic ตั้งมั่นในควำมถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีอคติ วำระซ่อนเร้น ถือมั่นในกรอบของจรรยำบรรณ
แห่งวิชำชีพ ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด 

o Management by Fact รวบรวม วิเครำะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบกำรคิดพิจำรณำและลงมือ
ด ำเนินกำรตำมข้อเท็จจริง โดยหลีกเลี่ยงกำรอนุมำน 

D Determination แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ ประกอบด้วย 
o Commitment & Faith รักและมีศรัทธาในงาน มุ่งม่ัน ทุ่มเทท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย หรือรับปำก

ด้วยควำมจริงจัง จนเรียบร้อยตำมก ำหนดทุกครั้ง โดยไม่ต้องติดตำมทวงถำม 
o Perseverance ตั้งใจ มำนะ อดทน พำกเพียร ด้วยควำมมั่นคงทั้งทำงจิตใจ และร่ำงกำยโดยไม่

ท้อถอย เบื่อหน่ำยหรือล้มเลิกควำมตั้งใจต่ออุปสรรคและควำมยำกล ำบำก 
o Achievement Oriented & Creating Value   มุ่งสู่เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของงำนที่รับผิดชอบโดย

ถือเอำคุณภำพและมำตรฐำนเป็นพ้ืนฐำน ใช้ควำมหมั่นเพียร และละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน เพ่ือ
สร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้แก่งำน 

O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ประกอบด้วย 
o Courageous to be the Best กล้ำคิด ริเริ่ม เสนอแนะ โดยมุ่งให้ได้ผลงำนอันเป็นเลิศ เกินมำตรฐำน

หรือเป้ำหมำย แม้ต้องท ำงำนละเอียดขึ้น หนักขึ้นบ้ำงก็ตำม 
o Driving into the Future ก ำหนดเป้ำหมำยในอนำคตท่ีท้ำทำย และ ดีกว่ำที่ท ำได้ใน

ปัจจุบัน แก้ไข ปรับปรุงพัฒนำอย่ำงสม่ ำเสมอ ให้บรรลุเป้ำหมำยนั้น 
o Novelty & Innovation คิด ริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ปรับปรุง วิธีกำรใหม่ๆ หรือสร้ำงผลงำนวิจัยที่แตกต่ำง

โดดเด่น ช่วยให้กำรท ำงำนดีข้ึนหรือชี้น ำสังคม 
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L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า ประกอบด้วย 

o Calm & Certain จิตใจสงบ หนักแน่น และมั่นคง ทั้งในภำวะปกติและวิกฤติยำกล ำบำก ไม่ประหม่ำ 
ตื่นเต้น หรือเกรี้ยวกรำด รวมทั้ง ฟัง รวบรวมข้อมูล ไตร่ตรองด้วยควำมรอบคอบก่อนด ำเนินกำร 
o Influencing People สำมำรถใช้เหตุใช้ผล ประกอบกับวำทศิลป์ ในกำรโน้มน้ำว จูงใจ สื่อสำรให้

ผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจ รวมถึงเป็นแบบอย่ำงท่ีด ีเพ่ือให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตำม 
o Visioning ประมวลสถำนกำรณ์ และข้อมูลปัจจุบันและอดีต น ำมำก ำหนดภำพอนำคต หรือเป้ำหมำยที่

ต้องกำรได้อย่ำงสมเหตุสมผล และท้ำทำย 
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ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร ์
  

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่  7 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2486 ได้มีกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ขึ้น โดยได้แยก  
คณะแพทยศำสตร์และศิริรำชพยำบำล, คณะทันตแพทยศำสตร์, คณะเภสัชศำสตร์, คณะสัตวแพทยศำสตร์ จำก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มำตั้งเป็น มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ สังกัดกระทรวงกำรสำธำรณสุข ต่อมำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
คณะทันตแพทยศำสตร์พญำไทขึ้นในวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ.2511 เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอ 
ต่อควำมต้องกำรของประชำชนในขณะนั้น และได้มีกำรขยำยพ้ืนที่ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน จำกเดิมที่คณะ  
ทันตแพทยศำสตร์พญำไท ถ.อังรีดูนังต์ มำยังอำคำรศูนย์วิจัยทำงคลินิก ซึ่งเป็นอำคำร 5 ชั้น ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 
ถนนโยธี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ จึงได้ถือเอำวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ.2511 เป็นวันสถำปนำคณะฯ 
สืบต่อมำ และในวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ.2512 มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ ได้รับพระรำชทำนนำม “มหิดล”  
เป็นนำมใหม่ของมหำวิทยำลัย ตำมพระนำมำภิไธยในสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก 
เพ่ือร ำลึกถึง พระมหำกรุณำธิคุณท่ีทรงมีต่อกำรแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย จึงเป็นคณะทันตแพทยศำสตร์
พญำไท มหำวิทยำลัยมหิดล ต่อมำในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2517 ทบวงมหำวิทยำลัย ได้อนุมัติให้ตัดค ำว่ำ 
“พญำไท” ท้ ำยค ำคณะทันตแพทยศำสตร์พญำไทออก จึ ง ไ ด้ ใช้ ชื่ อว่ ำ  “คณะทันตแพทยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหิดล” มำจนถึงปัจจุบัน และได้มีคณบดีบริหำรมำแล้ว ๙ ท่ำน ท่ำนแรก คือ ศ. ทพ.อิศระ ยุกตะ
นันทน์ โดยคณบดี ท่ำนปัจจุบัน คือ รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถำวรเจริญ 
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ดอกไม ้
ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร ์

ดอกบัวสุทธาสิโนบล 

 

 

 

 

 

ดอกบัวสุทธาสิโนบล คอื ดอกไม้ของทันตแพทย์ 
บัวสุทธำสิโนบล (Nymphaea capensis var zanzibarien-sis) มีดอกใหญ่สีม่วงอมน้ ำเงิน หรือม่วงอม

แดงท่ีเรียกว่ำ สีกุหลำบแก่ โคนเกสรเหลือง กลิ่นหอมแรง มีถ่ินก ำเนิดบนเกำะ Zanzibar ประเทศแอฟริกำใต ้
พระวิมำดำเธอ พระองค์เจ้ำสำยสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธำสินีนำฏ ปิยมหำรำชปดิวรัดำ พระอัครชำยำใน

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงน ำมำจำกเกำะชวำ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปีพ.ศ. 2444  
ด้วยเหตุนี้ ศำสตรำจำรย์ กสิน สุวตะพันธุ์ จึงตั้งชื่อบัวนี้ตำมพระนำมว่ำ “สุทธาสิโนบล” ฝรั่งเรียกว่ำ 

Royal Purple 
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ตราสัญลักษณ์ สี และ Mascot        
ประจ าคณะ 

ตราสัญลักษณ์ประจ าคณะ 
 

 
 

สีประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

สีม่วง 
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Mascot ประจ าคณะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปี 2552 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้จัดให้มีกำรออกแบบและตั้งชื่อ  Mascot 
ประจ ำคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อในกำรแสดงเอกลักษณ์ และประชำสัมพันธ์ใน
กิจกรรมต่ำงๆของคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดลสู่สำธำรณชน โดยผู้ชนะกำรประกวดกำรออกแบบ
คือ นำยภิรมย์ สุขะจินตนำกำญจน์ ใช้ชื่อ Mascot ว่ำ Denta Dentie และเริ่มใช้ Mascot ดังกล่ำว ตั้งแต่เดือน 
มีนำคม 2552 เป็นต้นมำ จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2564 คุณหมอยิ้มใส กับน้องกรำมมี่  ภูติ พิทักษ์ฟัน (TOOTH FAIRY) ประจ ำคณะทันต

แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ผู้คอยช่วยเหลือน้องฟันของผู้รับบริกำรที่มีปัญหำให้กลับมำแข็งแรงและสุขภำพ
ดีดังเดิม นอกจำกนี้ยังคอยให้ค ำแนะน ำและดูแลควำมสงบสุขในช่องปำกของเหล่ำมวลมนุษยชำติอีกด้วย คุณหมอ
ยิ้มใส ผมทรงยำสีฟันฟลูออไรด์ กระจกส่องฟันวิเศษ / เสื้อกำวน์ดูสะอำดสะอ้ำน / คุณหมอยิ้มใสใจดีผู้พิทักษ์ฟัน / 
สีผิวเป็นสีประจ ำคณะ น้องกรำมม่ี มำพร้อมกับปีกนำงฟ้ำเล็กๆสีทอง เวลำบินจะมีประกำยระยิบระยับ 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• เป้ำประสงค์ 1. จัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนและหลักสูตรได้รับรองมำตรฐำน AUN-QA
• เป้ำประสงค์ 2. ส่งเสริมควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของนักศึกษำกับคณะทันตแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยมหิดล
• เป้ำประสงค์ 3. ปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำและมีส่วนได้ส่วนเสีย
• เป้ำประสงค์ 4. พัฒนำหลักสูตรเข้ำสู่ digital education
• เป้ำประสงค์ 5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล

• เป้ำประสงค์ 1. ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนโรงพยำบำล
• เป้ำประสงค์ 2. ขยำยกำรให้บริกำรเพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรให้คุม้ค่ำ เพิ่มรำยได้
• เป้ำประสงค์ 3. สร้ำงศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรให้บริกำรทำงทันตกรรม และ digital healthcare
• เป้ำประสงค์ 4. มุ่งประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม
• เป้ำประสงค์ 5. จัดโครงกำรศึกษำต่อเนื่องที่มีประสทิธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ

• เป้ำประสงค์ 1. เพิ่มผลงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพและได้รบักำรอ้ำงอิงระดับสูง
• เป้ำประสงค์ 2. สร้ำงระบบสง่เสริมพัฒนำนวัตกรรม นักวิจัย กำรจัดหำทุนและสนับสนุนกำรตพีิมพ์บนฐำนข้อมูลระดับ

นำนำชำติที่มีคุณภำพสงู
• เป้ำประสงค์ 3. พัฒนำงำนวิจัยเพื่อสร้ำงนวัตกรรมที่มีคุณภำพและต่อยอดเชิงพำณิชย์
• เป้ำประสงค์ 4. พัฒนำวำรสำรทันตแพทย์ มหิดลเข้ำสู่ฐำนข้อมูลนำนำชำติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและน าไปต่อยอด

• เป้ำประสงค์ 1. ได้รับรำงวัลกำรบริหำรสูค่วำมเปน็เลิศ (TQC) ภำยในปี 2566
• เป้ำประสงค์ 2. มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
• เป้ำประสงค์ 3. เสริมพลังเครือข่ำยควำมรว่มมือระดับชำติและนำนำชำติ
• เป้ำประสงค์ 4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
• เป้ำประสงค์ 5. จัดท ำระบบ Data analysis system ระบบภำควิชำและโรงพยำบำล
• เป้ำประสงค์ 6. ธ ำรงกำรเป็น Environmental Health and Safety Campus
• เป้ำประสงค์ 7. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น ท ำงำนเป็นทีมและมีควำมสุขในกำรท ำงำน

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 (ภำควิชำต่ำงๆ) 
 : 0-2200-7555 (ส ำนักงำนต่ำงๆ) 
 : 0-2200-7777 (โรงพยำบำลทันตกรรม) 
Website :  https://dt.mahidol.ac.th/th/ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ : ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยมหิดล 
: 999 หมู่ 5 ถ.บรมรำชชนนี ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

เบอร์
โทรศัพท์ : 0-2849-6600 (ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก) 
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คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 

คณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช 
รองคณบด ี

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ ์

รองคณบดฝี่ำยหลักสตูรก่อนปรญิญำและเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำรและกำรศกึษำก่อนปริญญำ 
รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข 

รองคณบดฝี่ำยทรัพยำกรบุคคล 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สมชาติ เราเจริญพร 

รองคณบดฝี่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำรองค์กร 

รองศาสตราจารย์ ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ 

รองคณบดฝี่ำยกำรคลังและพัสด ุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทันตกรรม คณะทันตแพทยศำสตร ์

อาจารย์ ทพ.ปริย แก้วประดับ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทันตกรรมมหำจักรีสริินธร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ 

รองคณบดฝี่ำยพัฒนำคณุภำพ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ 
รองคณบดฝี่ำยวิจัย กำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
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 ดูโครงสร้างฉบับเต็ม http://www.dt.mahidol.ac.th/th/หน่วยแผน/โครงสร้ำงคณะทันตแพทยศำสตร์
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เรื่องที่บุคลากรควรทราบ 
ประเภทของบุคลากร 

 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท ดังนี้ 

 
 

 
ลูกจ้าง มี 2 ประเภท ดังนี้ 

 
 
  บรรจุแต่งตั้งบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ปัจจุบัน (แรกบรรจุ) มี 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 2. พนักงำนมหำวิทยำลัยคณะทันตแพทยศำสตร์ 
 3. ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินรำยได้ 
 
 
 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย • พนักงำนมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ.2550  
ที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(ชื่อส่วนงาน)

• พนักงำนมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ.2550  
ที่จ้างจากเงินรายได้ของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างเงินงบประมาณ • เป็นบุคลำกรที่จ้างด้วยเงินงบประมาณจากทางราชการ เพ่ือให้
ปฏิบัติงำนในคณะทันตแพทยศำสตร์

ลูกจ้างเงินนอก
งบประมาณ (ลูกจ้าง

เงินรายได้)

• เป็นบุคลำกรที่จ้างด้วยเงินรายได้ของคณะทันตแพทยศาสตร์
• แบ่งเป็นลูกจ้ำงประจ ำจำกเงินรำยได้ และลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินรำยได้

ข้าราชการ คือ ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดมหำวิทยำลัยมหิดล  
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สัญญาและระยะเวลาการจ้าง 
สัญญาจ้าง 

 

 การทดลองปฏิบัติงาน : ลูกจ้างชั่วคราว 
o ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่เข้ำปฏิบัติงำน 

o ในระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติงำน หำกปรำกฎว่ำไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำนให้
ผู้บังคับบัญชำรำยงำนตำมล ำดับจนเสนอหัวหน้ำส่วนงำนพิจำรณำ และสำมำรถสั่งให้ออกจำกงำน
ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลำทดลองปฎิบัติงำน 

 การทดลองปฏิบัติงาน : พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์  
o ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร      ไม่เกินหนึ่งปี   ตั้งแต่บรรจุ 
o ต ำแหน่งประเภทสนับสนุน      ไม่เกินหกเดือน ตั้งแต่บรรจุ 

* กรณี มีประสบการณ์ท างานตรงกับต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ อาจไม่ต้องให้มีการทดลองปฏิบัติงาน 
** กรณียังต้องปรับปรุง หรือปฏิบัติงานได้ไม่เหมาะสม 

o ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงำน  หรือ 
o สั่งให้ออกจากงาน 

*** ระยะเวลำที่ขยำยกำรทดลองปฏิบัติงำนเมื่อรวมกับระยะเวลำเริ่มทดลองปฏิบัติงำน ต้องไม่เกิน 1 ปี 
 
 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

• สัญญาระยะแรก (สัญญาแรกบรรจุ)
• ก ำหนดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี โดยก ำหนดวันสิ้นสุดสัญญำเป็นวันที่ 30 กันยำยน

• สัญญาระยะที่สอง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
• สัญญำที่มีระยะเวลำกำรจ้ำงจนถึงวันครบเกษียณอำยุงำน โดยก ำหนดวันสิ้นสุดของสัญญำเป็นวันที่ 30 

กันยำยน ของปีที่มีอำยุครบเกษียณอำยุงำน
• สัญญำที่มีก ำหนดระยะเวลำ ให้ก ำหนดวันสิ้นสุดสัญญำเป็นวันที่ 30 กันยำยนของปีที่ครบก ำหนดระยะเวลำ

ตำมสัญญำ ทั้งนี้กำรก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงให้เป็นกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงคณบดีกับพนักงำน
มหำวิทยำลัย

• สัญญำกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยจะเปลี่ยนแปลงได้เฉพำะกรณีต้องกำรขยำยระยะเวลำกำรจ้ำงด้วยเหตุ
จ ำเป็นต่ำงๆ  เช่น ขยำยสัญญำให้ครอบคลุมระยะเวลำกำรชดใช้ทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่สามารถปรับลด
ระยะเวลาการจ้าง ในขณะที่สัญญำเดิมยังมีผลบังคับใช้อยู่

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

• ระยะเวลำกำรจ้ำงครำวละไม่เกินหนึ่งปีงบประมำณ (นับถึงวันที่ 30 กันยำยน 
ของปีงบประมำณนั้นๆ)
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การจ้างต่อ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ระยะเวลำกำรจ้ำงเป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยกับคณบดี (ตั้งแต่ 1ปี –    
    เกษียณอำยุงำน) 

 กำรต่อระยะเวลำกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย จะน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมำประกอบกำร 
        พิจำรณำด้วย 

*กรณีครบก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงตำมสัญญำ และไม่มีกำรต่อระยะเวลำจ้ำงให้พ้นจำกกำรเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยตั้งแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงตำมสัญญำ 

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

 

 ลูกจ้างช่ัวคราว ระยะเวลำจ้ำงต่อครั้งละตั้งแต่ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปีงบประมำณ 
**ด าเนนิการก่อนครบระยะเวลาการจ้างล่วงหน้า 30 วัน** 
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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 ำกว่ำระดับประกำศนยีบัตรวิชำชีพ - 

ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน  คุณวุฒิปริญญำตรีขึ้นไป ไมน่้อยกว่ำ 1 ปี  ไม่น้อยกว่ำ 2 ป ี

คุณวุฒิต่ ำกวำ่ปริญญำตรีไมน่้อยกว่ำ 2 ป ี

ผลประเมินการปฏิบตัิงานในรอบที่ผ่านมา ไม่ต่ ำกว่ำระดับดีเดน่ ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี  

จ านวนวันมาสาย ในรอบการพิจารณานั้น* ไม่มำสำย ไม่เกิน 5 วันท ำกำร 

จ านวนวันลาป่วย ปีงบประมาณที่ผ่านมา     
  รวมกันไม่เกิน 10 วันท ำกำร 

  รวมกันไม่เกิน 10 วันท ำกำร  
  ในปีงบประมำณที่ผำ่นมำ จ านวนวันลากิจ ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

จ านวนวันลาพักผ่อน ปีงบประมาณที่ผ่านมา - 

จ านวนวันขาดงาน ไม่ขำดงำน - 
การบันทึกเวลาเข้า-ออกปฏิบัตงิาน ไม่ลืมบนัทึกเวลำเข้ำ-ออกปฏิบตัิงำน - 
การขอออกก่อนเวลา ไม่ขอออกก่อนเวลำ - 
วันลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท หรือลาศึกษา
ต่อในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ไม่ลำคลอดบุตร ลำอุปสมบท หรือลำศึกษำ
ต่อ 

- 

อื่นๆ      1. ด ำรงต ำแหน่งที่จะขอเปลี่ยนประเภท
กำรจ้ำงเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 6 เดือน โดยต้องปฏิบัติหน้ำที่และ
รั บผิ ดชอบ งำนตรงกั บที่ ก ำ หนด ไ ว้ ใ น
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของพนักงำน
มหำวิทยำลัย 
     2 .  มี ผลกำรปฏิบั ติ ง ำน  ที่ ส่ ง ผล ใ ห้
หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินงำนหรือพัฒนำงำน 
ของหน่วยงำนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและ
ผลงำนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชำและ
เพื่อนร่วมงำน 

- 
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ทั้งนี้ ผู้ที่จะบรรจุแต่งตั้งหลังวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2559 หำกมีกำรเปลี่ยนประเภทกำรจ้ำงเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย หรือพนักงำนมหำวิทยำลัยคณะทันตแพทยศำสตร์ ต้องยื่นหลักฐำนกำรผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 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 

 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปข้อมูลการเปลี่ยนประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

 
 

ล าดับ 
รอบการ
พิจารณา 

การนับระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลวนัลา ผลการประเมิน 
ก าหนดการยื่นหลักฐานการ

ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ 

1 เมษำยน วันท่ีเริ่มปฏิบตัิงำน 
– วันท่ี 1 เมษำยน 
ในปีท่ีพิจำรณำ 

วันท่ี 1 มกรำคม ถึง
วันท่ี 31 ธันวำคม ใน
ปีท่ีผ่ำนมำ 

2/........ในปีท่ีผ่ำนมำ 
1/........ในปีท่ีพิจำรณำ 

ภำยในวันท่ี 31 มีนำคม ในปีท่ี
พิจำรณำ  

2 ตุลำคม วันท่ีเริ่มปฏิบตัิงำน 
– วันท่ี 1 ตุลำคม 
ในปีท่ีพิจำรณำ 

วันท่ี 1 กรกฎำคม ใน
ปีท่ีผ่ำนมำ ถึงวันท่ี 30 
มิถุนำยน ในปีท่ี
พิจำรณำ 

1/.......ในปีท่ีพิจำรณำ 
2/........ในปีท่ีพิจำรณำ 

ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน ในปีท่ี
พิจำรณำ 

หมายเหตุ:  

*อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง การก าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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ตัวอย่างที่ 1 การเปลี่ยนประเภทการจ้างรอบเดือนเมษายน 2566 นำย ก บรรจุเป็นลูกจ้ำง ต ำแหน่ง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 ใช้ข้อมูลวันลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 
2565 และข้อมูลผลกำรประเมิน 2/2565 และ 1/2566 ในกำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนประเภทกำรจ้ำง 
 

ตัวอย่างที่ 2 การเปลี่ยนประเภทการจ้างรอบเดือนตุลาคม 2566 นำงสำว ข บรรจุเป็นลูกจ้ำง ต ำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ตั้งแต่วันที่  1 สิงหำคม 2564 ใช้ข้อมูลวันลำตั้งแต่วันที่  1 กรกฎำคม 2565                                 
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2566 และข้อมูลผลกำรประเมิน 1/2566 และ 2/2566 ในกำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนประเภทกำร
จ้ำง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  
**อ้างอิงตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างลูกจา้ง
เงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 
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การปรับคุณวุฒิ และการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ  
ของพนักงานมหาวิทยาลยัและพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

การปรับคุณวุฒ ิหมำยถึง กำรน ำคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นมำปรับในต ำแหน่งที่ครองอยู่ โดยไม่ได้รับเงินเดือนที่
สูงขึ้น เนื่องจำกเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบันเท่ำกับ หรือมำกกว่ำขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือนแรกบรรจุในคุณวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึนแล้ว 

การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ หมำยถึง กำรน ำวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นมำปรับอัตรำเงินเดือนในต ำแหน่งที่
ครองอยู่ให้สูงขึ้นตำมระดับคุณวุฒินั้นๆ และมีภำระงำนที่เพ่ิมข้ึน 

หลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
1. ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือนแรกบรรจุตำมระดับคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมข้ึน 
2. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นตรงกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของส่วนงำนหรือคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
    ตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
3. คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นตรงตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติหรือมอบหมำยให้ปฏิบัติเพิ่มข้ึน และเป็นประโยชน์กับส่วนงำน 
4. คุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิที่มหำวิทยำลัยและ/หรือส่วนรำชกำร/องค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องรับรอง  
    หรือก ำหนดอัตรำเงินเดือนของคุณวุฒินั้นๆ ไว้แล้ว 

การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 

 พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มีกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี  
ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ตุลำคม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยและปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 เดือน 
2. ไม่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติงำน 
3. มีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำระดับพอใช้ โดยมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ 
4. ไม่ขำดงำน หรือไม่ลำเกินสิทธิกำรลำประเภทต่ำงๆ  
5. ไม่มำท ำงำนสำยเกินจ ำนวนครั้งที่ก ำหนด (40 ครั้ง/ปีงบประมำณ)  
6. พนักงำนมหำวิทยำลัยที่ได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศหรือต่ำงประเทศ ต้องมีเวลำ 
ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
7. มีวันลำป่วย และลำกิจรวมกันไม่เกิน 45 วันท ำงำนต่อปี ไม่รวมถึงวันลำต่อไปนี้ 
    - ลำปว่ยที่ต้องพักรักษำตัวนำนไม่ถึง 120 วันท ำกำร ตำมควำมเห็นแพทย์ (ครำวเดียวกัน หรือหลำยครำวรวมกัน) 
    - ลำปว่ยเพรำะประสบอันตรำยขณะปฏิบัติหน้ำที่ หรือขณะเดินทำงไป หรือกลับจำกปฏิบัติงำน 

 ลูกจ้างชั่วคราว --- ไมม่ีกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี ---  
 
 

 
 

 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (เฉพาะ Intranet):  
http://10.3.101.129/intranet/ดำวน์โหลด/หน่วยงำน/ดำวน์โหลด-หน่วยบริหำรทรัพยำกรบุคคล/?preview=true 
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การพัฒนาบุคลากรของคณะ 
คณะทนัตแพทยศาสตร ์มุ่งเนน้พฒันาบคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน จึงมีการสนบัสนนุ

ใหม้ีการพฒันาบคุลากรของคณะ ดงันี ้  

1. ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนา 
1.1 ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ 
เ พ่ือสนับสนุนให้อำจำรย์  ผู้ช่วยอำจำรย์  ทันตแพทย์ ได้ศึกษำต่อระดับปริญญำโท – เอก หรือ

ประกำศนียบัตร/ฝึกอบรม ระดับวุฒิบัตร - ปริญญำเอก หรือปริญญำเอกในประเทศท่ีพัฒนำแล้ว 

คุณสมบัต ิ
 1. เป็นอำจำรย์ ผู้ช่วยอำจำรย์ ทันตแพทย์ สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 2. ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรได้รับทุนอุดหนุนประเภทเดียวกันจำกแหล่งทุนอ่ืนใด 
 3. ปฏิบัติหน้ำที่โดยดีมำตลอด มีควำมประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย หรือถูก

ด ำเนินคดีอำญำ ยกเว้นข้อหำที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 4. ถ้ำเป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงศึกษำอยู่ ณ ต่ำงประเทศ ซึ่งมีระดับหลักสูตรกำรศึกษำหรืออยู่ในประเทศตำม

เกณฑ์เดียวกับทุนนี้ จะต้องมีผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 5. เป็นผู้ที่สำมำรถลำศึกษำ ณ ต่ำงประเทศได้ โดยมีคุณสมบัติตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำพนักงำนมหำวิทยำลัยส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย และระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ณ ต่ำงประเทศส ำหรับข้ำรำชกำร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  
 ประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย ทุนอุดหนุนกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศของอำจำรย์ ผู้ช่วยอำจำรย์ 
ทันตแพทย์ พ.ศ. 2563 
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1.2 ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์ ได้มีโอกำศศึกษำต่อในระดับ

ปริญญำตรี ปริญญำโท หรือฝึกอบรมระดับวุฒิบัตร-ปริญญำเอก หรือปริญญำเอก 
คุณสมบัติ 

ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
1. เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร สังกัดคณะ   
   ทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
2. ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
3. ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรได้รับทุนอุดหนุนเพ่ือกำรศึกษำ 
    เช่นเดียวกันจำกแหล่งทุนอ่ืนใด 
4. ต้องปฏิบัติหน้ำที่มำดีโดยตลอด มีควำมประพฤติ 
    เรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัยหรือ 
    ถูกฟ้องคดีอำญำ 
5. ได้รับกำรตอบรับเข้ำเป็นนักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ  
    และต้องเข้ำศึกษำภำยในปีทุนนั้น 
6. ถ้ำเป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงศึกษำ จะต้องมีผลกำรเรียนอยู่ใน 
   เกณฑดี์ 
7. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สำมำรถลำศึกษำในประเทศได้ 
   ตำมประกำศ มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
   วิธีกำรพัฒนำพนักงำนมหำวิทยำลัยส ำหรับพนักงำน 
   มหำวิทยำลัย และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
  ว่ำด้วย กำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำต่อภำยในประเทศ 
  ส ำหรับข้ำรำชกำร 
 

1. เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน สังกัดคณะ 
    ทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นเวลำไม่น้อย 
    กว่ำ 1 ป ี
2. ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
3. ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรได้รับทุนอุดหนุนเพ่ือกำรศึกษำ 
    เช่นเดียวกันจำกแหล่งทุนอ่ืนใด 
4. ต้องปฏิบัติหน้ำที่มำดีโดยตลอด มีควำมประพฤติเรียบร้อย  
   และไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย หรือถูกฟ้อง 
   คดีอำญำ 
5. ถ้ำเป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงศึกษำ ในหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ 
   พิจำรณำจะต้องมีผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
6. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สำมำรถลำศึกษำในประเทศได้   
   ตำมประกำศ มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง 
   หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำพนักงำนมหำวิทยำลัยส ำหรับ 
   พนักงำนมหำวิทยำลัย และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
   ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำต่อภำยในประเทศส ำหรับ 
   ข้ำรำชกำร 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง  
 ประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนนุกำรศึกษำภำยในประเทศ พ.ศ. 2565 
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1.3 ทุนอุดหนุนการฝึกอบรม การดูงาน ณ ต่างประเทศ ของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ 
เพ่ือสนับสนุนให้อำจำรย์ ผู้ช่วยอำจำรย์ ทันตแพทย์ ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรด้วยวิธีกำร

ฝึกอบรม ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ  
คุณสมบัติ 

 1. เป็นอำจำรย์/ผู้ช่วยอำจำรย์/ทันตแพทย์สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล  
 2. ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
 3. ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรได้รับทุนอุดหนุนเพ่ือกำรฝึกอบรม หรือกำรดูงำนจำกแหล่งทุนอื่นใด 
 4. ต้องปฏิบัติหน้ำที่มำโดยดีตลอด มีควำมประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย หรือ

ถูกฟ้องคดีอำญำ 
 
 
 

 
1.4 ทุนอุดหนุนการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย  สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์ ได้ไปประชุมและเสนอผลงำน 

ณ ต่ำงประเทศ 
คุณสมบัต ิ

 1.  เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย  พนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ ำงในสั งกัดคณะ  
ทันตแพทยศำสตร์ 
 2. ต้องเป็นกำรประชุมตำมรำยชื่อที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล  
เรื่อง รำยชื่อกำรประชุมที่สำมำรถขอรับทุนอุดหนุนกำรไปประชุมและเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ณ ต่ำงประเทศ 

3. ต้องมีหนังสือตอบรับให้ไปประชุมเพ่ือเสนอผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้จัดกำรประชุม  
 4. ต้องไม่ได้รับทุนอุดหนุนกำรไปประชุมทั้งหมดจำกแหล่งทุนอื่นใด 
 5. ในผลงำนที่น ำไปเสนอให้แสดงข้อควำมและสัญลักษณ์ที่แสดงว่ำได้รับทุนสนับสนุน จำกคณะ  
ทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
 ประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย ทุนอุดหนุนกำรฝึกอบรม กำรดูงำน ณ ต่ำงประเทศ ของอำจำรย์ 
ผู้ช่วยอำจำรย์ ทันตแพทย์ พ.ศ.2557  
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ขั้นตอนการขอรับทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  
 ประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ ำด้ วย ทุนอุดหนุนกำรไปประชุมและเสนอผลงำนทำงวิชำกำร  
     ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ.2564 
 ประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่ อง รำยช่ือกำรประชุมที่สำมำรถขอรับทุนอุดหนุนกำรไปประชุม  
     และเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ณ ต่ำงประเทศ  
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1.5 ทุนอุดหนุนการไปประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ ของ อาจารย์ 
ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ 

เพ่ือสนับสนุนให้อำจำรย์ ผู้ช่วยอำจำรย์ ทันตแพทย์ ได้ไปประชุมหรือสัมมนำทำงวิชำกำรภำยในประเทศ 
คุณสมบัต ิ

 1. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงลำศึกษำ ฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ ในปีงบประมำณนั้น  
 2. ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
 
 

 
 

1.6 ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และ การฝึกอบรม ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรสำยสนับสนุนได้เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมช ำนำญ หรือประสบกำรณ์ภำยในและ

ต่ำงประเทศ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มำซึ่งปริญญำ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพที่ กพ.รับรอง 
คุณสมบัต ิ

 1. ปฏิบัติงำนในคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
 2. ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
 3. ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรได้รับทุนอุดหนุนกำรไปประชุม หรือกำรดูงำน หรือกำรฝึกอบรมจำกแหล่งทุนอื่นใด 
 4. ต้องปฏิบัติหน้ำที่มำโดยดีตลอด มีควำมประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย หรือ

ถูกฟ้องคดีอำญำ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
 ประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนกำรไปประชุม หรือสัมมนำทำงวิชำกำรภำยในประเทศ 
ของอำจำรย์  ผู้ช่วยอำจำรย์และทันตแพทย์ พ.ศ.2564 
 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 ประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนกำรประชุม กำรดูงำน และกำรฝึกอบรม ของผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน พ.ศ.2564 
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2. การลาเพ่ือการพัฒนา 
2.1 การขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ 
กรณีลาต่างประเทศ กรณีลาภายในประเทศ 

1. ต้องมีเวลำกลับมำปฏิบัติรำชกำรชดใช้ได้ครบก่อน
เกษียณอำยุรำชกำร 

1. พ้นระยะเวลำทดลองปฏิบัติรำชกำรแล้ว 

2. เป็นผู้มีวันรับรำชกำรติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  2. ต้องมีอำยุ 
   - ไปศึกษำข้ันต่ ำกว่ำปริญญำตรี อำยุไม่เกิน 35 ปี 
   - ไปศึกษำข้ันปริญญำตรี อำยุไม่เกิน 40 ปี 
   - ไปศึกษำข้ันสูงกว่ำปริญญำตรี อำยุไม่เกิน 40 ปี 

3. มีควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ศึกษำ 3. ผู้บังคับบัญชำรับรองว่ำมีควำมประพฤติดี 
4. มีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนทำง
วินัยหรือถูกฟ้องคดีอำญำ 

4. ไม่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย หรือถูกฟ้องคดีอำญำ 

  
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

1. บรรจุหรือแต่งตั้งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน และไม่อยู่ในระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติงำน 
2. กรณีลำศึกษำ ต้องปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  หำกลำศึกษำต่ำงประเทศต้องมีควำมรู้ ใน

ภำษำต่ำงประเทศท่ีจะไป 
3. เป็นผู้มีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยภำยหลังที่กลับจำกลำไม่น้อยกว่ำ

ระยะเวลำที่ไป 
4. ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรสอบสวนทำงวินัย หรือถูกฟ้องคดีอำญำ 

 

การขออนุญาตเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้าน 
- เนื่องจำกกำรเข้ำฝึกอบรม หลักสูตรกำรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ ำบ้ำน/แพทย์ประจ ำบ้ำน ไม่ใช่

กำรไปศึกษำหรือฝึกอบรมตำมข้อบังคับและประกำศของมหำวิทยำลัย ให้ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ แต่ต้อง
ขออนุญำตจำกคณบดี และท ำสัญญำผูกพันไว้ เพ่ือปฏิบัติงำนในคณะหลังส ำเร็จกำรฝึกอบรมมำแล้ว 

- ผู้เข้ำฝึกอบรมจะได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้ง ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี
ตำมปกติ 
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2.2 การขออนุมัติไปต่างประเทศ 
 กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศเพ่ือประชุม สัมมนำ เสนอผลงำนทำงวิชำกำร เป็นวิทยำกร เจรจำควำมร่วมมือ 
หำรืองำนวิจัยหรือปฏิบัติงำนอื่นใด บุคลำกรของคณะต้องด ำเนินกำรขออนุมัติก่อนเดินทำงทุกครั้ง 

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

         ทวีปยุโรป อเมริกำเหนือ แอฟริกำ โอเชียเนีย 
     3. ทวีปอเมริกำใต้         ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
 

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขออนุมัติ 
1. แบบฟอร์มลำไปต่ำงประเทศ 
2. เอกสำรกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ หรือหนังสือเชิญเป็นวิทยำกร หรือหนังสือเชิญเข้ำร่วม

เจรจำควำมร่วมมือ แล้วแต่กรณี 
3. หลักฐำนกำรได้รับทุนที่ใช้ในกำรเดินทำง กรณีไม่ได้ใช้ทุนส่วนตัว 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มหำวิทยำลัยก ำหนดให้คณะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกต ำแหน่งเพ่ือพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยก ำหนดให้ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปี มีรำยละเอียดดังนี้ 

1.1 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ให้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปีละ ๑ ครั้ง รอบกำรประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎำคม - 

๓๐ มิถุนำยนของปีถัดไป  
1.2 กรณีข้าราชการและลูกจ้าง  
ให้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 

1.2.1 ครั้งที่ 1 รอบกำรประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม - 31 ธันวำคมของปีเดียวกัน  
1.2.2 ครั้งที่ 2 รอบกำรประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม - 30 มิถุนำยนของปีเดียวกัน  

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในเรื่องต่ำงๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
1. น ำไปพัฒนำ และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมี

ประสิทธิผล 
2. น ำไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลได้แก่ กำรเลื่อนเงินเดือน กำรให้รำงวัลประจ ำปี กำรให้ค่ำตอบแทน

อ่ืนๆ กำรให้รำงวัลจูงใจ กำรจ้ำงต่อ กำรเปลี่ยนประเภทกำรจ้ำง ประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำจ้ำง และกำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องอ่ืนๆ 

แนวทางการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกันจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนเป็นรำยบุคคลในแบบข้อตกลงกำร

ปฏิบัติงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน โดยให้ผู้ประเมินและผู้รับ
กำรประเมินลงลำยมือชื่อเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐำน  

2. ระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมินติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำรประเมินตำมข้อตกลงกำร
ปฏิบัติงำนเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำของภำระงำนตำมท่ีตกลงกันไว้  

3. ก่อนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้ผู้รับกำรประเมินรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผลงำนตนเอง
ตำมภำระงำนที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง และส่งให้ผู้ประเมินพิจำรณำ  

4. กำรประเมินผลงำน (Performance) ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นพิจำรณำคะแนนเบื้องต้น และเสนอ
คณะกรรมกำรประเมินพิจำรณำรับรองและสรุปผลกำรประเมิน  

5. กำรประเมินสมรรถนะ (Competency)  
5.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ส ำหรับบุคลำกรทุกต ำแหน่ง จ ำนวน ๗ รำยกำร 
ตำมค่ำนิยม MAHIDOL ของมหำวิทยำลัยมหิดล  

5.2 สมรรถนะเฉพำะตำมสำยอำชีพ (Functional Competency) ส ำหรับบุคลำกรทุกต ำแหน่ง
จ ำนวนรำยกำรที่ประเมินขึ้นอยู่กับสมรรถนะเฉพำะตำมสำยอำชีพของแต่ละต ำแหน่ง โดยให้
ประเมินในระดับที่คำดหวังของผู้รับกำรประเมิน  

5.3 สมรรถนะทำงกำรบริหำร (Managerial Competency) ส ำหรับบุคลำกรต ำแหน่งประเภท
ผู้บริหำร 
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6. ให้คณะกรรมกำรประเมินสมรรถนะ โดยให้น ำผลกำรประเมินสมรรถนะหลักมำพิจำรณำร่วมกับกำร
ประเมินผลงำน โดยก ำหนดสัดส่วนดังนี้  

การประเมินผลงาน (ร้อยละ) สมรรถนะหลัก (ร้อยละ) 

80 20 

กำรประเมินสมรรถนะเฉพำะตำมสำยอำชีพ และสมรรถนะทำงกำรบริหำร ให้ด ำเนินกำรประเมินด้วย  
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำ และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. ผู้ประเมินเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรประเมิน พิจำรณำและรับรองผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกัน พร้อมสรุปผลกำรประเมิน ข้อเสนอแนะ และลงลำยมือชื่อเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในแบบ
ข้อตกลงและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

8. ให้ผู้ประเมินน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมำจัดกลุ่มคะแนน และเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น
รับทรำบภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรประเมินประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จ 

9. ให้ผู้ประเมินแจ้งผลกำรประเมิน ข้อดี ข้อควรพัฒนำปรับปรุงให้ผู้รับกำรประเมินรับทรำบผลกำรประเมิน
เป็นรำยบุคคล พร้อมให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินลงลำยมือชื่อในแบบสรุปและแจ้งผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่หัวหน้ำส่วนงำนหรือหัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมรับทรำบ
ผลกำรประเมิน 

10. ให้ผู้รับกำรประเมินและผู้ประเมินร่วมกันจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) โดยต้องจัดท ำแผนพัฒนำ
รำยบุคคลทุกคน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ และรวบรวมส่งหน่วย
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล งำนทรัพยำกรบุคคล ชั้น 16 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง  
 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 
2565 
 ประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนใน
คณะทันตแพทยศำสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 หนังสืองำนสร้ำงเสริมศักยภำพและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กองทรัพยำกรบุคคล ที่ อว 78/ว 3761 ลงวันท่ี 30 พฤษภำคม 2565 
เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 หนังสือหน่วยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล งำนทรัพยำกรบุคคล ที่  อว 78.031/ทบ.00737 ลงวันที่  23 มิถุนำยน 2565  
เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในคณะทันตแพทยศำสตร์ 
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4. ความก้าวหน้าในสายงาน 

4.1 ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นต ำแหน่งที่แสดงถึงควำมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูง มีคุณธรรม และมีจรรยำบรรณในกำร

สอน กำรวิจัย และวิชำกำร กำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำจำกคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน ผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ที่มีปริมำณและ
คุณภำพที่แสดงถึงควำมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรประกอบด้วย ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ กำร
เสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรสำมำรถเสนอได้  2 วิธี ดังนี้  

1. วิธีปกต ิหมำยถึง ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
2. วิธีพิเศษ หมำยถึง ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด เช่น ระยะเวลำกำร

ด ำรงต ำแหน่งไม่ครบ กำรเสนอขอต ำแหน่งข้ำมข้ัน กำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำ  
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิธีปกติ) 

1. ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 
    - ป.ตรี ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 
    - ป.โท ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี  
    - ป.เอก ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
2. ต้องมีชั่วโมงสอนประจ ำวิชำซึ่งเทียบค่ำ 
    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต ระบบทวิภำค 
3. ผลกำรสอนอยู่ในระดับ “ช านาญ” 
4. เอกสำรประกอบกำรสอน มีคุณภำพ “ดี” 
5. มีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

มีผลงำนทำงวิชำกำร คุณภำพระดับ “B” ขึ้นไป ตำม
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื่อง 
2. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และ ผลงำนทำง 
    วิชำกำรในลักษณะอ่ืน อย่ำงน้อย 1 รำยกำร 
3. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และ ต ำรำ/หนังสือ  
    อย่ำงน้อย 1 เล่ม 
4. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และ บทควำมทำง  
    วิชำกำร อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิธีพิเศษ) 

ปฏิบัติงำนไม่ครบระยะเวลำที่ก ำหนด มีผลงำนทำงวิชำกำรตำมวิธีปกติ และคุณภำพระดับ 
“B” ขึ้นไป 

รองศาสตราจารย์  
(วิธีปกติ) 

1 .  ด ำ ร งต ำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจ ำรย์   
   ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
2. ต้องมีชั่วโมงสอนประจ ำวิชำซึ่งเทียบค่ำ 
    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต ระบบทวิภำค 
3. ผลกำรสอนอยู่ในระดับ “ช านาญพิเศษ” 
4. เอกสำรประกอบกำรสอน มีคุณภำพ “ดี” 
5. มีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

วิธีที่ 1 ผลงำนทำงวิชำกำร คุณภำพระดับ “B” ขึ้น
ไป ประกอบด้วย บทควำมทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย  
1 เรื่อง ที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ หรือต ำรำ/
หนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม และผลงำนทำงวิชำกำร 
ตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
      1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื่อง 
      2. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และ ผลงำนทำง 
         วิชำกำรในลักษณะอ่ืน อย่ำงน้อย 1 รำยกำร 
วิธีที่ 2 งำนวิจัยอย่ำงน้อย 3 เรื่อง คุณภำพระดับ 
“A” ขึ้นไป และอยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ 
 
*กรณีผู้ขอต ำแหน่งมีงำนวิจัยที่ ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่จ ำนวนมำกและได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงสูงใน
ฐำนข้อมูล Scopus เป็นผู้มีค่ำ Life-time h-index 
สูง ตลอดจนเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย (Principal 
Investigator)  ให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิตำมหลักเกณฑ์และงื่อนไขดังนี้ 
       1. งำนวิจัยอย่ำงน้อย 10 เรื่อง ที่ได้รับกำร
เผยแพร่ในวำรสำรในวำรสำรทำงวิชำกำรที่อยู่ใน
บำนข้อมูล Quartile 1 ของ Scopus โดยอย่ำงน้อย 
5 เรื่อง ผู้ขอต ำแหน่งต้องเป็น First Author หรือ 
Corresponding Author 
        2. มีงำนวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล 
Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่ำงน้อย 
500 รำยกำร โดยไม่นับงำนวิจัยที่อ้ำงอิงตนเอง 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
        3 .  มีค่ ำ  Life- time h- index (Scopus)  ไม่
น้อยกว่ำ 8 และ 
        4 .  เป็นหัวหน้ำ โครงกำรวิจัย  (Principal 
Investigator)  ที่ ไ ด้ รั บ จ ำกแหล่ ง ทุ นภำยนอก
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 5 โครงกำร (Life-time) 

รองศาสตราจารย์  
(วิธีพิเศษ) 

ปฏิบัติงำนไม่ครบระยะเวลำที่ก ำหนด หรือ
เสนอขอต ำแหน่งข้ำมขั้น หรือเปลี่ยนแปลง
สำขำวิชำ 

1. มีผลงำนทำงวิชำกำรตำมวิธีปกติ และคุณภำพ
ระดับ “A” ขึ้นไป หรือ 

2. เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มีเงื่อนไขดังนี้ 
2.1 งำนวิจัยอย่ำงน้อย 15 เรื่อง ที่ได้รับกำร

เผยแพร่ในวำรสำรในวำรสำรทำงวิชำกำรที่
อยู่ในบำนข้อมูล Quartile 1 ของ Scopus 
โดยอย่ำงน้อย 8 เรื่อง ผู้ขอต ำแหน่งต้อง
เป็น First Author หรือ Corresponding 
Author 

2.2 มีงำนวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล 
Scopus โ ด ย ร วม  ( Life- time Citation) 
อย่ำงน้อย 800 รำยกำร โดยไม่นับงำนวิจัย
ที่อ้ำงอิงตนเอง 

2.3 มีค่ำ Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อย
กว่ำ 15 และ 

2.4 เ ป็ นหั วหน้ ำ โคร งกำรวิ จั ย  (Principal 
Investigator)  ที่ ไ ด้ รั บ จ ำ ก แ ห ล่ ง ทุ น
ภำยนอกมหำวิทยำลั ย  อย่ ำ งน้ อย  8 
โครงกำร (Life-time) 

ศ า ส ต ร า จ า ร ย์   
(วิธีปกติ) 

1 .  ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ร อ ง ศ ำ ส ต ร ำ จ ำ ร ย์   
    ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
2. ต้องมีชั่วโมงสอนประจ ำวิชำซึ่งเทียบค่ำ 
    ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต ระบบทวิภำค 
3. มีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

วิธีที่ 1 ผลงำนทำงวิชำกำร คุณภำพระดับ “A” ขึ้น
ไป ประกอบด้วย ต ำรำ/หนังสือ อย่ำงน้อย 1 เล่ม 
และผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
        1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื่อง เผยแพร่ใน 
           ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ 
        2. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ 
            ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และผลงำน 
            ทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน เผยแพร่ระดับ 
            นำนำชำติ รวมกันทั้งหมดอย่ำงน้อย 5 
เรื่อง 
วิธีที่ 2 ผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
        1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื่อง เผยแพร่ใน 
            ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ โดยมีคุณภำพ
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
ระดับ “A+” อย่ำงน้อย 2 เรื่อง และมีคุณภำพระดับ 
“A” ขึ้นไป อย่ำงน้อย 3 เรื่อง 
        2. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื่อง เผยแพร่ 
            ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และผลงำน 
            ทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน เผยแพร่ระดับ 
            นำนำชำติ รวมกันทั้งหมดอย่ำงน้อย 5 
เรื่อง โดยผลงำนวิชำกำรอย่ำงน้อย 2 เรื่อง คุณภำพ
ระดับ “A+” และอย่ำงน้อย 3 เรื่อง มีคุณภำพระดับ 
“A” ขึ้นไป 
         3.  งำนวิจัยอย่ำงน้อย 10 เรื่อง เผยแพร่ 
            ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ  เรื่อง มี
คุณภำพระดับ “A” ขึ้นไป 
 
*กรณีผู้ขอต ำแหน่งมีงำนวิจัยที่ ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่จ ำนวนมำกและได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงสูงใน
ฐำนข้อมูล Scopus เป็นผู้มีค่ำ Life-time h-index 
สูง ตลอดจนเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย (Principal 
Investigator)  ให้น ำ เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิตำมหลักเกณฑ์และงื่อนไขดังนี้ 
       1. งำนวิจัยอย่ำงน้อย 10 เรื่อง ที่ได้รับกำร
เผยแพร่ในวำรสำรในวำรสำรทำงวิชำกำรที่อยู่ใน
บำนข้อมูล Quartile 1 ของ Scopus โดยอย่ำงน้อย 
5 เรื่อง ผู้ขอต ำแหน่งต้องเป็น First Author หรือ 
Corresponding Author 
        2. มีงำนวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล 
Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่ำงน้อย 
1,000 รำยกำร โดยไม่นับงำนวิจัยที่อ้ำงอิงตนเอง 
        3 .  มีค่ ำ  Life- time h- index (Scopus)  ไม่
น้อยกว่ำ 18 และ 
        4 .  เป็นหัวหน้ำ โครงกำรวิจัย  (Principal 
Investigator)  ที่ ไ ด้ รั บ จ ำกแหล่ ง ทุ นภำยนอก
มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 10 โครงกำร (Life-time) 

ศ า ส ต ร า จ า ร ย์   
(วิธีพิเศษ) 

ปฏิบัติงำนไม่ครบระยะเวลำที่ก ำหนด หรือ
เสนอขอต ำแหน่งข้ำมขั้น หรือเปลี่ยนแปลง
สำขำวิชำ  และผลกำรสอนอยู่ ในระดับ 
“ช านาญพิเศษ” 

1. มีผลงำนทำงวิชำกำรเฉพำะวิธีที่  1 และ
คุณภำพระดับ “A+” หรือ 

2. เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้โดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มีเงื่อนไขดังนี้ 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
1. งำนวิจัยอย่ำงน้อย 20 เรื่อง ที่ได้รับกำร
เผยแพร่ในวำรสำรในวำรสำรทำงวิชำกำรที่
อยู่ในบำนข้อมูล Quartile 1 ของ Scopus 
โดยผู้ขอต ำแหน่งต้องเป็น First Author 
หรือ Corresponding Author 

          2. มีงำนวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล 
Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่ำงน้อย 
1,500 รำยกำร โดยไม่นับงำนวิจัยที่อ้ำงอิงตนเอง 
          3. มีค่ำ Life-time h- index (Scopus) ไม่
น้อยกว่ำ 26 และ 

4. เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย  (Principal 
Investigator)  ที่ ไ ด้ รั บ จ ำ ก แ ห ล่ งทุ น
ภำยนอกมหำวิทยำลัย  อย่ ำงน้อย 15 
โครงกำร (Life-time) 
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ส าหรับนักวิจัย 
ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 

นักวิจัย ระดับ 2 
(วิธีปกติ) 

1. ด ำรงต ำแหน่งนักวิจัย ระดับ 1 วุฒิ ป.เอก  
   หรือ เทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
2. ภำระงำนไม่น้อยกว่ำ 1,380 ชม.ท ำกำร/ปี  

เสนอได้ 2 วิธี 
วิธีที่ 1 

1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื่อง และอย่ำง
น้อย 2 เรื่อง คุณภำพ “ดี” และ 

2. บทควำมทำงวิชำกำร หรือต ำรำ หรือ
หนังสือ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง มีคุณภำพ 
“ด”ี 

วิธีที่ 2 
           งำนวิจัยอย่ำงน้อย 6 เรื่อง โดยอย่ำงน้อย  
1 เรื่อง มีคุณภำพ “ดีมาก”และอย่ำงน้อย 3 เรื่อง มี
คุณภำพ “ด”ี ขึ้นไป 

นักวิจัย ระดับ 2 
(วิธีพิเศษ) 

ระยะไม่ครบตำมระระเวลำ แต่ภำระงำนครบ งำนวิจัยอย่ำงน้อย 4 เรื่อง และอย่ำงน้อย 2 เรื่อง มี
คุณภำพระดับ “ดีมาก” 

นักวิจัย ระดับ 3 
(วิธีปกติ) 

1. ด ำรงต ำแหน่งนักวิจัย ระดับ 2  ไม่น้อยกว่ำ  
    2 ปี 
2. ภำระงำนไม่น้อยกว่ำ 1,380 ชม.ท ำกำร/ปี  

เสนอได้ 2 วิธี 
วิธีที่ 1 

1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 5 เรื่อง และอย่ำง
น้อย 3 เรื่อง คุณภำพ “ดีมาก” และ 

2. บทควำมทำงวิชำกำร เผยแพร่ ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ตำมที่  
ก.พ.อ. ก ำหนด หรือต ำรำ หรือหนังสือ 
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง มีคุณภำพ “ดี” 

วิธีที่ 2 
           งำนวิจัยอย่ำงน้อย 6 เรื่อง และอย่ำงน้อย 4 
เรื่อง มีคุณภำพ “ดีมาก” ขึ้นไป 

นักวิจัย ระดับ 3 
(วิธีพิเศษ) 

ระยะไม่ครบตำมระระเวลำ แต่ภำระงำนครบ
หรือเสนอขอต ำแหน่งข้ำมระดับต ำแหน่ง 

งำนวิจัยอย่ำงน้อย 6 เรื่อง และอย่ำงน้อย 1 เรื่อง มี
คุณภำพระดับ “ดีเด่น” 

ศาสตราจารย์วิจัย 
(วิธีปกติ) 

1. ด ำรงต ำแหน่งนักวิจัย ระดับ 3  ไม่น้อยกว่ำ  
    2 ปี 
2. ภำระงำนไม่น้อยกว่ำ 1,380 ชม.ท ำกำร/ปี  

เสนอได้ 2 วิธี 
วิธีที่ 1 

1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 7 เรื่อง โดยอย่ำง
น้อย 1 เรื่อง คุณภำพ “ดีเด่น” และ
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
อย่ำงน้อย 5 เรื่อง คุณภำพ “ดีมาก” 
และ 

2. บทควำมทำงวิชำกำร เผยแพร่ ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ตำมที่  
ก.พ.อ. ก ำหนด หรือต ำรำ หรือหนังสือ 
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง มีคุณภำพ “ดี” 

วิธีที่ 2 
           งำนวิจัยอย่ำงน้อย 10 เรื่อง และอย่ำงน้อย 
5 เรื่อง มีคุณภำพ “ดีเด่น” 

ศาสตราจารย์วิจัย 
(วิธีพิเศษ) 

ระยะไม่ครบตำมระระเวลำ แต่ภำระงำนครบ
หรือเสนอขอต ำแหน่งข้ำมระดับต ำแหน่ง 

งำนวิจัยอย่ำงน้อย 12 เรื่อง โดยอย่ำงน้อย 2 เรื่อง  
มีคุณภำพ “ดีเด่น” และอย่ำงน้อย 6 เรื่อง มีคุณภำพ
ระดับ “ดีมาก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดเพ่ิม (เฉพาะ Intranet) 

 
https://op.mahidol.ac.th/hr/announcement-rules/academic/ 
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4.2 ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุน 

 
พนักงำนมหำวิทยำลัยต ำแหน่งประเภทสนับสนุนสำมำรถพัฒนำตนเองเพ่ือก้ำวสู่ต ำแหน่งต่ำงๆได้ ดังนี้ 

ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ช ำนำญงำนพิเศษ ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ และเชี่ยวชำญพิเศษ ได้ 2 วิธี คือ 
1. วิธีปกติ หมำยถึง วิธีที่ใช้แก่ผู้ขอที่มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งและผลงำนตรงตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนด 
2. วิธีพิเศษ หมำยถึง วิธีที่ใช้แก่ผู้ขอที่มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งต่ำงไปจำกที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เช่น 

ระยะกำรด ำรงต ำแหน่งไม่ครบ หรือกำรขอแต่งตั้งที่ไม่ได้เป็นไปตำมที่ก ำหนด หรือเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง 
(Fast Track) 

ทั้งนี้ กำรขอต ำแหน่งของพนักงำนมหำวิทยำลัยต ำแหน่งประเภทสนับสนุนอำจแบ่งพนักงำนมหำวิทยำลัย
ต ำแหน่งประเภทสนับสนุนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ, กลุ่มสนับสนุนวิชำกำร, กลุ่มสนับสนุนทั่วไป 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ช านาญงาน ปฏิบัติงำนใน ม.มหิดล มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 

ปี และปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่เสนอขอมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

เสนอผลงำนอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งผู้ต ำแหน่งเป็น
ผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือเป็น Corresponding Author 
โดยไม่ก ำหนดจ ำนวนร้อยละกำรมีส่วนร่วมในผลงำน
นั้นๆ และมีคุณภำพในระดับ “ดี” ทั้งนี้  ผลงำน
ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงำน หรือ งำนวิเครำะห์ 
หรือ งำนสังเครำะห์ หรือ งำนวิจัย หรือ บทควำม
ทำงวิชำกำร หรือ ต ำรำ หรือ หนังสือ หรือ งำนแปล 
หรือ เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (3 หัวข้อ เท่ำกับ 
1 เรื่อง) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน 

 ช านาญงานพิเศษ ด ำรงต ำแหน่ง “ช ำนำญงำน” มำแล้ว  
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

เสนอผลงำนอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภำพ “ดี” และ
มีผลงำนอย่ำงน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้ขอต ำแหน่งเป็น
ผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือเป็น Corresponding Author 
โดยไม่ก ำหนดจ ำนวนร้อยละกำรมีส่วนร่วมในผลงำน
นั้นๆ ทั้งนี ้ผลงานประกอบด้วย 

1. งำนวิเครำะห์หรืองำนสังเครำะห์ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่อย่ำงน้อย  
1 เรื่อง และ 

2. ง ำนวิ จั ย  หรื อ  คู่ มื อปฏิ บั ติ ง ำน  หรื อ 
บทควำมทำงวิชำกำร หรือ ต ำรำ หรือ 
หนังสือ หรือ  งำนแปล หรือ  เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำย (3 หัวข้อ เท่ำกับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะ
อ่ืน  

เชี่ยวชาญ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำกำรเสนอขอแต่งตั้งเป็นกรณีๆ ไป 
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

ช านาญการพิเศษ -  คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ ำ ต รี ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ ำ  
   ต้องปฏิบัติงำนมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
-  คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ ำ โ ท ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ ำ  
   ต้องปฏิบัติงำนมำแล้ว ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ปี 
-  คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ ำ เ อ ก ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ ำ  
   ต้องปฏิบัติงำนมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

เสนอผลงำนอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภำพ “ดี” และ
มีผลงำนอย่ำงน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้ขอต ำแหน่งเป็น
ผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือเป็น Corresponding Author 
โดยไม่ก ำหนดจ ำนวนร้อยละกำรมีส่วนร่วม ทั้งนี้ 
ผลงานประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือสนับสนุนวิชาการ  
1. คู่มือปฏิบัติงำน หรือ งำนวิเครำะห์หรืองำน

สังเครำะห์ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และ  
2. งำนวิจัย หรือ บทควำมทำงวิชำกำร หรือ 

ต ำรำ หรือ หนังสือ หรือ งำนแปล หรือ 
เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (3 หัวข้อ 
เท่ำกับ 1 เรื่อง) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรใน
ลักษณะอ่ืน 

กลุ่มสนับสนุนทั่วไป 
1. งำนวิเครำะห์หรืองำนสังเครำะห์ อย่ำงน้อย 

1 เรื่อง และ 
2. คู่ มื อปฏิ บั ติ ง ำน  หรื อ  ง ำนวิ จั ย  หรื อ 

บทควำมทำงวิชำกำร หรือ ต ำรำ หรือ 
หนั งสือ หรือ  งำนแปล หรือ  เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำย (3 หัวข้อ เท่ำกับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะ
อ่ืน 

กรณีสายงานวิจัย  
ต ำแหน่งนักปฏิบัติกำรวิจัย 

1. งำนวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ อย่ำงน้อย 3 เรื่อง 
ที่ผู้ขอต ำแหน่งเป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือ
เป็ นชื่ อแรก  หรื อ เป็ น  Corresponding 
Author และมีคุณภำพในระดับ “ดี” หรือ 

2. งำนวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ จ ำนวน 2 เรื่อง ที่
ผู้ขอต ำแหน่งเป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือเป็น
ชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author 
และมีคุณภำพในระดับ “ดี” และงำนวิจัยที่
ผู้ขอต ำแหน่งท ำร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีส่วนร่วม
รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และทุกเรื่องมี
คุณภำพในระดับ “ด”ี 
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
**กรณีงำนวิจัยที่ เป็นชุดโครงกำรวิจัย 
( Research Program)  ห รื อ ง ำ น วิ จั ย ที่
ด ำ เนิ นกำร เป็ นชุ ด โคร งกำรต่ อ เนื่ อ ง  
ผู้ขอต ำแหน่งต้องเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรหลัก
ในบำงโครงกำร (ของชุดโครงกำรนั้น) และ 
มีปริมำณผลงำนรวมแล้ ว ไม่น้ อยกว่ ำ 
ร้อยละ 50  

ต ำแหน่งผู้ช่วยวิจัยและเจ้ำหน้ำที่วิจัย 
เสนอผลงำนอยา่งน้อย 3 เรื่อง มีคุณภำพ “ดี” และ
มีผลงำนอย่ำงน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้ขอต ำแหน่งเป็น
ผู้ ด ำ เนินกำรหลัก  หรื อ เป็นชื่ อแรก หรือ เป็น 
Corresponding Author ทั้งนี้ อำจเสนอผลงำนวิจัย
จ ำนวน 3 เรื่อง ซึ่ งได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรทำงวิชำกำรในระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือ
หำกอยู่ระหว่ำงรอกำรตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือจำก
บรรณำธิกำรรับรองว่ำจะลงตีพิมพ์ให้ได้เมื่อใด  
ในวำรสำรฉบับใด หรือ อำจเสนอผลงำนจ ำนวน  
3 เรื่อง ประกอบด้วย 

1. งำนวิจัยอย่ำงน้อย 1 เรื่อง ซึ่งได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ  หรือหำกอยู่
ระหว่ำงรอกำรตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือจำก
บรรณำธิกำรรับรองว่ำจะลงตีพิมพ์ให้ได้
เมื่อใด ในวำรสำรฉบับใด และ 

2. งำนวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ หรือ คู่มือ
ปฏิบัติงำน หรือ บทควำมทำงวิชำกำร หรือ 
ต ำรำ หรือ หนังสือ หรือ งำนแปล หรือ 
เอกสำรประกอบกำรบรรยำย (3 หัวข้อ 
เท่ำกับ 1 เรื่อง) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรใน
ลักษณะอ่ืน 

ผู้เชี่ยวชาญ ด ำรงต ำแหน่ง “ช ำนำญกำรพิเศษ” มำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

เสนอผลงำนอย่างน้อย 4 เรื่อง มีคุณภำพ “ดีมาก” 
และมีผลงำนอย่ำงน้อย 3 เรื่อง ที่ผู้ขอต ำแหน่งเป็น
ผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือเป็น Corresponding Author 
โดยไม่ก ำหนดจ ำนวนร้อยละกำรมีส่วนร่วม ทั้งนี้
ผลงานประกอบด้วย 
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือสนับสนุนวิชาการ  
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื่อง ที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ และ  

2. งำนวิเครำะห์หรืองำนสังเครำะห์  หรือ 
บทควำมทำงวิชำกำร หรือ ต ำรำ หรือ 
หนังสือ หรือ งำนแปล หรือ เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำย (3 หัวข้อ เท่ำกับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะ
อ่ืน 

กลุ่มสนับสนุนทั่วไป 
1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 เรื่อง ที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ และ  

2. งำนวิ เครำะห์หรืองำนสังเครำะห์ หรือ 
บทควำมทำงวิชำกำร หรือ ต ำรำ หรือ 
หนั งสือ หรือ  งำนแปล หรือ  เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำย (3 หัวข้อ เท่ำกับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะ
อ่ืน 

กรณีสายงานวิจัย  
ต ำแหน่งนักปฏิบัติกำรวิจัย 

1. งำนวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ อย่ำงน้อย 4 เรื่อง 
ที่ผู้ขอต ำแหน่งเป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือ
เป็ นชื่ อแรก  หรื อ เป็ น  Corresponding 
Author และมีคุณภำพในระดับ “ดีมาก” 
หรือ 

2. งำนวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ จ ำนวน 3 เรื่อง ที่
ผู้ขอต ำแหน่งเป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือเป็น
ชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author 
และมีคุณภำพในระดับ “ดีมาก”  และ
งำนวิจัยที่ผู้ขอต ำแหน่งท ำร่วมกับผู้อื่นโดยมี
ส่วนร่วมรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และ
ทุกเรื่องมีคุณภำพในระดับ “ดีมาก” 

        **กรณี งำนวิ จั ยที่ เป็นชุด โครงกำรวิ จัย  
         ( Research Program)  ห รื อ ง ำ น วิ จั ย ที่ 
          ด ำเนินกำรเป็นชุดโครงกำรต่อเนื่อง ผู้ขอ 
          ต ำแหน่งต้องเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรหลัก 
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
          ในบำงโครงกำร (ของชุดโครงกำรนั้น) และ 
          มี ปริ มำณผลงำนรวมแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ ำ 
          ร้อยละ 50  

ต ำแหน่งผู้ช่วยวิจัยและเจ้ำหน้ำที่วิจัย 
เสนอผลงำนอย่างน้อย 4 เรื่อง มีคุณภำพ “ดีมาก” 
และมีผลงำนอย่ำงน้อย 3 เรื่อง ที่ผู้ขอต ำแหน่งเป็น
ผู้ ด ำ เนินกำรหลัก  หรื อ เป็นชื่ อแรก หรือ เป็น 
Corresponding Author ทั้งนี้ อำจเสนอผลงำนวิจัย
จ ำนวน 4 เรื่อง ซึ่ งได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรทำงวิชำกำรในระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือ
หำกอยู่ระหว่ำงรอกำรตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือจำก
บรรณำธิกำรรับรองว่ำจะลงตีพิมพ์ให้ได้เมื่อใด ใน
วำรสำรฉบับใด หรือ อำจเสนอผลงำนจ ำนวน 4 เรื่อง 
ประกอบด้วย 

1. งำนวิจัยอย่ำงน้อย 1 เรื่อง ซึ่งได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือหำกอยู่
ระหว่ำงรอกำรตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือ
จำกบรรณำธิกำรรับรองว่ำจะลงตีพิมพ์ให้
ได้เมื่อใด ในวำรสำรฉบับใด และ 

2. งำนวิ เครำะห์หรื อสั ง เครำะห์  หรื อ 
บทควำมทำงวิชำกำร หรือ ต ำรำ หรือ 
หนังสือ หรือ งำนแปล หรือ เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำย (3 หัวข้อ เท่ำกับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะ
อ่ืน 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด ำรงต ำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชำญ” มำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

เสนอผลงำนอย่างน้อย 5 เรื่อง มีคุณภำพ “ดีมาก” 
และมีผลงำนอย่ำงน้อย 3 เรื่อง ที่ผู้ขอต ำแหน่งเป็น
ผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือเป็นชื่อแรก และมีส่วนร่วมใน
ผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 หรือCorresponding 
Author และมีผลงำนอย่ำงน้อย 2 เรื่อง มีคุณภำพใน
ระดับ “ดีเด่น” และอย่ำงน้อย 3 เรื่อง มีคุณภำพใน
ระดับ “ดีมาก”  
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือสนับสนุนวิชาการ  

1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื่อง ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรใน
ระดับนำนำชำติ และมีคุณภำพในระดับ 
“ดีเด่น” และ  
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
2. งำนวิเครำะห์หรืองำนสังเครำะห์  หรือ 

บทควำมทำงวิชำกำร หรือ ต ำรำ หรือ 
หนังสือ หรือ งำนแปล หรือ เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำย (3 หัวข้อ เท่ำกับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะ
อ่ืน มีคุณภำพในระดับ “ดีมาก” 

 
กลุ่มสนับสนุนทั่วไป 

1. งำนวิจัย อย่ำงน้อย 2 เรื่อง ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรใน
ระดับนำนำชำติ และมีคุณภำพในระดับ 
“ดีเด่น” และ  

2. งำนวิ เครำะห์หรืองำนสังเครำะห์ หรือ 
บทควำมทำงวิชำกำร หรือ ต ำรำ หรือ 
หนั งสือ หรือ งำนแปล หรือ เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำย (3 หัวข้อ เท่ำกับ 1 
เรื่อง) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะ
อ่ืน มีคุณภำพในระดับ “ดีมาก” 

กรณีสายงานวิจัย  
ต ำแหน่งนักปฏิบัติกำรวิจัย 

1. งำนวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ อย่ำงน้อย 5 เรื่อง 
ที่ผู้ขอต ำแหน่งเป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือ
เป็นชื่อแรก และมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อย
ก ว่ ำ ร้ อ ย ล ะ  5 0  ห รื อ Corresponding 
Author ซึ่ ง ได้รับกำรตี พิมพ์เผยแพร่ ใน
วำรสำรทำงวิชำกำรในระดับนำนำชำติ หรือ
หำกอยู่ระหว่ำงรอกำรตีพิมพ์ จะต้องมี
หนังสือจำกบรรณำธิกำรรับรองว่ำจะลง
ตีพิมพ์ให้ได้เมื่อใด ในวำรสำรฉบับใด โดยมี
ผลงำนอย่ำงน้อย 2 เรื่อง มีคุณภำพในระดับ 
“ดีเด่น” และอย่ำงน้อย 3 เรื่อง มีคุณภำพ
ในระดับ “ดีมาก” หรือ 

2. งำนวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ จ ำนวน 4 เรื่อง ที่
ผู้ขอต ำแหน่งเป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือเป็น
ชื่อแรก และมีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 หรือCorresponding Author 
ซึ่งได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำง
วิชำกำรในระดับนำนำชำติ หรือหำกอยู่
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
ระหว่ำงรอกำรตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือ 
จำกบรรณำธิกำรรับรองว่ำจะลงตีพิมพ์ให้ได้
เมื่อใด ในวำรสำรฉบับใด โดยมีผลงำนอย่ำง
น้อย 2 เรื่อง มีคุณภำพในระดับ “ดีเด่น” 
และอย่ำงน้อย 2 เรื่อง มีคุณภำพในระดับ 
“ดีมาก”  และงำนวิจัยที่ผู้ ขอต ำแหน่ง 
ท ำร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีส่วนร่วมรวมกันไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 50 และทุกเรื่องมีคุณภำพ 
ในระดับ “ดีมาก” 
**กรณีงำนวิจัยที่ เป็นชุดโครงกำรวิจัย 
( Research Program)  ห รื อ ง ำ น วิ จั ย ที่
ด ำ เนิ นกำร เป็ นชุ ด โคร งกำรต่ อ เนื่ อ ง  
ผู้ขอต ำแหน่งต้องเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรหลัก
ในบำงโครงกำร (ของชุดโครงกำรนั้น) และ 
มีปริมำณผลงำนรวมแล้ ว ไม่น้ อยกว่ ำ 
ร้อยละ 50  

ต ำแหน่งผู้ช่วยวิจัยและเจ้ำหน้ำที่วิจัย 
เสนอผลงำนอย่างน้อย 5 เรื่อง ที่ผู้ขอต ำแหน่งเป็น
ผู้ด ำเนินกำรหลัก หรือเป็นชื่อแรก และมีส่วนร่วมใน
ผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 หรือCorresponding 
Author และมีผลงำนอย่ำงน้อย 2 เรื่อง มีคุณภำพใน
ระดับ “ดีเด่น” และมีผลงำนอย่ำงน้อย 3 เรื่อง มี
คุณภำพในระดับ  “ดี มาก”  ทั้ งนี้  อำจ เสนอ
ผลงำนวิจัยจ ำนวน 5 เรื่อง ซึ่งได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรในระดับนำนำชำติ 
หรือหำกอยู่ระหว่ำงรอกำรตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือ
จำกบรรณำธิกำรรับรองว่ำจะลงตีพิมพ์ให้ได้เมื่อใด 
ในวำรสำรฉบับใด หรือ อาจเสนอผลงานจ านวน 5
เรื่อง ประกอบด้วย 

1. งำนวิจัยอย่ำงน้อย 2 เรื่อง ซึ่งได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำรใน
ระดับนำนำชำติ หรือหำกอยู่ระหว่ำงรอกำร
ตีพิมพ์ จะต้องมีหนังสือจำกบรรณำธิกำร
รับรองว่ำจะลงตีพิมพ์ให้ได้เมื่อใด ในวำรสำร
ฉบับใด 
**กรณีงำนวิจัยที่ เป็นชุดโครงกำรวิจัย 
( Research Program)  ห รื อ ง ำ น วิ จั ย ที่
ด ำเนินกำรเป็นชุดโครงกำรต่อเนื่อง ผู้ขอ
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ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลงาน 
ต ำแหน่งต้องเป็นผู้ด ำเนินโครงกำรหลักใน
บำงโครงกำร (ของชุดโครงกำรนั้น) และมี
ปริมำณผลงำนรวมแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
50  และ 

2. งำนวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ หรือ บทควำม
ทำงวิชำกำร หรือ ต ำรำ หรือ หนังสือ หรือ 
งำนแปล หรือ เอกสำรประกอบกำรบรรยำย 
(3 หัวข้อ เท่ำกับ 1 เรื่อง) หรือ ผลงำนทำง
วิชำกำรในลักษณะอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ คณะยังมีนโยบำยสนับสนุนกำรท ำผลงำนเพ่ือพัฒนำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน อันเป็นประโยชน์
ต่อคณะทันตแพทยศำสตร์ และหน่วยงำน รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถน ำผลงำนไปเสนอ
ขอต ำแหน่งสูงขึ้นได้ จึงได้มี ทุนสนับสนุนกำรท ำผลงำนเพ่ือพัฒนำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน  สังกัดคณะทันต
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง : ประกำศ คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง กำรให้ทุนสนับสนุนกำรท ำผลงำนเพื่อพัฒนำงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 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  

• สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลทำงทันตกรรมแก่บุคลำกรและครอบครัว (วงเงิน 10,000 บำท/ปี) 
• ทุนสนับสนุนกำรศึกษำแก่บุตรบุคลำกร (คนละ 1,500 บำท/ปี) 
• สวัสดิกำรค่ำเยี่ยมไข้ / ค่ำคลอดบุตร (500 บำท/ครั้ง) 
• สวัสดิกำรค่ำร่วมท ำบุญงำนศพหรือค่ำพวงหรีด (บิดำ/มำรดำ/คู่สมรส/บุตร เสียชีวิต ศพละ 1,000 บำท) 
• สวัสดิกำรค่ำร่วมท ำบุญเป็นเจ้ำภำพในงำนสวดพระอภิธรรมศพ  
  (เฉพำะบุคลำกรเสียชีวิต ศพละ 5,000 บำท) 
• สวัสดิกำรค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์ (กรณีบุคลำกรเสียชีวิต ทำยำทติดต่อรับเงิน ศพละ 10,000 บำท)  
• สวัสดิกำรแบบยืดหยุ่นด้ำนสุขภำพ 
• สวัสดิกำรประกันสุขภำพกลุ่ม 
• กิจกรรมวันเกิดประจ ำเดือน 
• กิจกรรมยำมเย็นหรรษำคลำยเครียด 
• โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
• รถรับส่งบุคลำกรนักศึกษำและผู้ป่วยจำกคณะฯ ไปอนุเสำวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลำ 17.00 - 20.00 น.  
• บริกำรร้ำนอำหำรสวัสดิกำร อำคำรพรีคลินิก ชั้น 2  
• บริกำรศูนย์กีฬำ ส ำหรับบุคลำกรและนักศึกษำ อำคำรพรีคลินิก ชั้น 9 
 
 

ด้านสิทธิประโยชน์  
• หนังสือรับรองกำรผ่ำนสิทธิกำรขอสินเชื่อจำกธนำคำรสงเครำะห์  
  (ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรออมสิน ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์  ธนำคำรอสิลำม) 
• กำรรักษำพยำบำลโดยใช้สิทธิกองทุนประกันสังคม 
• กำรตรวจสอบสิทธิกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลของ พม./พส.  
• กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ มหำวิทยำลัยมหิดล (กสช.)  
• กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ส ำหรับลูกจ้ำงเงินงบประมำณ (กสจ.)  
• กำรขอรับเงินชดเชย พม. / พส.  
• เงินสงเครำะห์กรณีบุคลำกรถึงแก่กรรม (เสียชีวิตปกติ 50,000 บำท อุบัติเหตุ 100,000 บำท) 
• เงินช่วยพิเศษ (เฉพำะข้ำรำชกำร พม.,พส.,ลูกจ้ำงประจ ำถึงแก่กรรม ทำยำทไดร้ับเงิน 3 เท่ำของเงินเดือน) 
• พวงหรีดจำกอธิกำรบดี (กรณีบุคลำกรเสียชีวิต) 
• กำรขอพระรำชทำนน้ ำหลวงอำบศพ/กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ  
• กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (Online) 
• ขอมีบัตรประจ ำตัวแสดงตนเป็นบุคลำกรของคณะ (บัตรคล้องคอ)  
• กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
• กำรขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพอำยุครบ 65 และ 70 ปีบริบูรณ์ 
• บ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำเงินงบประมำณ 
• เกียรติบัตรส ำหรับผู้เกษียณอำยุฯ / เข็มกลัดทองค ำตรำรำชสกุลมหิดล 
• กำรแต่งตั้งศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ/ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ 
• กำรเสนอขอรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญดุษฎีมำลำเข็มศิลปวิทยำ  
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• เข็มเครื่องหมำยมหำวิทยำลัย  
• กำรส่งเสริมและให้รำงวัลบุคลำกรดีเด่นทุกประเภท  
• ลงชื่อจองห้องพักอำคำรชุดพักอำศัย ม.มหิดล ส ำหรับบุคลำกร 
 
 

ด้านกีฬา  
• กีฬำสีสำนสัมพันธ์บุคลำกรและนักศึกษำประจ ำปี 
• กีฬำสำนสัมพันธ์เครือข่ำยมหิดลพญำไท 
• กีฬำบุคลำกรมหำวิทยำลัย 
• กีฬำภำยในส่วนงำนคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง : สำมำรถดูรำยละเอียดประกำศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ Website หน่วยสวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์ งำนทรัพยำกรบุคคล http://www.dt.mahidol.ac.th/th/หน่วยสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์/ 
 

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

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภำยในระยะเวลำ 15 เดือน ก่อนเดือน
รับบริกำรทำงกำรแพทย์ 
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 

- กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ผู้ป่วยนอก สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง 
 - กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ กรณีมีควำมจ ำเป็นจะต้องได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยเร่งด่วน มิฉะนั้น
จะเป็นอันตรำยถึงชีวิตได้ ผู้ประกันกันตนสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด โดย
ผู้ประกันตนหรือญำติหรือผู้ เกี่ยวข้อง จะต้องรีบแจ้งให้โรงพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิฯ ทรำบโดยด่วน  
เพ่ือจะได้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลต่อไป ส ำหรับค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นก่อนกำรแจ้งให้
โรงพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิฯ ทรำบส ำนักงำนประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยภำยใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) 

ผู้ป่วยนอก สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกิน 300 บำท/ครั้ง 
ผู้ป่วยใน สำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินวันละ 1,500 บำท ภำยในระยะเวลำ 

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
ยกเว้น ค่ำห้องและอำหำรเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บำท เข้ำรับกำรรักษำโรงพยำบำลในสถำนพยำบำลของ

เอกชน ค่ำรถพยำบำลหรือเรือพยำบำล ไม่เกินครั้งละ 500 บำท 
**กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่จ ากัด
จ านวนครั้ง 

  เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส2-01) ข้อควำมครบถ้วนพร้อมลงลำยมือชื่อผู้ยื่น

ค ำขอ 
2. ใบรับรองแพทย ์
3. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีฉุกเฉินไม่เข้ำโรงพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิ) 
4. หนังสือรับรองจำกนำยจ้ำง (กรณีขอรับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้) 
5. ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ธนำคำรหน้ำแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทำงธนำคำร)  

มี 11 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำรซีโอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรออมสิน และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
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2.  กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐำนอคริลิค) 
     หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
กำรถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่ำฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เท่ำที่จ่ำย

จริงตำมตำมควำมจ ำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บำท/ปี 
กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บำงส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์และค่ำฟันเทียม

เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจ ำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บำท ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้นตำม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(ก)  1-5 ซี่ เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บำท 
(ข)  มำกกว่ำ 5 ซี่ เท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บำท 
กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปำก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์และค่ำฟันเทียม

เท่ำท่ีจ่ำยจริง ตำมควำมจ ำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บำท ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตำม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(ก)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปำกบนหรือล่ำงเท่ำท่ีจ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็นในวงเงินไม่เกิน 2,400 บำท 
(ข)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปำกบนและล่ำงเท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจ ำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บำท 
   เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) ข้อควำมครบถ้วนพร้อม

ลงลำยมือชื่อผู้ยื่นค ำขอ ส่วนที่ 1 และใบรับรองแพทย์ แพทย์กรอกข้อควำมครบถ้วนพร้อมลงชื่อแพทย์ผู้ให้กำรรักษำ 
ส่วนที่ 2  

2. แบบหนังสือมอบอ ำนำจ กรณีให้ผู้อ่ืนรับเงินแทน 
3. ใบเสร็จรับเงิน 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ 
5. เวชระเบียบของแพทย์ผู้รักษำ (กรณีเบิกฟันปลอมฐำนอคริลิก) 
6. ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ธนำคำรหน้ำแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทำงธนำคำร)  

มี 9 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และธนำคำรซีโอเอ็มบีไทย จ ำกั ด 
(มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล งำนทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนคณบด ีคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหดิล | 59 

 

 

3. กรณีคลอดบุตร 
ส่งเงินสมทบครบ 7 เดือน ภำยในระยะเวลำ 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร 
    หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์  
- คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เหมำจ่ำย กรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรำ 

15,000 บำทต่อกำรคลอดบุตรหนึ่งครั้ง 
- ส ำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเครำะห์กำรหยุดงำนเพ่ือกำรคลอดบุตรเหมำจ่ำยในอัตรำร้อยละ 

50 ของค่ำจ้ำงเฉลี่ยเป็นระยะเวลำ 90 วัน (เงินสงเครำะห์กำรหยุดงำนเพื่อกำรคลอดบุตร เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) 
**กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่  ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่เกิน  

4 ครั้ง โดยบุตรที่น ามาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถน ามาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก 
      เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทน(สปส.2-01) ข้อควำมครบถ้วนพร้อมลงลำยมือชื่อผู้ยื่น

ค ำขอ 
2. สูติบัตรต้นฉบับบุตรคนที่จะใช้สิทธิ พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนบิดำมำรดำ 
4. ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตน (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส) 
5. ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ธนำคำรหน้ำแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทำงธนำคำร)  

มี 9 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และธนำคำรซีโอเอ็มบีไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

4. กรณีทุพพลภาพ (ไม่ใช่เนื่องจำกกำรท ำงำน) 
 ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบครบ 3 เดือน ภำยในระยะเวลำ 15 เดือน ก่อนเดือนที่ส ำนักงำน

ประกันสังคมก ำหนดให้เป็นผู้ทุพพลภำพ 
     หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
 - กรณีเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ณ สถำนพยำบำลของรัฐ 
ส ำหรับผู้ทุพพลภำพสำมำรถเข้ำท ำกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลที่เลือก หรือสถำนพยำบำลของรัฐ 

ทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ทำงสถำนพยำบำลจะเป็นผู้เบิกจำกส ำนักงำนประกันสังคม
โดยตรง 

 - กรณีเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ณ สถำนพยำบำลเอกชน 
 ผู้ป่วยนอก จ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกินเดือนละ 2,000 บำท 
 ผู้ป่วยใน จ่ำยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บำท 
 ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ ให้เหมำจ่ำยไม่เกินเดือนละ 500 บำท 
 ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพและเข้ารับการฟื้นฟูในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของส านักงาน

ประกันสังคม จะมีค่าฟื้นฟูอีก 40,000 บาท 
      เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ข้อควำมครบถ้วนพร้อมลงลำยมือชื่อ 

ผู้ยื่นค ำขอ 
2. ใบรับรองแพทย์ทีร่ะบุว่ำเป็นบุคคลทุพพลภำพ 
3. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีขอรับค่ำอวัยวะเทียม/อุปกรณ์) 
4. ส ำเนำเวชระเบียน (ถ้ำมี) 
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5. ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ธนำคำรหน้ำแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทำงธนำคำร)  
มี 9 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และธนำคำรซีโอเอ็มบีไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

5. กรณีเสียชีวิต (ไม่ใช่เนื่องจำกกำรท ำงำน) 
    ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบมำแล้ว 1 เดือน ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ควำมตำย 
      หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
 ผู้มีสิทธิได้รับค่ำท ำศพ 50,000 บำท โดยจ่ำยให้แก่ผู้จัดกำรศพ 
 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์กรณีเสียชีวิต ดังนี้ 

- ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบมำแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จ่ำยให้กับทำยำทหรือผู้มีสิทธิ 
จะได้รับเงินสงเครำะห์ในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำเฉลี่ย 4 เดือน  

- ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบมำแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเครำะห์ในอัตรำร้อยละ 50 
ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย 12 เดือน  

   เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ (กรณีขอรับค่ำท ำศพ) 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ข้อควำมครบถ้วนพร้อมลงลำยมือชื่อผู้ยื่น

ค ำขอ 
2. ส ำเนำใบมรณบัตรพร้อมตัวจริง 
3. หลักฐำนจำกฌำปนสถำนหรือมัสยิดที่แสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรศพ 
4. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้จัดกำรศพ พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
5. ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ธนำคำรหน้ำแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทำงธนำคำร)  

มี 9 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และธนำคำรซีโอเอ็มบีไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

  กำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำรับแทน 
1. หนังสือมอบอ ำนำจ 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริงของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
3. หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำนประกันสังคม 
4. กำรยื่นค ำร้องขอรับค่ำท ำศพ สำมำรถยื่นได้ท่ีส ำนักงำนประกันสังคมทุกเขตพ้ืนที่และทุกจังหวัดที่สะดวก

ในกำรยื่นค ำร้อง 
6. กรณีสงเคราะห์บุตร 
 จ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเครำะห์บุตรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ภำยในระยะเวลำ 36 

เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 
   หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
- ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์บุตรเหมำจ่ำยเดือนละ 800 บำท/บุตรหนึ่งคน 
- ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย มีอำยุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ครำวละไม่เกิน 3 คน 
- ในกรณีที่ผู้ประกันตนชำยไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตรจึงมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมำยของผู้ประกันตนชำย 

สำมำรถด ำเนินกำรให้บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำยได้ 3 วิธี คือ จดทะเบียนสมรสกับมำรดำของบุตร จดทะเบียน
รับรองบุตร และยื่นค ำร้องต่อศำลให้มีค ำพิพำกษำว่ำเป็นบุตร 
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   กำรหมดสิทธิรับเงินสงเครำะห์บุตร 
- เมื่อบุตรมีอำยุครบ 6 ขวบปีบริบูรณ์ ควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
- บุตรเสียชีวิต 
- ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอ่ืน 
    เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ข้อควำมครบถ้วนพร้อมลงลำยมือชื่อผู้ยื่น

ค ำขอ (กรณีผู้ประกันตนยื่นค ำขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีสงเครำะห์บุตรส ำหรับบุตร 2 คน ในครำวเดียวกัน
สำมำรถใช้แบบค ำขอฯ ชุดเดียวกันได้) 

2. สูติบัตรต้นฉบับ พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของคู่สมรส 
4. ส ำเนำทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำของผู้ประกันตน (กรณีจดทะเบียนหย่ำ) หรือส ำเนำทะเบียนรับรอง

บุตร ซึ่งเกิดจำกค ำสั่งศำลพิพำกษำให้เป็นบุตรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
5. ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ธนำคำรหน้ำแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทำงธนำคำร)  

มี 9 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และธนำคำรซีโอเอ็มบีไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

7. กรณีชราภาพ 
    กรณบี ำนำญชรำภำพ 
1. จ่ำยเงินสมทบมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 180 เดือน ไม่ว่ำระยะเวลำ 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตำม 
2. มีอำยุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 
3. ควำมเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
   หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ (กรณีบ ำนำญชรำภำพ) 
- กรณีจ่ำยเงินสมทบมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 180 เดือน มีสิทธิด้รับเงินบ ำนำญชรำภำพเป็นรำยเดือนในอัตรำ

ร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำงเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย เดือนสุดท้ำยที่ใช้ฐำนในกำรค ำนวณเงินสมทบก่อนควำมเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 

- กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบเกิน 180 เดือน (15 ปีขึ้นไป) ให้ปรับเพ่ิมอัตรำบ ำนำญชรำภำพตำมข้อ 1 ขึน้
อีกในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลำกำรจ่ำยเงินสมทบทุก 12 เดือน 

   หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ (กรณีบ ำเหน็จชรำภำพ)  
- กรณีท่ีมีกำรจ่ำยเงินสมทบต่ ำกว่ำ 12 เดือน ให้จ่ำยเงินบ ำเหน็จชรำภำพ มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินสมทบ

ที่เฉพำะส่วนของผู้ประกันตน 
- กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ได้รับเงินบ ำเหน็จชรำภำพ เท่ำกับจ ำนวนเงินสมทบที่

ผู้ประกันตนและนำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนฯ 
      ผู้มีสิทธิรับเงินบ ำนำญชรำภำพ  
- ผู้มีสิทธิได้รับเงินบ ำนำญชรำภำพกรณีถึงแก่ควำมตำยให้ทำยำทของผู้นั้นได้รับเงินบ ำเหน็จชรำภำพ ได้แก่  
     (1) บุตร ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน ให้รับ 2 ส่วน ถ้ำ

ผู้ประกันตนที่ตำยมีบุตรตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน 
     (2) สำมี หรือภริยำได้รับ 1 ส่วน 
     (3) บิดำมำรดำ หรือบิดำหรือมำรดำท่ีมีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน 
     (4) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท ำหนังสือระบุไว้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ ำเหน็จชรำภำพให้ได้รับ 1 ส่วน 
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- ในกรณีที่ไม่มีทำยำทตำม ข้อ (1) – (4) หรือทำยำทนั้นได้เสียไปเสียก่อน ให้แบ่งเงินในระหว่ำงทำยำทผู้มี
สิทธิในอนุมำตรำที่มีทำยำทผู้มีสิทธิได้รับ 

- ในกรณีที่ไม่มีทำยำทผู้มีสิทธิได้รับเงินบ ำเหน็จชรำภำพตำมข้อ 2 ให้ทำยำทของผู้ประกันตนหรือผู้รับเงิน
แล้วแต่กรณีมีสิทธิได้รับเงินตำมล ำดับ 

เงินบ านาญชราภาพ :  จ่ำยเป็นรำยเดือนตลอดชีวิต 
เงินบ าเหน็จชราภาพ :  จ่ำยเป็นก้อนครั้งเดียว 
    เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. ผู้ประกันตนกรอกแบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ข้อควำมครบถ้วนพร้อมลงลำยมือชื่อ 

ผู้ยื่นค ำขอ 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
3. ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ธนำคำรหน้ำแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทำงธนำคำร)  

มี 9 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และธนำคำรซีโอเอ็มบีไทย จ ำกัด 
(มหำชน)  

8. การวา่งงาน 
           ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบในส่วนของกรณีว่ำงงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ภำยในระยะเวลำ 

15 เดือนก่อนกำรว่ำงงำน (ถูกเลิกจ้ำงหรือลำออกหรือสิ้นสุดสัญญำจ้ำงตำมก ำหนดระยะเวลำ) โดยไม่มีควำมผิดทำง
กฎหมำย 

  หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ 
       กรณีถูกเลิกจ้ำง  
- ได้รับเงินทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนปีละไม่เกิน 180 วัน ภำยใน 1 ปีปฏิทิน ในอัตรำร้อยละ 50 ของ

ค่ำจ้ำง 
กรณีลำออกหรือสิ้นสุดสัญญำจ้ำงตำมก ำหนดระยะเวลำ 
- ได้รับเงินทดแทนระหว่ำงกำรว่ำงงำนปีละไม่เกิน 90 วัน ภำยใน 1 ปีปฏิทิน ในอัตรำร้อยละ 30 ของ

ค่ำจ้ำง 
กรณีไม่ได้ท ำงำนจำกเหตุสุดวิสัย 
- ได้รับเงินทดแทนกรณีว่ำงงำน ร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน 
หมายเหตุ : ผู้ประกันตนต้องข้ึนทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวทางระบบอินเตอร์เน็ต ภายใน 30 วัน นับ

แต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ เพื่อมิให้เสียสิทธิในการรับเงินทดแทน 
   กำรหมดสิทธิรับเงินกรณีว่ำงงำน 
- กลับเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำร 
- ปฏิเสธงำน หรือปฏิเสธกำรฝึกงำน ที่จัดหำให้ 
- ไม่ไปรำยงำนตัวตำมท่ีก ำหนด 
   เอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอ 
1. แบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน(สปส.2-01/7) ผู้ประกันตนกรอกข้อควำมครบถ้วนพร้อมลง

ลำยมือชื่อผู้ยื่นค ำขอ และยื่นเรื่องด้วยตนเองท่ีส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 
2. ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่ำงงำนที่ส ำนักจัดหำงำน กรมกำรจัดหำงำนของรัฐทั่วประเทศ 
3. แบบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน 
4. บัตรประจ ำตัวประชำชนตัวจริง พร้อมส ำเนำ 
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5. รูปถำ่ยขนำด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 
6. หนังสือรับรองกำรออกจำกงำนหรือส ำเนำแบบแจ้งกำรสิ้นสุดควำมเป็นผู้ประกันตน (สปส.6 -09) หรือ

ค ำสั่งของนำยจ้ำงที่ให้ออกจำกงำน 
7. ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ธนำคำรหน้ำแรกที่มีชื่อ-เลขบัญชี (กรณีขอรับเงินทำงธนำคำร) มี 9 

ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และธนำคำรซีโอเอ็มบีไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล 

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

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล 
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกมีกำรออมทรัพย์และเป็น

สวัสดิกำร ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมำชิกและครอบครัว เมื่อสมำชิกตำย ทุพพลภำพ เกษียณอำยุ ออกจำก
งำน หรือลำออกจำกกองทุน พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนมหำวิทยำลัย (ชื่อส่วนงำน)  และลูกจ้ำงประจ ำ 
เงินรำยได้ มีสิทธิสมัครเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (ตำมควำมสมัครใจ) โดยสมำชิกจะต้องส่งเงินสะสมเข้ำ
กองทุนฯ ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตรำเงินเดือน และมหำวิทยำลัยจะสมทบให้ร้อยละ 3 เท่ำนั้น 

แผนการลงทุน 
แผนการ
ลงทุน 

ทหารไทย
ธนรัฐ 

ทหารไทย
ไพศาล 

 SET 
50  

 JUMBO 
25  

Global 
Quality 
Growth 

Global 
Innovation 

Asia 
Active 
Equity 

พร็อพ
เพอร์ตี้ 
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 - - 

แผน 10 40 40 5 - 10  5 - 

แผน 11 20 30 - - 20 5 15 10 

แผน 12 - 20 10 - 35 5 20 10 
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การพ้นสมาชิกภาพ 
สมำชิกภำพจะสิ้นสุดในกรณีใด กรณีหนึ่งดังนี้ 
1. ตำย       2. ลำออกจำกงำน 
3. ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกกองทุนฯ   4. เกษียณอำยุ 
5. เมื่อกองทุนฯ เลิกตำมข้อบังคับกองทุนฯ 6. พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยมหิดล 
หมายเหตุ ; กรณีลำออกจำกำรเป็นสมำชิกกองทุนฯแล้ว ไม่สำมำรถกลับมำสมัครใหม่ได้อีก 
การจ่ายเงินเม่ือพ้นสมาชิกภาพ 

เมื่อพ้นสมำชิกภำพจำกกองทุนฯ สมำชิกจะได้รับเงินในส่วนของเงินสะสมพร้อมผลประโยชน์ในเงินสะสมคืน
ในทุกกรณี ส่วนเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ในเงินสมทบจะได้รับตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบเมื่อพ้นสมาชิกภาพ 

อายุการเป็นสมาชิก อัตราส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบที่มอบแก่สมาชิก 
(ร้อยละ) 

ไม่ถึง 2 ปี ไม่จ่ำย 
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 ำนวนต่อเม่ือ 
1. ตำย     2. ทุพพลภำพ 
3. เกษียณอำยุ    4. วิกลจริต เสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือไร้ควำมสำมำรถ 
5. กองทุนเลิก    6. ถูกเลิกจ้ำงโดยไม่ได้กระท ำผิดระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำน 
ข้อดีของการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
1. มีหลักประกันที่มั่นคงของชีวิตเมื่อพ้นจำกงำน 
2. ได้รู้จักวินัยในกำรออมด้วยตนเองว่ำต้องออมเป็นประจ ำทุกๆ เดือน 
3. ได้รับเงินสมทบจำกมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนจ ำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
4. ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 3 ชั้น 
- เงินสะสมได้รับกำรลดหย่อนและยกเว้นภำษีเงินได้  
- ผลประโยชน์ที่เกดิจำกกำรลงทุนในกองทุนได้รับกำรยกเว้นภำษี 
- ได้รับเงินก้อนปลอดภำษีเม่ือเกษียณฯ (ต้องเป็นสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 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 มีสิทธิลำปวยเพ่ือรักษำตัวโดยไดรับคาจางในปที่

เริ่มเขาปฏิบัติงาน ไมเกิน 8 วันท าการ หำกมี
ระยะเวลำปฏิบัติงำน 1 ปขึ้นไป มีสิทธิลาปวย
โดยไดรับคาจาง ปหนึ่งไมเกิน 15 วันท าการ 

ลำป่วยโดยได้รับอัตรำค่ำจ้ำงปกติระหว่ำงลำ ปีละไม่
เกิน 60 วันท าการ 
อธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำยอนุญำต  
อำจต่อไปได้อีกไม่เกิน 60 วันท ำกำร 

2. ลากิจส่วนตัว มีสิทธิลำกิจสวนตัวโดยไดรับคำจำง ปละไมเกิน 
3 วันท าการ โดยตองมีระยะเวลำกำรจำงไมน
อยกวำ 6 เดือน กรณีมีระยะเวลำกำรจำงนอยกว
ำ 6 เดือน ใหลำโดยไมไดรับคำจำง 

ลำได้ไม่เกินปีละ 45 วันท าการในปีแรกของกำรเข้ำ
ปฏิบัติงำน ลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ มีสิทธิลำกิจ
ส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตร 
โดยได้รับค่ำจ้ำงระหว่ำงลำได้ไม่เกิน 30 วันท าการ 
โดยให้นับรวมอยู่ในวันลำกิจส่วนตัว 45 วันท ำกำร
ด้วย 

3. ลาพักผ่อน  มีสิทธิลำพักผอนประจ ำปโดยไดรับคำจำงปละ ไม
เกิน 10 วันท าการ เวนแต่กรณีที่เขำปฏิบัติงำน
ในปแรก ยังไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิลาพักผอน
ประจ ำป ลูกจำงชั่วครำว ที่ไดรับกำรจำงตอเนื่อง
ซึ่งมิไดลำพักผอนหรือใชสิทธิกำรลำพักผ อน
ประจ ำปแลวแตยังไมครบ 10 วันท ำกำร สำมำรถ
สะสมวันที่ยังมิไดลำในปหนึ่งๆรวมกับวันลำของป
ตอ ๆ ไปได แตไมเกิน 20 วันท าการ ส ำหรับ 
ลูกจำงชั่วครำวผูที่ไดปฏิบัติงำนติดตอกันมำแล
วไมนอยกวำ 10 ป ใหมีสิทธิน ำวันลำพักผอน 
สะสมรวมกับวันลำพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 
30 วันท าการ 

มีสิทธิ์ลำพักผ่อนประจ ำปีโดยได้รับค่ำจ้ำง ไม่เกิน 10 
วันท าการต่อปี หำกบรรจุเข้ำปฏิบัติงำน ไม่ถึง 6 
เดือน ไม่มีสิทธิลำ ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนติดต่อกันไม่ถึง 
10 ปีสำมำรถสะสมวันลาได้ไม่เกิน 20 วันท าการ 
ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ
สะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 30 วัน 

4 . ล า เ กี่ ย ว กั บ
ราชการทหาร 

มีสิทธิลำเกี่ยวกับรำชกำรทหำรได้ตลอดระยะเวลำที่ทำงรำชกำรทหำรก ำหนด ได้แก่ เข้ำรับกำรตรวจเลือก 
กำรเข้ำรับกำรระดมพล กำรฝึกวิชำกำรทหำร และกำรเข้ำทดลองควำมพรั่งพร้อม 

5.ลาอุปสมบท 
หรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ 

 

ลูกจำงชั่วครำวที่ยังไมเคยลำอุปสมบทและประ
สงคจะอุปสมบท หรือลูกจำงชั่วครำวที่นับถือ
ศำสนำอิสลำมซึ่งประสงคจะลำไปประกอบพิธี
ฮัจญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย 
สำมำรถขอลำอุปสมบท หรือ ลำไปประกอบพิธี
ฮัจญ โดยไมไดรับคาจางไดไมเกิน 120 วัน ทั้งนี้ 
ลูกจำงชั่วครำวจะขอลำอุปสมบท หรือลำไป
ประกอบพิธีฮัจญ อยำงหนึ่งอยำงใดไดเพียงครั้ง
เดียว 

ไม่เคยลำประเภทนี้มำก่อน และต้องปฏิบัติงำนมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 120 วัน 
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ประเภทการลา 
หลักเกณฑ์การลา 

ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า 
6.ลาคลอดบุตร ลูกจำงชั่วครำวที่ไดรับกำรจำงตอเนื่อง  

มีสิทธิลำคลอดบุตรครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วัน 
โดยไดรับคำจำงระหวำงลำคลอดบุตรจำก
มหำวิทยำลัย ไม่เกิน 45 วัน(มีสิทธิลา
คลอดบุตรไดไมเกิน 90 วัน แตไมไดรับ 
คาจางระหวางลา) 

มีสิทธิลำเนื่องจำกกำรคลอด โดยได้รับอัตรำค่ำจ้ำง
ปกติระหว่ำงลำครั้ งละไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องมี
ใบรับรองแพทย ์

7.การลาไป
ช่วยเหลือภริยาที่
คลอดบุตร 

กรณีลูกจำงชั่วครำวใชสิทธิลำเพื่อดูแลบุตร
และภรรยำที่ถูกตองตำมกฎหมำยหลัง
คลอดสวนงำนอำจพิจำรณำใหลำไดไมเกิน 
15 วันท าการ  โดยไม ได รับค ำจ ำงใน 
ระหวำงลำ 

มีสิทธิลำได้ไม่เกิน 15 วันท าการ (ต่อกำรคลอด 1 
ครั้ง) ต้องลำภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ภริยำที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำยคลอดบุตร-แนบเอกสำรส ำเนำทะเบียน
สมรส และใบเกิดของบุตรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
ด้วย 

8 . ก า ร ไปถื อศี ล
ปฏิบัติธรรม 

ลูกจำงชั่วครำวสตรีสำมำรถขออนุญำตไป
ถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถำนที่ปฏิบัติ
ธรรมที่ได รับกำรรับรองจำกส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแหงชำติครั้งหนึ่งตลอด
อำยุงำนโดยไมไดรับคำจำง เปนระยะเวลำ
ไมต่ ากวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน 
โดยไมถือเปนวันลำ ทั้งนี้ กำรใชสิทธิลำ
อุปสมบท ลำไปประกอบพิธีฮัจย หรือไป
ถือศีลไปปฏิบัติธรรม ไมถือวำเปนสิทธิ
ขึ้นอยูกับ 

ลูกจ้ำงประจ ำที่เป็นสตรีต้องไปถือศีลปฏิบัติธรรมใน
สถำนปฏิบัติธรรมที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ มีระยะเวลำไม่น้อยกว่า 1 
แต่ไม่เกิน 3 เดือน ลำได้ครั้งเดียวตลอดอำยุงำน 
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สิทธิการลาประเภทต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย / 
 พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ประเภทการลา หลักเกณฑ์การลา 
1. ลาป่วย  พนักงำนมหำวิทยำลัยลำป่วยโดยได้รับเงินเดือนปีละ ไม่เกิน 60 วันท าการ  

 กรณีลำป่วยที่ต้องเข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำลและ/หรือพักรักษำตัวต่อเนื่องตำมควำมเห็น  
     ของแพทย์ให้พนักงำนมหำวิทยำลัยมีสิทธิได้อีก ไม่เกิน 60 วันท าการ ทั้งนี้รวมทั้งปีมีสิทธิ 
     ลำป่วย โดยได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำไม่เกิน 120 วันท าการ  
 กรณี ลาป่วยเกิน 3 วันท าการติดต่อกันต้องมีใบรับรองแพทย์ 

2. ลากิจ   ลำได้ไม่เกินปีละ 45 วันท าการ  
  ในปีแรกของกำรเข้ำปฏิบัติงำน ลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ  
 กรณีลำกิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตร ลำได้ไม่เกิน  150 วันท ำกำร แต่ไม่มี 
     สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำต่อเนื่องดังกล่ำว 

3. ลาพักผ่อน  ลำได้ไม่เกิน 10 วันท าการต่อปี  
 กรณีท่ีได้รับกำรบรรจุเข้ำปฏิบัติงำนไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลำ  
 ที่ปฏิบัติงำนติดต่อกันไม่เกิน 10 ปีสำมำรถสะสมวันลำได้ไม่เกิน 20 วันท าการ 
 ผู้ที่ปฏิบัติงำนติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิสะสมวันลำพักผ่อนได้ 
     ไม่เกิน 30 วันท าการ 

4. ลาอุปสมบท  
ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 ไม่เคยลำประเภทนี้มำก่อน และต้องปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
 ลำได้ไม่เกิน 120 วัน 

5. ลาคลอดบุตร  ลำครั้งละไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์  
 กรณีพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นผู้ประกันตน และมีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์กำรหยุด  
     เพ่ือกำรคลอดบุตร ให้ขอรับเงินสงเครำะห์ฯ จำกกองทุนประกันสังคมก่อน ส ำหรับส่วนที่ยัง 
     ไม่ครบสิทธิ มหำวิทยำลัยจะจ่ำยเงินเดือนในส่วนที่ขำดนั้นให้กับพนักงำนมหำวิทยำลัย  
     ให้ครบถ้วนตำมสิทธิ 

6.การลาไปดูแลบุตร
และภรรยาหลังคลอด
บุตร 

 ลำได้ไม่เกิน 15 วันท าการ (ต่อกำรคลอด 1 ครั้ง)  
 ต้องลำภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ภรรยำที่ถูกต้องตำมกฎหมำยคลอดบุตร  
    แนบเอกสำรส ำเนำทะเบียนสมรส และใบเกิดของบุตรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

7. ลาเกี่ยวกับราชการ
ทหาร 

การเข้ารับการตรวจเลือก คือ กำรเข้ำรับกำรตรวจเลือกเพ่ือรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร  
การเข้ารับการเตรียมพล คือ กำรเข้ำรับกำรตรวจสอบเข้ำรับกำรฝึกวิชำทหำร หรือเข้ำรับกำร
ทดลองควำมพรั่งพร้อม ตำมกฎหมำย กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร  
แนวทางปฏิบัติ  
 ผู้เข้ำรับกำรตรวจเลือกให้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำก่อนวันเข้ำรับกำรตรวจเลือก 
    ไม่น้อยกว่ำ 48 ชั่วโมง  
 ผู้ที่ได้รับหมำยเรียกเข้ำรับกำรเตรียมพล ให้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
    ภำยใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลำรับหมำยเรียก และเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับ 
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ประเภทการลา หลักเกณฑ์การลา 
    กำรเตรียมพลตำมวันเวลำในหมำยเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับค ำสั่งอนุญำต  
 เมื่อพ้นจำกกำรเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรตรวจเตรียมพลแล้วให้รำยงำนตัว 
    กลบัภำยใน 7 วัน  
 กรณีจ ำเป็น ผู้บังคับบัญชำอำจขยำยเวลำให้ได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน 

8. การไปถือศีลปฏิบัติ
ธรรม 

 พนักงำนมหำวิทยำลัยสตรี ไปถือศีลปฏิบัติธรรมระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน  
    ไม่เกิน 3 เดือน ต้องปฏิบัติธรรมในสถำนปฏิบัติธรรมที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำน  
    พระพุทธศำสนำแห่งชำติเท่ำนั้น เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นให้รำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติ 
    หน้ำที่พร้อมวุฒิบัตรที่สถำนปฏิบัติธรรมออกให้ 

9. ลาติดตามคู่สมรส  ลำได้ไม่เกิน 2 ปี  
 ผู้มีอ ำนำจอนุญำต อำจให้ลำได้อีก 2 ปี แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 4 ปี ถ้ำเกนิต้องลำออกจำกงำน  
 ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ 

**ข้อควรทราบเกี่ยวกับการลา** 
  ผู้ลำต้องยื่นใบลำเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำ ตำมแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ยกเว้นกรณี ลำป่วย  
     ลำคลอดบุตร กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือก หรือเข้ำรับกำรเตรียมพล ให้หยุดงำนได้โดยไม่ต้ องรอรับค ำสั่ง   
     อนุญำตในกรณีท่ีไม่อำจยื่นใบลำได้ ต้องแจ้งกำรลำให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นทรำบ และต้องส่งใบลำในวันแรก 
     ที่มำปฏิบัติงำน 
 พนักงำนมหำวิทยำลัยที่ได้รับอนุญำตให้ลำ หำกประสงค์จะยกเลิกวันลำที่ยังไม่ได้หยุดงำน ให้เสนอขอ  
     ยกเลิกวันลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำต และให้ถือว่ำกำรลำเป็นอันสิ้นสุด  
     เพียงวันที่ขอยกเลิกวันลำนั้น 
 กรณีพนักงำนมหำวิทยำลัยมิได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำให้ถูกต้องตำมประกำศนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
     ให้ถือว่ำเป็นกำรขำดงำน 
 กรณีพนักงำนมหำวิทยำลัยที่ได้รับอนุญำตให้ลำเกินสิทธิกำรลำ ให้ถือเป็นกำรลำโดยไม่ได้รับเงินเดือน 
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สวัสดิการพนักงานมหาวทิยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 

  
                  

                           
  

 

พนักงำนมหำวิทยำลัยหรือพนักงำนมหำวิทยำลัย(ชื่อส่วนงำน) ที่เป็นผู้ประกันตน(ประกันสังคม) สำมำรถ
น ำค่ำรักษำพยำบำลในส่วนเงินเกินสิทธิประกันสังคม (ซึ่งเบิกได้ตำมสิทธิรำชกำร) ไปเบิกจำกกองทุนสวัสดิกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย หรือจำกส่วนงำนส ำหรับวงเงินที่ เบิกได้ขึ้นอยู่กับพนักงำนมหำวิทยำลัย ดังกล่ำว  
มีสวัสดิกำรรูปแบบใด โดย รูปแบบที่ 1 หักเงินเดือนเข้ำกองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือจำกส่วนงำน
ส ำหรับวงเงินที่จะต้องส่งเงินสมทบร้อยละ 5 ของอัตรำเงินเดือน แต่ไม่เกิน 750 บำท เข้ำกองทุนประกันสังคม และ
ใช้สิทธิกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลจำกกองทุนประกันสังคม ส าหรับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย
และบุคคลในครอบครัวที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้จากกองทุนประกันสังคม (ซึ่งเบิกได้ตามสิทธิข้าราชการ) ให้
เบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงิน 20,000 บาท/ปี 

กรณีพนักงำนมหำวิทยำลัยและบุคคลในครอบครัวมีควำมจ ำเป็นต้องใช้สิทธิเกินวงเงินที่ก ำหนด (20,000 
บำท/ปี)ให้เบิกจ่ำยในส่วนที่เกินได้ โดยจ่ำยร่วมกับมหำวิทยำลัย (Co-Pay) เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ในวงเงินไม่เกิน 
50,000 บำท/ปี (มหำวิทยำลัยจ่ำยร่วมไม่เกิน 25,000 บำท/ปี)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สวัสดิการกองทุนประกันสังคม 

ส่วนที่เกินสิทธิประกันสังคมและ
บุคคลในครอบครัว 

เบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการฯ วงเงิน 
20,000 บาท/ปี + Co-Pay ในวงเงินไม่เกิน 

50,000 บาท/ปี 
และบุคคลในครอบครัว 

อ้างอิงจาก เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เรื่อง สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์พนักงำนมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลยัมหิดล 
ที่มา : https://op.mahidol.ac.th/hr/welfare/med-expense/staff/ 
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ทุนการศึกษาบุตรแก่บุคลากร 
สวัสดิกำรได้จัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำแก่บุตรของบุคลำกรทุนละ 1,500 บำท ต่อบุตร 1 คน โดยผู้ขอรับทุน
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

1. ต้องปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
2. อัตรำเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บำท 
3. ระดับกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 
4. กำรขอรับทุนสนับสนุน ยื่นขอรับทุนได้ภำยในเดือนสิงหำคมของทุกปี โดยกรอกแบบฟอร์มและแนบ 

สูติบัตรของบุตร หรือทะเบียนบ้ำน หรือใบรับรองจำกสถำนศึกษำ (รำยละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ดูได้จำก
ประกำศฯ) 

5. ยื่นขอรับทุนได้ท่ีหน่วยสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 

เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม 
กรณีพนักงำนมหำวิทยำลัยถึงแก่กรรม ขณะมีสภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย (ยกเว้นแต่พนักงำน

มหำวิทยำลัยผู้นั้นถึงแก่กรรมในระหว่ำงขำดงำน) ให้ได้รับเงินจ ำนวน 3 เท่ำ ของอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย จำก
กองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย เพ่ือจ่ำยให้บุคคลซึ่งพนักงำนมหำวิทยำลัยได้แสดงเจตนำระบุชื่อไว้เป็น
หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ตำมข้อ 6.1หรือทำยำท ตำมข้อ 6.2 (กรณีที่พนักงำนมหำวิทยำลัยมิได้
แสดงเจตนำไว้ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษ ตำมข้อ 6.3)  

 วิธีปฏิบัติ 
  ผู้มีสิทธิ/ทำยำท ยื่นแบบขอรับเงินช่วยพิเศษ พร้อมเอกสำรที่หน่วยสวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์  
      งำนทรัพยำกรบุคคล 
  หน่วยสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ตรวจสอบสิทธิและเอกสำร แล้วเสนอเรื่องถึงไปยังมหำวิทยำลัย  
      ประธำนกองทุนสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย  พิจำรณำอนุมัติเบิกจ่ำย 

 
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของ  

                พนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2550 
 

เงินสงเคราะห์เพื่อการฌาปนกิจกรณีบุคลากรถึงแก่กรรม(รับเงินจากมหาวิทยาลัย) 
ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย /ลูกจ้ำงประจ ำ /ลูกจ้ำงประจ ำเงินงบประมำณ (ลูกจ้ำงชั่วครำวไม่มีสิทธิ) บุคคลใน
ครอบครัว หรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเครำะห์ ในอัตรำดังนี้ 

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

**แบ่งเป็นบุตร 2 ส่วน / คู่สมรส 1 ส่วน / บิดา-มารดา 1 ส่วน** 

เงินสงเคราะห์เพื่อการฌาปนกิจกรณีบุคลากรถึงแก่กรรม(รับเงินจากสวัสดิการฯ) 
บุคลำกรของคณะฯ ถึงแก่กรรม ทำยำทตำมกฎหมำยจะได้รับเงินจำกสวัสดิกำรคณะฯ จ ำนวน 10,000 บำท 

ค่าเยี่ยมไข้ 
กรณีบุคลำกรของคณะฯ นอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล น ำใบรับรองแพทย์และส ำเนำบัตรประชำชนขอเบิกเงินค่ำ
เยี่ยมไข้ ครั้งละ 500 บำท 
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ค่าร่วมท าบุญหรือหรีดงานศพ 
กรณี บิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตร บุคลำกรเสียชีวิต น ำส ำเนำใบมรณบัตร ของบิดำมำรดำ คู่สมรส บุตร ส ำเนำบัตร
ประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนขอ่งตนเอง เพ่ือขอเบิกเงินค่ำร่วมท ำบุญงำนศพ 1 ,000 บำท กรณีบุคลำกร
เสียชีวิตร่วมเป็นเจ้ำภำพ 5,000 บำท 
 

สิทธิสวัสดกิารรักษาพยาบาลทางทันตกรรมส าหรับบุคลากรและครอบครัว 

สวัสดิกำรคณะทันตแพทยศำสตร์ ได้ให้สิทธิส ำหรับบุคลำกรและครอบครัวได้ใช้สิทธิในกำรรักษำพยำบำล
ทำงทันตกรรมในวงเงินคนละ 10,000 บำท/ปี หลักเกณฑ์กำรใช้สิทธิ 

1. บุคลำกรที่เข้ำใหม่ต้องผ่ำนกำรทดลองปฏิบัติงำนหรือปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 6 เดือนถึงจะใช้สิทธิได้รวมถึง
บุคคลในครอบครัว บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร  ที่ชอบด้วยกฏหมำย 

2. กรณีจัดฟันต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงำนมำแล้วอย่ำงน้อย  2 ปี จึงจะใช้สิทธิในกำรจัดฟันได้ 
ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาทางทันตกรรมส าหรับบุคลากร  
      ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2558   
 

 
วิธีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้งำนระบบตรวจสอบวงเงินสวัสดิกำรทำงทันตกรรมและกำรใช้สิทธิ 
       - กำรเริ่มต้นกำรใช้งำน 
 - กำรสร้ำงรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำน 
 - กำรเข้ำระบบครั้งแรกของปีงบประมำณ 
 - กำรเข้ำใช้งำนเพ่ือขอเปิดสิทธิ /พิมพ์แบบค ำขอใช้สิทธิ /ไปรักษำที่คลินิก/แบบค ำขอใช้สิทธิคืนที่กำรเงิน
ประจ ำคลินิกทุกครั้งหลังกำรรักษำ 
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ระบบสวัสดิการทันตกรรม 10,000 บาท 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ “ระบบสวัสดิการ 10000 บาท” 

1.2 
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2. การสร้างรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 
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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 ำหรับบุคลำกรส ำหรับกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และผู้ประกอบคุณงำมควำม

ดี รวมถึงผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย  มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมำย ซึ่งแบ่งเข็มเครื่องหมำยเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

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

เข็มเชิดชูเกียรติ ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน   
สิ่งที่จะได้รับคือ 
- เกียรติบัตรผู้เกษียณฯ 
- เข็มกลัดทองค ำตรำรำชสกุลมหิดล 

**ส ำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยติดต่อกันจนครบวำระเกษียณอำยุรำชกำรหรือเกษียณอำยุงำน และมี
สิทธิประดับเข็มเครื่องหมำยเกียรติคุณ** 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงเงินงบประมำณ(หมวดช่ำงฝีมือ) จะมีสิทธิได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

เมื่อปฏิบัติงำนครบ 5 ปี จะได้ชั้นแรกตำมเกณฑ์และคุณสมบัติที่ก ำหนด 
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บัตรประจ าตัวบุคลากรแสดงการเป็นบุคลากรของคณะ 
และบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1. บัตรแสดงตน (บัตรห้อยคอ) บุคลำกรจะต้องมีบัตรแสดงตนว่ำเป็นบุคลำกรของคณะทันตแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
 
 
 

 

 

2. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำรท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้กับบุคลำกรนั้น บุคลำกรจะต้อง
ด ำเนินกำรส่งเอกสำรผ่ำนระบบ online (ยกเว้นลูกจ้ำงชั่วครำว) ส่วนลูกจ้ำงประจ ำต้องบรรจุก่อนปี 2550 
ถึงจะสำมำรถท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้  
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การสมัครใช้บริการ Free Internet Account 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 เข้ำไปที่เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/เลือก กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ขั้นตอนที่ 2 

 เลือก Internet Service 
 เลือก สมัคร Free Internet ส ำหรับข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำง 

 

 

 

 

 

2 



หน่วยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล งำนทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนคณบด ีคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหดิล | 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 
 กรอกเอกสำรจนครบทุกช่องตำมระบบ  
 ท ำกำรพิมพ์ใบสมัคร 
 ผู้สมัครลงลำยมือชื่อ 
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ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์แบบฟอร์มและน ำส่งใบสมัครที่ หน่วยสารบรรณ ชั้นที่ 16 
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ระบบ E-Pay Slip System 

การเข้าดูใบแจ้งรายได้ 
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รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
เดียวกับ Mail 

Mahidol   

2 

3 
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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) เข้ำเว็บ http://estaff.dt.mahidol/intranet/ 

2) คลิกที่เมนู “ระบบขอหนังสือรับรองกำรท ำงำนเงินเดือน” 
 
  

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

4) กรอกรหัสบัตรประชำชนของผู้ที่ต้องกำรขอหนังสือรับรอง และคลิกท่ีปุ่ม “LOGIN” 

5) ระบุจ ำนวนในช่องของภำษำหนังสือรับรองที่ต้องกำรรับ 
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6) ระบุควำมประสงค์หำกต้องกำรให้หนังสือรับรอง แสดงเงินเดือน หรือไม่แสดง
เงินเดือน 

7) ระบุวัตถุประสงค์ในกำรน ำหนังสือรับรองไปใช้ (กรณีท่ีเลือกวัตถุประสงค์เป็นอ่ืนๆ ต้องระบุสำเหตุด้วย) 

8) ท ำกำรยืนยันกำรส่งใบค ำขอ และคลิกท่ีปุ่ม “ส่งใบค าขอ” 

1.2 วิธีตรวจสอบใบค าขอ 
1) คลิกที่เมนู “ตรวจสอบสถานะใบค าขอ” 

2) ระบบจะแสดงสถำนะใบค ำขอในคอลัมน์ “สถานะ” 
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1.3 วิธีการลบใบค าขอ 
1) คลิกที่เมนู “ลบ” ในรำยกำรแสดงใบค ำขอ 

2) ระบบจะให้ท่ำนยืนยันกำรลบใบค ำขอกรุณำคลิกที่ OK ในกรณีท่ีไม่ต้องกำรลบใบค ำขอให้คลิกที่ “ยกเลิก” 

3) หำกเจ้ำหน้ำที่ระบบท ำกำรพิมพ์ใบค ำขอแล้ว บุคลำกรจะไม่สำมำรถลบใบค ำขอนั้นได้ 

2. การออกหนังสือรับรอง (ส าหรับเจ้าหน้าที่ระบบเท่านั้น) 
     2.1 การ LOGIN เข้าสู่ระบบ 

1) คลิกที่เมนู “Login ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบ” 
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2) กรอก Username และ Password จำกนั้น คลิกที่ “LOGIN” 

2.2 การพิมพ์หนังสือรับรอง 
1) คลิกที่เมนู “รอพิมพ์” 

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

ตัวอย่าง 

หนังสือรับรอง 

2.3 การ Update สถานะเซ็นอนุมัติ 
1) คลิกที่เมนู “รอเซ็นอนุมัติ” 

2) คลิกที่ค ำสั่ง “Update” 

3) ระบบจะให้ท่ำนยืนยันกำรเซ็นอนุมัติใบค ำขอกรุณำคลิกที่ “เซ็นอนุมัติแล้ว” 
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2.4 การ Update สถานะรับเอกสาร 
1) คลิกที่เมนู “รอรับเอกสาร” 

2) คลิกที่ค ำสั่ง “Update” 

3) ระบบจะให้ท่ำนยืนยันกำรรับหนังสือรับรองกรุณำคลิกท่ี “รับเอกสารแล้ว” ถือว่ำใบค ำขอด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

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

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลพึงมีจรรยาบรรณ ต่อตนเอง ดังนี้  
 1. ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยึดมั่นในค่ำนิยมองค์กำร ปณิธำน ปรัชญำ พันธกิจ และค ำขวัญของมหำวิทยำลัยมหิดล 
 3. เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมำะสมกับกำรเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

4. ใช้วิชำชีพปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์และไม่แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชำชีพใด 
    มีจรรยำบรรณวิชำชีพก ำหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพนั้นด้วย 
5. มีทัศนคติที่ดี และพัฒนำตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะ  
    ในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
6. อุทิศตนในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ตรงต่อเวลำ และใช้เวลำให้  
    เป็นประโยชน์ต่องำนของมหำวิทยำลัยอย่ำงเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้ำที่ไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
    หรือปฏิบัติงำนในหน้ำที่ล่ำช้ำเกิน ระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกินสมควร 

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลพึงมีจรรยาบรรณ ต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ดังนี้  
 1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต เสมอภำค และปรำศจำกอคติ 
 2. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ มีจิตส ำนึกท่ีดีและรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ  
 3. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ และมีควำมขยันหมั่นเพียร  
              โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของมหำวิทยำลัยเป็นส ำคัญ 
 4. ดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สินของมหำวิทยำลัยอย่ำงประหยัดคุ้มค่ำโดยระมัดระวังมิให้เสียหำยหรือ  
              สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

5. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตัว แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่ใช้  
              เวลำ เงินบุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของมหำวิทยำลัยไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
              หรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญำต 
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บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลพึงมีจรรยาบรรณ ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ดังนี้  
1. มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน กำรให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงำนของตนทั้งกำรให้  
    ควำมคิดเห็น ช่วยท ำงำนและแก้ไขปัญหำร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ 
    งำนที่รับผิดชอบ 
2. ดูแลและเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน ขวัญ ก ำลังใจ สวัสดิกำรและเปิดโอกำส  

              ให้แสดงควำมคิดเห็น ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงถูกต้องตำมท ำนองคลองธรรม 
3. ให้เกียรติผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำและเพ่ือนร่วมงำน ละเว้นกำรใช้กริยำ วำจำไม่สุภำพ  

              หรือสร้ำงควำมขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ร่วมแรงร่วใจในบรรดำผู้ร่วมงำนในกำรปฏิบัติ 
              หน้ำที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและไม่ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน 
              โดยมิชอบ 

4. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงำน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
5. ละเว้นกำรกระท ำหรือแสดงท่ำทีที่ส่อถึงกำรล่วงละเมิดทำงเพศท้ังทำงกำยและวำจำ โดยเด็ดขำด 

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลพึงมีจรรยาบรรณ ต่อนักศึกษา ผู้รับบริการและสังคม ดังนี้  
1. ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่ำเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
2. ให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร หรือนักศึกษำและสังคมอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถด้วยควำมเป็นธรรม  

              เอ้ือเฟ้ือ มีน้ ำใจ และใช้กิริยำวำจำที่สุภำพ หำกไม่สำมำรถให้บริกำรได้หรือไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่  
              ควรชี้แจงเหตุผลและแนะน ำให้ติดต่อยังหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

3. ละเว้นกำรเรียก รับ หรือยอมรับว่ำจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้มำ ติดต่องำน หรือ 
              ผู้ซึ่งอำจได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้น 

4. ละเว้นกำรล่วงละเมิดทำงเพศ หรือมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับนักศึกษำซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน โดย  
              จะเป็นควำมยินยอมหรือไม่ก็ตำม รวมถึงแสดงท่ำทีที่ส่อถึงกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่ อนักศึกษำ  
               ทั้งทำงกำยและทำงวำจำโดยเด็ดขำด 

5. ละเว้นกำรเปิดเผยควำมลับของนักศึกษำ หรือผู้รับบริกำรที่ได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในประกำร  
              ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่นักศึกษำหรือผู้รับบริกำรนั้น 
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การกระท าผิดวินัยที่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนี้ 
1. กระท ำผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่ง อันเป็นสำเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่มหำวิทยำลัยอย่ำงร้ำยแรง 
2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่ติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ 7 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
    หรือมีพฤติกรรมที่ แสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกำศ และแบบธรรมเนียม 
    ของมหำวิทยำลัย 
3. ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งถือว่ำ  

              เป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่ 
4. ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือประมำทเลินเล่อในหน้ำที่จนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย 

              แก่มหำวิทยำลัยอย่ำงร้ำยแรง 
5. กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุก หรือโทษที่หนักกว่ำกำรจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด  

              ให้จ ำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท 
              หรือควำมผิดลหุโทษ 

6. ปฏิบัติผิดจรรยำบรรณอย่ำงร้ำยแรง 

การลงโทษทางวินัย 
ระดับโทษ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยปัจจุบันมีอยู่หลำยประเภท และบุคลำกรแต่ละประเภทมีกฎหมำย 

ระเบียบข้อบังคับก ำหนดระดับโทษไว้เป็นกำรเฉพำะ ดังนั้น บุคลำกรประเภทหนึ่งหำกกระท ำผิดวินัยในเรื่องเดียวกัน 
อำจถูกลงโทษไม่เหมือนกัน เนื่องจำกอัตรำโทษตำมท่ีกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับก ำหนดไว้ไม่เหมือนกัน ดังนี้ 

1. กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โทษทำงวินัยมี 5 สถำน คือ 
(1) ภำคทัณฑ์    (2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน     (4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 

2. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) และลูกจ้างเงินรายได้ โทษ
ทำงวินัยมี 4 สถำน คือ 

(1) ภำคทัณฑ์    (2) ตัดเงินเดือน 
(3) งดกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปีในปีที่ถูกลงโทษทำงวินัย 
(4) ปลดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยจรรยำบรรณบุคลำกรและนักศึกษำ และกำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณ พ.ศ.2552 
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เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 
เครื่องแบบพิธีกำร เป็นเครื่องแบบของพนักงำนมหำวิทยำลัยส ำหรับใช้ในกำรเข้ำร่วมงำนพิธีต่ำงๆ

ตำมหมำยก ำหนดกำรหรือก ำหนดกำรหรือในโอกำสอ่ืนตำมค ำสั่งหรือประกำศของมหำวิทยำลัยลักษณะ
เครื่องแบบพิธีกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. เครื่องแบบปกติขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กำรสวมหมวก ให้สวมในโอกำสอันสมควร 
 
 
 
 
 

สุภาพบุรุษ 
- หมวกทรงหม้อตำมสีขำว กระบังหน้ำสีด ำ สำยรัดคำงสีทอง มีดุมตรำมหำวิทยำลัยมหิดล 
  สีทองติดข้ำงหมวกทั้งสองข้ำง ผ้ำพันหมวกเป็นแถบลำย ถักสีขำว หน้ำหมวกติด 
  เครื่องหมำยตรำประจ ำพระองค์สีทอง 
- เสื้อแบบรำชกำรสีขำว ที่แนวสำบอกกลัดดุมตรำมหำวิทยำลัยมหิดล 5 ดุม ประดับ 
   แพรแถบเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ำยเหนือกระเป๋ำ 
- กำงเกงขำยำวแบบรำชกำรสีขำว ไม่พันปลำยขำ 
- รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีด ำ ถุงเท้ำสีด ำ 
- ติดเคร่ืองหมำยตรำประจ ำพระองค์สีทองที่คอเสื้อเคร่ืองแบบปกติขำวทั้ง 2 ข้ำง 
- ติดอินทรธนูกับเสื้อเหนือบ่ำทั้ง 2 ข้ำง 

สุภาพสตรี 
- หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขำว ผ้ำพันหมวกเป็นแถบลำยถักสีขำว หน้ำหมวกติด
เครื่องหมำยตรำประจ ำพระองค์สีทอง 
- เสื้อแบบรำชกำรสตรีสีขำวแบบคอแหลม แขนยำวถึงข้อมือ ที่แนวสำบอกกลัดดุมตรำ
มหำวิทยำลัยมหิดล 3 ดุม มีกระเป๋ำล่ำง (ไม่มีใบปกกระเป๋ำ) ทั้ง 2 ข้ำง ประดับแพรแถบ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ำย 
- กระโปรงสีขำวปิดเข่ำ ตีเกล็ดด้ำนหน้ำ 2 เกล็ด ด้ำนหลัง 2 เกล็ด 
- รองเท้ำหุ้มส้นสีด ำแบบปิดปลำยเท้ำไม่มีลวดลำย (ส้นสูงไม่เกิน 10 ซม.) ถุงเท้ำยำวสีเนื้อ 
- ติดเคร่ืองหมำยตรำประจ ำพระองค์สีทองที่คอเสื้อเคร่ืองแบบปกติขำวทั้ง 2 ข้ำง 
- ติดอินทรธนูกับเสื้อเหนือบ่ำทั้ง 2 ข้ำง 
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2. เครื่องแบบครึ่งยศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. เครื่องแบบเต็มยศ  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
เครื่องหมายมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุภาพบุรุษ 
มี ลั กษณะและส่ ว นป ระก อบ
เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขำว 
เว้นแต่ 
- กำงเกงขำยำวสีด ำแบบรำชกำร 
- ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
(โดยไม่ต้องสวมสำยสะพำย) 

สุภาพสตรี 
มี ลั กษณะและส่ ว นป ระก อบ
เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขำว 
เว้นแต่ 
- กระโปรงยำวสีด ำยำวปิดเข่ำ 
- ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
(โดยไม่ต้องสวมสำยสะพำย) 

สุภาพบุรุษ 
มี ลั กษณะและส่ ว นป ระก อบ
เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึงยศ เว้น
แต ่
- ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
และให้สวมสำยสะพำยร่วมกับ
เหรียญรำชอิสริยำภรณ์ 

สุภาพสตรี 
มี ลั กษณะและส่ ว นป ระก อบ
เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบคร่ึงยศ เว้น
แต่ 
- ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
และให้สวมสำยสะพำยร่วมกับ
เหรียญรำชอิสริยำภรณ์ 

อินทรธนู แข็ งปลำยมน  
พื้นเป็นสักหลำดสีด ำ ติด
ดุมตรำมหำวิทยำลัยมหิดล
ขนำดเล็ก บนอินทรธนู
ปักติ้นทองลำยช่อกันภัย
มหิดล 

ดุมตรำมหำวิทยำลัยมหิดล
สีทอง 

เครื่องหมำยตรำประจ ำ
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: คู่มือพนักงำนมหำวิทยำลัยมหิดล 
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  มหาวิทยาลัยมหิดล 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
บริหำรทรัพยำกรบุคคล/ 

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

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

หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล 02-200-7576 
 

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


