
ถามมาตอบไปกับหนวยการเจาหนาท่ี  
การเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของขาราชการและลูกจาง : รอบ 1 กุมภาพันธ 2553 

นางสาวกรุณา คุมพรอม หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบคุณภาพ  
วันพุธท่ี 20 มกราคม 2553 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอง 1111 คณะพยาบาลศาสตร 

 
เกร่ินนํา 

ประเด็นเร่ืองท่ีจะมาแลกเปลี่ยนในวันนี้เปนประเด็นรอนประเด็นหนึ่งท่ีขาราชการ และ
ลูกจางหลายๆคนใหความสําคัญกันอยางมากทีเดียว วันนี้เปนการพูดคุยกับคุณกรุณา คุมพรอม ได
เร่ิมตนถึงการเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของขาราชการและลูกจาง : รอบ 1 
กุมภาพันธ 2553 สาระสําคัญๆ ท่ีคุณกรุณา ไดสรุปใหพี่ๆนองๆชาวคณะพยาบาลศาสตรไดรับทราบ
กันมี ดังนี้  
กฎหมาย / ขอบังคับ / ประกาศ ท่ีเก่ียวของ  

1. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550  
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการประเมินขาราชการและลูกจางเพื่อเปล่ียนสถานภาพ

เปนพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการประเมินขาราชการและลูกจางเพื่อเปล่ียนสถานภาพ

เปนพนกังานมหาวิทยาลัย  (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2552  
4. ประกาศมหาวทิยาลัยมหดิล เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการบรรจุผูท่ีผานการประเมินเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  
5. ประกาศมหาวทิยาลัยมหดิล เร่ือง การกําหนดวนัใหเปล่ียนสถานภาพของขาราชการ

ของลูกจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2553  
 
กฎหมาย / ขอบังคับ / ประกาศขางตนไดกาํหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการเปล่ียนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยรอบ 1 กุมภาพนัธ  2553 ดังนี้  

1. คุณสมบัติของผูท่ีเปล่ียนสถานภาพ 
1) มีคุณสมบัติและไมมีคุณลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ีกําหนดในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วา 
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2551  

2) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามโครงสรางตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดลตามท่ี 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนด  
  3)  ไมเปนผูท่ีอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินยัอยางรายแรง  



2. วันเปล่ียนสถานภาพ 
ในประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล เร่ือง การกาํหนดวันใหเปล่ียนสถานภาพของขาราชการ
และลูกจางเปน 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจาํป พ.ศ. 2553  (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวาประกาศฯ ป พ.ศ. 2553)  จะ
กําหนดวนัการเปล่ียนสถานภาพในป พ.ศ. 2553 ไว 2 รอบ ไดแก  

1) วันท่ี 1 กุมภาพันธ  2553  
2) วันที 1 พฤศจกิายน  2553  

โดยกําหนดใหขาราชการและลูกจางท่ีประสงคจะเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวทิยาลัย 
(พ.ม.) ยื่นหนงัสือแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเปนพนกังานมหาวิทยาลัย (แบบ กบค. 01/51)  ตอ
ผูบังคับบัญชาภายในวันท่ี 25 มกราคม 2553 โดยระบุวนัเปล่ียนสถานภาพเปนพนกังาน
มหาวิทยาลัยในวันที 1 กุมภาพันธ  2553  (ท้ังนี้คณะฯ ใหยื่นหนังสือแสดงเจตนาฯ มาท่ีหนวยการ
เจาหนาท่ีภายในวันที 21 มกราคม 2553)  

ท้ังนี้ คณะฯ ตองดําเนินการประเมินขาราชการ / ลูกจางท่ีเปล่ียนสถานภาพเปนพนกังาน
มหาวทิยาลัยและสงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบภายในวันที 10 กุมภาพนัธ  2553 หาก
คณะฯ สงผลการพิจารณาหลัง 10 กุมภาพนัธ  2553  มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปล่ียนสถานภาพเปน
วันท่ี 1 พฤศจกิายน  2553 

3. จํานวนผูเปล่ียนสถานภาพ  
มหาวิทยาลัยกาํหนดจํานวนผูเปล่ียนสถานภาพในป พ.ศ. 2553 ของแตละสวนงาน

จํานวนรอยละไมเกินรอยละ 30 ของขาราชการในสวนงาน  
4. การประเมินเพื่อเปล่ียนสถานภาพ 

มหาวิทยาลัยกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินตามขอบังคับฯ ดงันี้  
4.1  เปนการประเมินโดยรูปแบบคณะกรรมการประเมิน  
4.2  เปนการประเมินความสามารถ สมรรถนะของบุคคลโดยยึดหลักประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประโยชนท่ีสวนงานไดรับเพื่อใหสวนงานไดบุคคลท่ีมีความพรอมใน
การปฏิบัติงานในระบบพนักงานมหาวิทยาลัยอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยในการ
ประเมินจะพิจารณาจาก  

  1)  ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปท่ีผานมายอนหลัง 3 ป  
  2)  สมรรถนะ (Competency) 
  3)  คุณลักษณะหรือทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหนงท่ี
คณะกรรมการประเมินเห็นสมควร ซ่ึงสวนงานจะตองกําหนดความสามารถ ความรู หรือทักษะท่ี
จําเปนสําหรับตําแหนงท่ีจะปฏิบัติงานตอไป  



 ท้ังนี้ในสวนของการเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง ประเภทวชิาการ 
จะตองนําผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ปมาพิจารณาประกอบการประเมินดวย    
 

5. ขั้นตอนการดาํเนินการประเมินเพื่อเปล่ียนสถานภาพ  
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คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ประชุมเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือ

เปล่ียนสถานภาพ 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือ
เปล่ียนสถานภาพภายหลังปแรก
พิจารณากําหนดคุณลักษณะ / 
ทักษะที่จําเปนของแตละ

ตําแหนงและเกณฑผานของ
สมรรถนะตาง ๆ 

ผูประสงคจะเปล่ียนสถานภาพ
ยื่นเรื่องตอผูบังคับบัญชาช้ันตน 

พิจารณาคุณลักษณะ / ทักษะที่
จําเปนของแตละตําแหนงและ
เกณฑผานของสมรรถนะตามท่ี 
คณะกรรมการประเมินเสนอ 

 
รับทราบผลการประเมิน 

ประเมินคุณสมบัติ สมรรถนะ
คุณลักษณะ / ทักษะที่จําเปนของ
ตําแหนงและสมรรถนะของผู
ประสงคเปล่ียนสถานภาพ 

ผูบังคับบัญชาช้ันตนพิจารณา
เสนอคณะกรรมการประเมิน 

ผูรับผิดชอบดานบริหารบุคคล
ตรวจสอบคุณสมบัติกอน
นําเสนอคณะกรรมการ 

เสนอมหาวิทยาลัยบรรจุและ
แตงต้ังเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ประกาศคุณลักษณะ / ทักษะที่
จําเปนของแตละตําแหนงและ
เกณฑผานของสมรรถนะ 

 

พิจารณาตัดสินผลการประเมิน 

กรณีไมผานการประเมินยื่นใหม
เดือนกรกฎาคม  2553   

(รอบ 1 พฤศจิกายน  2553)  



 
 

6. การบรรจุและการแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
การบรรจุและแตงต้ังเปนพนกังานมหาวิทยาลัยสําหรับผูเปล่ียนสถานภาพท่ีผานการ

ประเมินนัน้ กาํหนดใหอธิการบดีเปนผูส่ังบรรจุ โดยไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงตามบัญชี
เงินเดือนและหลักเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด และจะตองทําสัญญาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน ซ่ึงในการทําสัญญานี้ จะกาํหนดใหมี 2 รูปแบบใหผูท่ีเปล่ียนสถานภา
เลือกได คือ  

1)  สัญญาท่ีมีระยะเวลาการจางจนถึงวนัครบเกษียณอายงุาน โดยกาํหนดใหส้ินสุด
สัญญาเปนวันท่ี 30  

กันยายน ของปท่ีอายุครบเกษียณอายุงาน 
2) สัญญาท่ีมีกําหนดระยะเวลา โดยใหกําหนดวันท่ีเร่ิมตนสัญญาในวันท่ีไดรับการ

บรรจุ และให 
กําหนดวนัท่ีส้ินสุดสัญญาเปนวันท่ี 30 กันยายน ของปท่ีครบสัญญา  

ซ่ึงการจะกําหนดระยะเวลาในสัญญาใหเปนอยางไรนัน้ ไดเปนการตกลงรวมกันระหวาง
ผูใหสัญญาและผูรับสัญญา ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลคร้ังท่ี 
4/2551 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2551 ไดมีมติใหทุกสวนงานกาํหนดระยะเวลาการจางคร้ังแรกของผู
เปล่ียนสถานภาพจะตองไมนอยกวา 3 ป ยกเวนกรณีครบเกษียณอายุงานกอนระยะเวลาดังกลาว 
ท้ังนี้หากการเปล่ียนสถานภาพมีผลใชบังคับแลว ผูเปล่ียนสถานภาพจะไมสามารถขอเปล่ียนแปลง
หรือถอนการแสดงเจตนาได  

7. การเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวทิยาลัย รอบ 1 พฤศจิกายน 2553 
ผูประสงคจะเปล่ียนสถานภาพเปนพนกังานมหาวิทยาลัยในรอบวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 

ใหสามารถยื่นขอเปล่ียนสถานภาพฯ ไดในชวงเดือนกรกฎาคม 2553 และใหสวนงานประเมินความ
เหมาะสมใหแลวเสร็จและสงไปยังมหาวิทยาลัย ภายในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2553  

8. การไดรับเงินเดือนสวนท่ีเพิม่ข้ึนของผูท่ีเปล่ียนสถานภาพเปนพนกังานมหาวิทยาลัย 
ผูท่ีไดรับการเปล่ียนสถานภาพเปนพนกังานมหาวิทยาลัย จะไดรับเงินเดือนสวนท่ีเพิม่ข้ึน 

สําหรับผูเปล่ียนสถานภาพ ตอเม่ือมหาวทิยาลัยไดรับเงินจัดสรรจากสํานักงบประมาณเพ่ือการ
ดังกลาวแลว  

 
ท้ิงทายใหชวยคิดตอ  



คุณวรบูรณ เหลืองรุงเรือง ไดใหแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจแก
ขาราชการและลูกจางท่ีประสงคจะเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไวอยางนาสนใจ 
ดังนี้  

1. ความตั้งใจในการรับราชการตอไปในอนาคต ตองพิจารณาวาจะทํางานเพื่อองคกร
นี้อีกนานเทาใด เปนจํานวนกี่ป 5ป หรือ 10 ป ตองมีคําตอบท่ีชัดเจน  

2. อายุราชการ หากอายุราชการมากกวา 15-25 ป เห็นวา ควรเปล่ียนเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากปรับเปล่ียนไปใชสิทธิของขาราชการบํานาญก็ไมแตกตางจากการเปน
ขาราชการ  

3. การทํางาน ดวยแนวคิดท่ีวา การทํางานของคณะฯ มีความหนักนวงเทาเทียมกัน 
ท้ังขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จึงทําใหไมไดลังเลในการเปล่ียนแปลงสถานภาพ   

4. ระดับเงินเดือน หากวาเงินเดือนติดเพดานแลว การปรับเปล่ียนเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยก็เปนทางเลือกท่ีนาสนใจทางหนึ่ง  
 
บทสงทาย 

ภายหลังจากการแลกเปล่ียนเรียนรูในวันนี้ หากบุคลากรของคณะฯ มีขอซักถาม เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน นับวาเปนโอกาสอันดีท่ีบุคลากรไดมีโอกาสในการพูดคุยแลกเปล่ียน
รวมกัน โดยจะสรุปเปนสาระสําคัญใหบุคลากรที่มิไดเขาฟงและผูสนใจไดนําไปศึกษากันตอไป 
สามารถอานเอกสารไดบน Website การจัดการความรูของคณะฯ ไดนะคะหรือท่ี 
http://www.ns.mahidol.ac.th หรือสามารถติดตอไปยังหนวยการเจาหนาท่ีไดโดยตรง  

ทายท่ีสุดของวันนี้ ตองขอขอบคุณสําหรับน้ําใจของคุณกรุณา ท่ีวันนี้ แมจะเปนหวัด ไม
สบายก็ยังมาเปนกําลังสําคัญในงานวันนี้ดวย หวังวาในโอกาสตอไปจะไดมีโอกาสพูดคุยกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ตามลําดับตอไป  
 
 

ทีมผูรวมบันทึกสาระความรูจากกจิกรรม :  
นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร  

อาจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย  
 


