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เดือนกรกฎาคม 2561 การประชมุ

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ท่ี  534  
เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

◼  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการให้บริการท าวิจยัและการให้บริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. 2561  

ข้อบังคับฉบับนี้จ ัดท ำขึ้นเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรรับท ำวิจ ัยและ
ให้บรกิำรทำงวชิำกำรของมหำวทิยำลยัเป็นไป
อยำ่งมปีระสทิธภิำพ เป็นมำตรฐำนเดยีวกนัและ
สำมำรถรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนตำมหลัก 
ธรรมำภบิำลอนัจะน ำมหำวทิยำลยัไปสู่มำตรฐำน 
สำกลต่อไปโดยมีสำระส ำคัญเป็นกำรยกเลิก
ประกำศ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1) ประกำศมหำวิทยำลยัมหิดล เรื่อง 
หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงกำรโอนโครงกำรบรกิำร
วชิำกำรภำยใตศู้นยป์ระยุกตแ์ละบรกิำรวชิำกำร  

 
 
 
 
 
 
 
มหำวทิยำลยัมหดิล ลงวนัที ่22 กนัยำยน 2551  

2) ประกำศมหำวิทยำลยัมหิดล เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน 
กำรบรกิำรวชิำกำรของโครงกำรภำยใตส้่วนงำน 
พ.ศ. 2551  

และน ำประกำศทัง้ 2 ฉบบั มำรวมกัน
เป็นขอ้บงัคบัฉบบัเดยีวเพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจน
โดยจะก ำหนดเรื่องหลกัทีส่ ำคญัเป็น 2 เรื่อง คอื  
กำรให้บริกำรรับท ำวิจ ัยซึ่งเป็นจุดแข็งของ
มหำวิทยำลัย และกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
เช่น กำรจดัอบรม หรอืกำรฝึกอบรมที่มกีำรคดิ
ค่ำธรรมเนียมซึ่ งจะต้องมีกำรด ำเนินกำร 
ตำมหลัก เกณฑ์ที่ ก ำหนดไว้ ในข้อบังคับ  
โดยกำรให้บรกิำรรบัท ำวจิยัและกำรให้บรกิำร
วชิำกำร ตอ้งสอดคลอ้งกบัภำรกจิหรอืวตัถุประสงค์
ของมหำวิทยำลัยมหิดลตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ภำรกิจของ 
ส่วนงำน และต้องไม่ขดัหรือแย้งกับประมวล
จรยิธรรมของมหำวิทยำลยัโดยต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของบุคลำกร
มหำวทิยำลยั และไม่เป็นอุปสรรคต่อภำระงำน
ประจ ำ มคีวำมคุ้มค่ำหรอืเพยีงพอกบัค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ ทัง้นี้ หวัหน้ำโครงกำรต้องไม่อยู่ระหว่ำง
กำรลำศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจยั หรือ 
ไปเพิม่พูนควำมรูท้ำงวชิำกำร ที่ได้รบัอนุมตัติำม
ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืประกำศของมหำวทิยำลยั 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยมหดิลทีผ่า่นการพจิารณา 
ของสภามหาวทิยาลัยมหดิล 

ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561 

พศันาภรณ ์แกว้สมัฤทธิ ์
ผูเ้ขยีน 

ภาพจาก : www.pexels.com 
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เดือนกนัยายน 2561 การประชมุ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ท่ี  536  
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 

◼  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่ า ด้ วยการบ ริหารพ นักงาน วิทยาลัย 
การจดัการ พ.ศ. 2561 

สืบเนื่ องจำกกำรที่สภำมหำวิทยำลัย 
มหิดล  มีมติ เ ห็นชอบกำรออกข้อบัง คับ
มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน 
ในวทิยำลยั นำนำชำต ิวทิยำลยักำรจดักำร และ
วิทยำลยัดุรยิำงคศิลป์ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2560 
เป็นผลให้ทัง้ 3 วิทยำลัยต้องด ำเนินกำรออก
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรบรหิำรพนักงำนวทิยำลยั 
ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  
ซึง่วทิยำลยักำรจดักำรไดน้ ำเสนอ (รำ่ง) ขอ้บงัคบั
วทิยำลยักำรจดักำร ว่ำดว้ยกำรบรหิำรพนักงำน
วทิยำลยั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. .... ต่อสภำมหำวทิยำลยั
เพื่อพจิำรณำในกำรประชุมครัง้ที ่524 เมื่อวนัที่ 
20 กันยำยน 2560 ซึ่งสภำมหำวิทยำลัย
พจิำรณำแลว้มขีอ้เสนอแนะว่ำ (รำ่ง) ขอ้บงัคบัฯ
ที่เสนอดังกล่ำวเป็นกำรแก้ไขเรื่องเฉพำะจุด  
จงึเหน็ควรใหม้กีำรแกไ้ขปรบัปรงุทัง้ฉบบั 

คณะกรรมกำรกฎหมำยและธรรมำภบิำล
ได้พิจำรณำร่วมกับวิทยำลัยกำรจัดกำรแล้ว 
เหน็ควรให้ยกเลกิขอ้บงัคบัวทิยำลยักำรจดักำร 
ว่ำดว้ยกำรบรหิำรพนักงำนวทิยำลยั พ.ศ. 2556  
และปรับเปลี่ยนเป็นข้อบังคับมหำวิทยำลัย 
มหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรพนักงำนวิทยำลัย 
กำรจดักำร พ.ศ. 2561 โดยข้อบังคับฉบับนี้  
ก ำหนดให้กำรบริหำรงำนบุคคลของวิทยำลัย
ก ำ ร จัด ก ำ ร เ ป็ น ไปต ำมหลัก เ กณฑ์ข อ ง
มหำวทิยำลยัและปรบัให้สอดคล้องกบัลกัษณะ
บรบิทของวทิยำลยั โดยวทิยำลยัจะมพีนักงำน

วิทยำลัย 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชำกำร
ประเภทบรหิำร และประเภทสนับสนุน จำกเดมิ
ที่มพีนักงำน 2 ประเภท คือ ประเภทวิชำกำร 
และประเภทสนับสนุน ส ำหรบักำรประเมินผล
กำรทดลองปฏิบัติงำนนัน้ผู้ที่ได้ร ับกำรบรรจุ 
เ ป็นพนักงำนวิทยำลัยประเภทสนับส นุน 
ก ำหนดให้ทดลองปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั ้น 
ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนัส่วนผู้ที่ได้รบักำรบรรจุ
และแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
หรือได้ร ับกำรบรรจุใหม่เพื่อแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งหวัหน้ำหน่วย หวัหน้ำส่วน หวัหน้ำงำน 
หรอืหวัหน้ำฝ่ำยให้มรีะยะเวลำทดลองปฏบิตัิงำน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และอำจขยำยระยะเวลำ
กำรทดลองปฏิบัติงำนออกไปอีกได้  แต่เมื่อ 
รวมระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติงำนและ
ระยะเวลำทีข่ยำยออกไปแลว้ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงปี  

ทัง้นี้ กรณีมคีวำมจ ำเป็นอำจมกีำรจ้ำง
บุคคลที่มอีำยุเกนิ 65 ปี เป็นพนักงำนวทิยำลยั
ประเภทวิชำกำรได้ โดยเป็นกำรจ้ำงครัง้ละ 
ไม่เกิน 1 ปีงบประมำณและไม่ เกินวันสิ้นปี  
งบประมำณของปีที่มอีำยุครบเจด็สบิปีบรบิูรณ์ 
อย่ำงไรก็ตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำร
บุคคลพนักงำนวิทยำลัย ในเรื่องอื่น ๆ เช่น  
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ยังคงอยู่ภำยใต้
กฎเกณฑ์ของข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
เกีย่วกบัพนกังำนมหำวทิยำลยั 

◼  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่ า ด้ วยการบ ริหารงานบุคคลลูก จ้ า ง 
เงินรายได้ พ.ศ. 2561   

เนื่องจำกระเบยีบ ประกำศที่เกี่ยวขอ้ง
กับลูกจ้ำงเงินรำยได้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ใช้
บงัคบัมำเป็นระยะเวลำนำนแล้วจงึจ ำเป็นต้อง
ปรับ เปลี่ยนให้สอดคล้อ งกับกฎระ เบียบ 
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ภำยนอกทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเป็นกำรก ำหนด
ขึ้นเพื่อรองรับกำรปรับระบบกำรบริหำรงำน
บุคคลลูกจ้ำงเงินรำยได้ให้มีประสิทธิภำพใน 
กำรท ำงำนเพิม่ขึน้   

ข้อบงัคบันี้ใช้ในกำรบรหิำรงำนบุคคล
ของลูกจ้ำงชัว่ครำวและลูกจ้ำงประจ ำที่จ้ำง 
จำกเงินรำยได้ส่วนงำนเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยน
ประเภทกำรจ้ำงเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  
(ชื่อส่วนงำน) และลูกจำ้งชัว่ครำวทีจ่ะบรรจุใหม่ 
โดยยังให้อ ำนำจแก่ส่วนงำนในกำรบริหำร
จัดกำรและก ำหนดให้หลัก เกณฑ์และวิธี 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลลูกจ้ำง  
มคีวำมยดืหยุ่นและเหมำะสมในกำรปฏบิตัิงำน
ยิ่งขึ้น เช่น กำรทดลองปฏิบัติงำนผู้ที่บรรจุ 
เป็นลูกจำ้งชัว่ครำวใหม่ กำรให้ลูกจำ้งชัว่ครำว
ไดร้บัค่ำจำ้งสงูกว่ำอตัรำเงนิเดอืนแรกบรรจุตำม
คุณวุฒ ิกำรให้ค่ำตอบแทนรำยเดอืนแก่ลูกจ้ำง
ชัว่ครำวเพื่อทดแทนสิทธิในกำรเลื่อนค่ำจ้ำง
ประจ ำปี กำรให้สทิธใินกำรลำไปศกึษำ ฝึกอบรม 
ดูงำน ปฏิบัติงำนวิจัย ที่ส ำคัญคือจะไม่ปรับ
สถำนภำพกำรจ้ำงจำกลูกจ้ำงชัว่ครำวเป็น
ลูกจ้ำงประจ ำ ตัง้แต่วันที่  1 ตุลำคม 2561  
เป็นตน้ไป  

เดือนพฤศจิกายน 2561 การประชมุ
สภามหาวิทยาลยัมหิดล ครัง้ท่ี 538 เม่ือ
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561  

◼  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่า ด้วยวิ นัยนักศึกษา พ.ศ .  2561  และ
ข้อบังคับมหา วิทยาลัยมหิดล  ว่ า ด้วย 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2561  

ขอ้บงัคบัทัง้ 2 ฉบบันี้มคีวำมเกี่ยวเนื่อง
กัน โดยวัตถุประสงค์เดิมคือกำรก ำหนดให้มี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเกี่ยวกบักำรอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ของนักศึกษำให้ชัดเจน เพื่อเป็น
ช่องทำงให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยได้อุทธรณ์
กรณีที่ เห็นว่ำไม่ได้ร ับควำมเป็นธรรมจำก 
กำรถูกลงโทษทำงวินัย และเมื่อพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำควรก ำหนดให้กำรอุทธรณ์และกำร 
ร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
กำรถูกลงโทษทำงวินัยไว้ด้วย จงึปรำกฏเป็น
ขอ้บงัคบั 2 ฉบบันี้ โดยขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยั 
มหดิล ว่ำดว้ยวนิัยนักศกึษำ พ.ศ. 2561 จะเป็น
กำรปรบับทกำรกระท ำที่เป็นควำมผดิวนิัยให้มี
ควำมเหมำะสม และเพิม่กรณีเหตุอันสำมำรถ
น ำมำลดโทษได ้เช่น กำรมสีภำพจติใจทีไ่ม่ปกต ิ
หรือกำรปฏิบัติอื่นที่ทดแทนกำรถูกลงโทษ 
รวมทัง้ก ำหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรอุทธรณ์
ส ำหรับนักศึกษำที่ถูกลงโทษทำงวินัยให้ม ี
ควำมชดัเจน 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย
กำร อุทธ ร ณ์แล ะ ร้อ งทุ กข์ ขอ งนั ก ศึกษ ำ
มหำวทิยำลยัมหดิล พ.ศ. 2561 จะเป็นกำรอุทธรณ์
กำรใหพ้น้สภำพกำรเป็นนักศกึษำตำมขอ้บงัคบั
มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
อนุปริญญำและปริญญำตรี และข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บณัฑติศกึษำ หรอืกำรอุทธรณ์ค ำสัง่ทำงปกครอง
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืกระทบสทิธโิดยตรงต่อนกัศกึษำ
ที่มิใช่ค ำสัง่ลงโทษทำงวินัยนักศึกษำ และ 
กำรรอ้งทุกขข์องนักศกึษำกรณีที่เหน็ว่ำตนเอง
ไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรมจำกกำรใชอ้ ำนำจหน้ำที่
หรอืกระท ำกำรใด ๆ โดยไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
ระ เบียบ ข้อบังคับ  ประกำศ  หรือกฎอื่ น 
ของมหำวทิยำลยัหรอืส่วนงำน ซึ่งหลกัเกณฑ์
วิธีกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์จะเหมือนกับ
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยวินัย
นกัศกึษำ พ.ศ. 2561  

เดือนธนัวาคม 2561 การประชมุ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ ท่ี  539  
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 

◼  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561  

เนื่องจำกได้มีประกำศคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตัง้บุคคล 
ใ ห้ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย ศ ำ ส ต ร ำ จ ำ ร ย์   
รองศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรย ์พ.ศ. 2560  
มหำวิทยำลยัจงึต้องปรบัปรุงข้อบงัคบัว่ำด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้และ
ถอดถอนผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร พ.ศ. 2554 
เพื่อให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
ประกำศ ก.พ.อ. ดงักล่ำว 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วย
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร พ.ศ. 2561 นี้ก ำหนดขึ้น
โดยน ำหลกัเกณฑ์และวธิกีำรพิจำรณำแต่งตัง้
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ของ
มหำวิทยำลยัจำกเดิมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบั 
และประกำศของมหำวทิยำลยัหลำยฉบบัมำรวม
ไว้ในข้อบังคับฉบับนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัมหดิล พ.ศ. 2550 
มำตรำ 56 วรรคท้ำย ที่ก ำหนดว่ำคุณสมบัติ 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรแต่งตัง้ต ำแหน่งทำงวชิำกำร
ให้เ ป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
สำระส ำคญัก ำหนดถึงคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  อ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร ระยะเวลำในกำรปฏิบตัิงำนที่
เหมำะสมในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

คุณภำพและจ ำนวนผลงำนทำงวชิำกำร กำรขอ
เทยีบต ำแหน่ง รวมถึงกำรอุทธรณ์และกำรถอด
ถอนจำกต ำแหน่งทำงวชิำกำร ทัง้กรณีที่เป็นกำร
ขอต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์รองศำสตรำจำรย ์
ศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิ เศษ  
รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ศำสตรำจำรย์ที่ด ำรง
ต ำแหน่งสงูขึน้ 
 
เอกสำรอำ้งองิ 
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำร

บรหิำรงำนบุคคลลูกจำ้งเงนิรำยได ้พ.ศ. 
2561   

ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัมหดิล ว่ำดว้ยกำรบรหิำร
พนกังำนวทิยำลยักำรจดักำร พ.ศ. 2561 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำร
ให้บรกิำรท ำวจิยัและกำรให้บรกิำรทำง
วชิำกำร พ.ศ. 2561 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษำ
มหำวทิยำลยัมหดิล พ.ศ. 2561 

ข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัมหิดล ว่ำด้วยต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำร พ.ศ. 2561 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยวินัย
นกัศกึษำ พ.ศ. 2561  

----------------------------------- 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2550 มาตรา 56 ถงึมาตรา 60 ก าหนดให้
มหาวทิยาลยัมตี าแหน่งทางวชิาการประกอบด้วย 
อาจารย ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์รวมถงึผูช้่วยศาสตราจารยพ์เิศษ 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ และศาสตราจารยพ์เิศษ 
ซึง่คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีารแต่งตัง้และ
ถอดถอนผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัมหดิลได้ด าเนินการตาม
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2550 
โดยการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าดว้ยคุณสมบตั ิหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ซึ่งเป็นการก าหนดส าหรับผู้ขอต าแหน่งทาง
วิชาการที่ เ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
ส า ห รับ ข้ า ร า ช ก า รนั ้ น มห า วิท ย า ลัย จ ะ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด 

 
 

 
 
หรอืตามประกาศ ก.พ.อ. นัน่เอง เพื่อมใิห้เกดิ
ความเหลื่อมล ้าในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
โดยหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยัจะต้องไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ดังนั ้น เมื่ อ  ก .พ .อ . ได้มีประกาศ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยข์องขา้ราชการ 
มหาวิทยาลัยก็จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัใหม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัประกาศ ก.พ.อ. ดว้ย  

1 .  เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณา
แต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2560 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ   
 2. เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัยมหิดล มาตรา 56 วรรคสอง 
ทีก่ าหนดใหคุ้ณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์วธิกีารแต่งตัง้
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจึง 
ได้น าคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีารแต่งตัง้ 
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
มาก าหนดไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการทัง้หมดจากเดิมที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวชิาการ โดยรายละเอยีดอื่น ๆ ใหอ้ธกิารบดี
เป็นผูก้ าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ต าแหน่งทางวชิาการ 

หลกัการส าคญัของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยมหดิล  
วา่ด้วยต าแหนง่ทางวชิาการ พ.ศ. 2561 

พศันาภรณ ์แกว้สมัฤทธิ ์
ผูเ้ขยีน 

ภาพจาก : www.pexels.com 
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 3. (ร่าง) ข้อบงัคบัฯ นี้เป็นการยกเลกิ
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยคุณสมบตั ิ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้และถอดถอน 
ผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2554 ยกเวน้
ในส่วนที่เกี่ยวกบัการเทยีบต าแหน่งทางวชิาการ
และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวชิาการของพนกังานมหาวทิยาลยัต าแหน่ง
นักวจิยั เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการร่าง
หลกัเกณฑ์และวธิกีาร และเมื่อมกีารด าเนินการ
เสรจ็สิ้นจะมกีารยกเลกิขอ้บงัคบั ฯ พ.ศ. 2554 
ต่อไป 

สาระส าคญั แบ่งออกเป็น 15 หมวด 
และบทเฉพาะกาล ดงันี้ 

หมวด 1 บททัว่ไป ขอ้ 7 ถงึขอ้ 11 เป็น
การก าหนด หน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการ
สนับสนุนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
อ านาจหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยัในการแต่งตัง้
และถอดถอนต าแหน่งทางวชิาการ 

หมวด 2 คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ข้อ 12 ถึงข้อ 16 เป็น 
การก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ 
  หมวด 3 ผลงานทางวชิาการ ขอ้ 17 ถงึ
ข้อ 20 เป็นการก าหนดลักษณะของผลงาน 
ทางวชิาการที่จะน ามาขอต าแหน่งทางวชิาการ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 งานวิจัย  
กลุ่มที่ 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
กลุ่มที ่3 ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม และกลุ่มที ่4 
ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการซึ่ง
รายละเอยีดของผลงานแต่ละกลุ่มจะก าหนดไว้
ในการขอต าแหน่งทางวชิาการหมวด 5 

หมวด 4 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวชิาการ ขอ้ 21 ก าหนดลกัษณะของจรยิธรรม
และจรรยาบรรณทางวชิาการของผู้ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ รวมถึงผู้ได้ร ับแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 
  หมวด 5 การก าหนดต าแหน่งทาง
วชิาการโดยวธิปีกต ิ 

ส่วนที่ 1 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ข้อ 22 ถึงข้อ 28 เป็นการก าหนดรายละเอียด
ของระยะเวลาปฏบิตังิาน ชัว่โมงสอนประจ าวชิา 
ผลการสอนและเอกสารหลกัฐานในการประเมนิผล
การสอน และผลงานวชิาการที่เสนอขอต าแหน่ง
ผูช้่วยศาสตราจารย ์

ส่วนที่ 2 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ข้อ 29 ถึงข้อ 36 เป็นการก าหนดรายละเอียด
ของระยะเวลาปฏบิตังิาน ชัว่โมงสอนประจ าวชิา
ผลการสอนและเอกสารหลกัฐานในการประเมนิผล
การสอนและผลงานวชิาการทีเ่สนอขอต าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์

ส่วนที ่3 ต าแหน่งศาสตราจารย ์ขอ้ 37 
ถึงข้อ 43 เป็นการก าหนดรายละเอียดของ 
ระยะเวลาปฏบิตังิาน ชัว่โมงสอนประจ าวชิา และ
ผลงานวชิาการทีเ่สนอขอต าแหน่งศาสตราจารย ์
 หมวด 6 การก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการโดยวิธีพิเศษ ข้อ 44 ถึงข้อ 47 เป็น 
การก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร และระดบัผลงาน
ของการขอต าแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ 
โดยวิธีพิเศษ รองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
และศาสตราจารยโ์ดยวธิพีเิศษ 

หมวด 7 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และวธิกีารประเมนิผลงานทางวชิาการ ข้อ 48 
ถึงข้อ  51  เ ป็นการก าหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อประเมนิผลงาน 
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ทางวิชาการ  อ านาจหน้าที่ของประธานและ
กรรมการ และการประเมนิผลงานทางวชิาการ 

หมวด 8 ขัน้ตอนการขอแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า  
ข้อ 52 ถึงข้อ  57 เป็นการก าหนดขัน้ตอน 
การด าเนินการของผู้ขอต าแหน่งและส่วนงาน 
เกี่ยวกับการยื่นค าขอต าแหน่งและขัน้ตอน 
การด าเนินการของส่วนงานและมหาวทิยาลยั
เมือ่ไดร้บัเรือ่งขอต าแหน่งทางวชิาการ 

หมวด 9 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิ 
ผลการสอนเพื่อด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ข้อ 58 ถึงข้อ 65 เป็นการก าหนดชัว่โมงสอน 
การประเมนิเอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิผล
การสอนและคุณภาพของผลงานของผูข้อต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
คณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอนในชัน้ต้น
การด าเนินการเมื่อมกีรณีโต้แยง้การประเมนิผล
การสอน 

หมวด 10 การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ข้อ 66 ถึงข้อ 67 เป็นการก าหนด 
การด าเนินการกรณีที่สภามหาวิทยาลัยม ี
มติอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และ 
การด าเนินการกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่
อนุมตัใิหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

หมวด 11 การทบทวนผลการพจิารณา
ผลงานทางวิชาการและผลการตรวจสอบ
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ขอ้ 68 
ถงึขอ้ 70 เป็นการด าเนินการเมื่อสภามหาวทิยาลยั
พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ หรือผลการตรวจสอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอต าแหน่ง 
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการที่เสนอขอและผู้เสนอขอ

ต าแหน่งไม่เห็นด้วยจึงขอให้มีการทบทวน
ผลงานทางวชิาการ 

หมวด 12 การลงโทษทางจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและการถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ข้อ 71 ถึงข้อ 74 
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการ 
เมื่อปรากฏว่าผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ หรอื 
ผู้ที่ได้ร ับแต่งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
มกีรณีที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
ซึ่งหากมคีวามผดิจรงิ จะได้งดการพจิารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการหรือถอดถอนจากการด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ รวมถึงก าหนดระยะเวลาที่ไม่สามารถ 
ขอก าหนดต าแหน่งไดไ้ว ้

หมวด 13 การขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารยพ์เิศษที่มใิช่คณาจารยป์ระจ า ขอ้ 75 
ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์ของวิธีการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการในวธิปีกตมิาใชโ้ดยอนุโลม 

 หมวด 14 การประ เมิ นต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ให้ได้รบัเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น  
ข้อ 76 ถึงข้อ 79 เป็นการขอก าหนดต าแหน่งของ
ศาสตราจารย์ให้ได้ร ับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น 
ทัง้ในสาขาวชิาเดมิและสาขาวชิาใหม่   

หมวด 15 การเทยีบต าแหน่งทางวชิาการ 
ข้อ 80 ก าหนดให้อธิการบดีออกประกาศโดย
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

บทเฉพาะกาล ขอ้ 81 ถงึขอ้ 83 ก าหนด
รองรบัคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ
ตามข้อบังคับเดิม และการด าเนินการต่าง ๆ  
ตามขอ้บงัคบัเดมิ  

 

เอกสารอา้งองิ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่ง 

ทางวชิาการ พ.ศ. 2561 
----------------------------------- 
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เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคดีแพ่งเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น 
กับส่วนงานของมหาวิทยาลัย เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับข้อตกลงตามสัญญาจ้างโดยบริษัท 
เอกชนแห่งหนึ่ งในฐานะผู้ร ับจ้างได้ยื่นฟ้อง
มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ว่าจ้าง กล่าวอ้างว่า
มหาวิทยาลัยกระท าผิดสัญญาจ้างต้องรบัผิด
ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้รบัจ้างเป็นเงนิจ านวน
หนึ่ง ซึง่การฟ้องคดดีงักล่าวมปีระเดน็ทีน่่าสนใจ
คอื การยืน่ฟ้องของบรษิทัผูร้บัจา้งมไิดก้ล่าวอ้าง
ว่ามหาวิทยาลยักระท าผิดสญัญาตามข้อหนึ่ง 
ข้อใดที่ระบุไว้ในสญัญาจ้างซึ่งเป็นสญัญาหลกั 
แต่กลบัน าเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา
ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว 
มาใชเ้ป็นขอ้อ้างในการฟ้องคด ีทีร่ะบุว่า “ผูว้่าจา้ง
ยนิยอมที่จะไม่ท าการว่าจ้างพนักงานของบรษิทั 
ที่ลาออกยงัไม่ครบ 1 ปี นับจากวันที่ลาออก 
จากบรษิัท” อันเป็นข้อห้ามมใิห้มหาวิทยาลัย 
ซึง่เป็นคู่สญัญากระท าการเช่นว่านัน้  

 

 
 
 
 

 

จงึมปีระเดน็เขา้สู่การพจิารณาในชัน้ศาล
ว่ าข้อตกลงดังกล่ าวบังคับกันได้ห รือ ไม่  
เนื่องจากหากถือตามเจตนาระหว่างคู่สญัญา
แลว้ใบเสนอราคาดงักล่าวยอ่มเป็นเพยีงเอกสาร
ที่ก าหนดให้ฝ่ายผู้รบัจ้างเสนอราคาค่าจ้างต่อ 
ผูว้่าจา้งเท่านัน้ มไิดใ้หร้ะบุขอ้ความหรอืเงื่อนไข
อย่างใด ๆ ลงในใบเสนอราคามาด้วย อีกทัง้
ข้อตกลงดังกล่าวยงัเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือ 
จากข้อตกลงในสัญญาจ้าง เช่นนี้ เง ื่อนไขใน 
ใบเสนอราคาดังกล่าวจะมีผลผูกพันในทาง
กฎหมายและบงัคบัระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
ไดห้รอืไม ่เพยีงใด 
 ศาลแพ่งได้วินิจฉัยปัญหาดังกล่ าว 
สรุปสาระส าคัญได้ว่ าการท าสัญญาของ
มหาวิทยาลัยกับบริษัทผู้ร ับจ้างเกิดขึ้นด้วย
ความสมัครใจเองของมหาวิทยาลัย ก่อนท า
สญัญาดงักล่าวมหาวทิยาลยัมโีอกาสตรวจสอบ
ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสญัญา
เป็นอย่างดีเมื่อมหาวิทยาลัยได้ท าสัญญา
ดงักล่าวกบับรษิทัผู้รบัจา้งแล้ว สญัญาดงักล่าว
ย่อมมีผลผูกพันบังคับใช้ระหว่างคู่ ส ัญญา 
โดยชอบดว้ยกฎหมาย มหาวทิยาลยัจงึมหีน้าที่
ต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว หากฝ่าฝืน 
ไม่ปฏิบตัิตามข้อสญัญาย่อมได้ชื่อว่าเป็นฝ่าย
ผดิสญัญา แม้ตามสญัญาจ้างจะไม่มขี้อสญัญา
ห้ามมิให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างท าการ
ว่าจ้างพนักงานของบริษัทผู้ร ับจ้างที่ลาออก 
ยงัไม่ครบ 1 ปี นับจากวนัที่ลาออกจากบรษิัท 
ผู้ร ับจ้างระบุไว้เป็นการชัดแจ้งก็ตาม แต่ใน
สญัญาจ้างดงักล่าวมเีงื่อนไขก าหนดให้ถือเอา 

ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง 
มผีลบงัคับกับคู่สัญญาเพียงใด ? 

อารยิารกัษ ์จนัทะเขต 
ผูเ้ขยีน 

ภาพจาก : www.pexels.com 
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ใบเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาจ้างด้วย 
จงึเท่ากบัว่าคู่สญัญาตกลงกนัให้ถอืเอาเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาดงักล่าวเป็นข้อตกลง
ส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ามหาวทิยาลยัได้ท าการว่าจ้างพนักงาน
ของบริษัทผู้ร ับจ้างที่ลาออกยังไม่ครบ 1 ปี  
นบัจากวนัทีล่าออกจากบรษิทัผูร้บัจา้งเขา้ท างาน
ในส่วนงานของมหาวทิยาลยั จงึถอืว่ามหาวทิยาลยั
กระท าผดิสญัญาจา้งดงักล่าวจงึตอ้งรบัผดิชดใช้
ค่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าว
ให้แก่บรษิัทผู้รบัจ้าง ปรากฏตามค าพพิากษา
ของศาลแพ่ง ในคดหีมายเลขด าที่ พ.4972/2559 
คดหีมายเลขแดงที ่พ.6631/2561 ระหว่าง บรษิทั 
เอส.ดับบลิว เทค แอนด์ มีเดีย จ ากัด โจทก์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล จ าเลย 
 จากค าวินิจฉัยของศาลแพ่งดังกล่าว 
จงึอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าขอ้ตกลงตามเอกสาร 
แนบท้ายสัญญาจ้างไม่ว่าจะเป็นเอกสารของ
คู่ส ัญญาฝ่ายใด แม้จะก าหนดข้อความหรือ
เงื่อนไขไว้แตกต่างไปจากสัญญาจ้างซึ่งเป็น
สญัญาหลกั หากไมข่ดัต่อกฎหมายหรอืศลีธรรม
อนัดขีองประชาชนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 150 ก็ย่อมมีผลผูกพัน 
ทางกฎหมายและบังคับระหว่างคู่ส ัญญาได้ 
ดงัเช่นใบเสนอราคาในคดนีี้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 
จึงเป็นข้อพึงระวังให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการพัสดุ  
เจา้หน้าที่พสัดุ หรอืผู้มอี านาจลงนามในสญัญา 
ทีจ่ะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตรวจสอบสญัญาจา้ง
รวมทัง้รายละเอยีดทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารแนบท้าย
สญัญาจ้างให้ชดัเจนและถูกต้องครบถ้วนก่อน 
ที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้าง  หากเห็นว่า
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างไม่ถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดให้ผู้รบัจ้างต้องกระท า หรอื

ผู้รบัจา้งก าหนดเงื่อนไขอย่างใด ๆ มาเพิม่เติม 
จนท าใหม้หาวทิยาลยัเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ จะต้อง
สัง่ใหผู้ร้บัจา้งด าเนินการแก้ไขใหถู้กต้องเสยีก่อน 
มิเช่นนั ้นแล้วอาจเกิดความเสียหายขึ้นแก่
มหาวิทยาลัยได้ดังเช่นคดีดังกล่าวนี้  และอาจ
น าไปสู่ความรับผิดในทางแพ่งและทางวินัย 
ของเจา้หน้าทีต่ามมาได ้
 
เอกสารอา้งองิ 
ค าพิพากษาของศาลแพ่ง คดีหมายเลขด าที่ 

พ.4972/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 
พ.6631/2561 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
----------------------------------- 
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การแก้ไขค าสัง่ทางปกครองสามารถ 

ท าได้หรอืไม่นัน้ ก่อนจะเข้าถึงเรื่องการแก้ไข
ค าสัง่ทางปกครองในขัน้ตอนแรก ผูเ้ขยีนขออธบิาย
ถงึค าสัง่ทางปกครองพระราชบญัญตัวิธิปีฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 
ก าหนดว่า “ค าสัง่ทางปกครอง หมายถงึ การใช้
อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มผีลเป็น
การสร้างนิติสมัพนัธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอนัที่ 
จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ 
มผีลกระทบต่อสถานภาพของสิทธหิรอืหน้าที่
ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว 
เช่น การสัง่การ การอนุญาต การอนุมตั ิการวนิิจฉยั
อุทธรณ์ การรับรองและการรับจดทะเบียน  
แต่ไม่หมายความรวมถงึการออกกฎ และการอื่น
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ซึ่งในการปฏบิตังิาน
ของมหาวทิยาลยัจะเกีย่วขอ้งกบัค าสัง่ทางปกครอง
ในหลาย ๆ รปูแบบ  เช่น  ประกาศรบัสมคัรสอบ
บรรจุและแต่งตัง้เป็นข้าราชการ (ค าพพิากษา
ศาลปกครองสู งสุ ดที่  อ .403 –  404/2551)  
ค าสัง่บรรจแุต่งตัง้ เป็นตน้  

ประเดน็ทีเ่กดิขึน้ คอื ค าสัง่ทางปกครอง
ที่มีการประกาศใช้ ไปแล้วสามารถแก้ ไข
เปลีย่นแปลงไดห้รอืไม่ หลกัเกณฑข์องการแก้ไข
เพิ่มเติมค าสัง่ทางปกครองนัน้ก าหนดไว้ตาม
มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทาง
ปกครอง พ.ศ.  2539 ก าหนดว่าค าสัง่ทาง
ปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลง
เล็กน้อยนัน้  เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้
เสมอ และในการแก้ไขเพิ่มเติมค าสัง่ทาง
ปกครองให้แจง้ให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบตามควรแก่
กรณี ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรยีกให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัส่งค าสัง่ทางปกครองเอกสารหรอืวตัถุอื่นใด 
ที่ได้จดัท าขึ้นเนื่องในการมคี าสัง่ทางปกครอง
ดงักล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิม่เตมิได ้ซึง่การแก้ไข
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขค าสัง่ที่มีข้อผิดพลาด
เล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยเพื่อให้ค าสัง่ 
ทางปกครองดังกล่ าวถูกต้องและชอบด้วย
กฎหมาย และเพื่อใหเ้ขา้ใจบรบิทของมาตรา 43 
มากยิง่ขึน้ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่ง ดงันี้ 

ส่วนงานไดด้ าเนินการจดัท าค าสัง่บรรจุ
และแต่งตัง้บุคลากร (อดตีข้าราชการพลเรอืน 
ในสถาบัน อุดมศึกษา )  ที่ ได้มีการเปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสัญญาการจ้างเ ป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ถูกต้องจะต้องสิ้นสุดในวันที่  
30 กันยายน 2557 แต่ปรากฏว่าสัญญาจ้าง 
ฉบับดังกล่าวได้ระบุวันสิ้นสุดสัญญาผิดไป 
โดยระบุ วันที่ สิ้ นสุ ดของสัญญา เ ป็นวันที่   
30 กันยายน 2558 ท าให้ระยะเวลาว่าจ้าง
ดังกล่าวคลาดเคลื่อนเกินไปกว่าระยะเวลาที่

ค ำสั่งทำงปกครองแก้ไขได้หรอืไม ่? 

ศศธิร สวสัดิแ์ดง 
ผูเ้ขยีน 
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บุคลากรดงักล่าวต้องเกษียณอายุงานเป็นเวลา 
1 ปี ในกรณีนี้ถือเป็นการออกค าสัง่ในเรื่อง 
การครบเกษยีณอายุงานของพนกังานมหาวทิยาลยั
ตามกฎหมาย และพนักงานมหาวทิยาลยัย่อมรู้
หรือควรจะรู้ถึงระยะเวลาในการเกษียณของ
ตนเอง ดงันัน้เมือ่ส่วนงานไดท้ราบถงึค าสัง่บรรจุ
แต่งตัง้ที่ได้มกีารก าหนดวนัสิ้นสุดคลาดเคลื่อน
เกนิไปกว่าระยะเวลาตามความเป็นจรงิ เจา้หน้าที่
ของส่วนงานในฐานะผู้ท าค าสัง่ย่อมที่จะแก้ไข
ค าสัง่เพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้งตรงตามขอ้กฎหมาย
และเจตนาที่แท้จรงิได้ซึ่งค าสัง่ที่แก้ไขดงักล่าว
เป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าวินิจฉัย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ที่ 12/2559 วันที่   
2 ธนัวาคม 2562)  

อีกตัวอย่างหนึ่ง กรณีส่วนงานจัดท า
ประกาศเพื่อยุบเลิกโครงการและปรากฏว่า
ประกาศฉบับดังกล่ าวได้มีการอ้างอิงบท
กฎหมายที่ให้อ านาจแก่หัวหน้าส่วนงานใน 
การออกประกาศผิดพลาด คลาดเคลื่อนไป  
ท าให้ประกาศฉบบัดงักล่าวชอบด้วยกฎหมาย 
หรอืไม่ ในประเดน็นี้มคี าพพิากษาศาลปกครอง
สูงสุดเคยวินิจฉัยไว้ว่ากรณีที่หวัหน้าส่วนงาน
จดัท าประกาศยุบเลิกโครงการและมีการอ้าง 
บทอาศัยอ านาจคลาดเคลื่อนเป็นบทบัญญัติ
เกี่ยวกบัอ านาจหน้าทีข่องอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
กรณีถือเป็นเพียงการอ้างอิงบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เป็นฐานอ านาจในการออกประกาศ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเท่านั ้น ไม่ได้ท าให้
หัวหน้าส่วนงานปราศจากอ านาจในการออก
ประกาศแต่อย่างใด (ค าพพิากษาศาลปกครอง
สงูสุด ที ่อ. 907/2560)  
 จากตัวอย่างข้างต้นท าให้ทราบได้ว่า
ค าสัง่บรรจุแต่งตัง้ซึ่งถือได้ว่าเป็นค าสัง่ทาง

ปกครอง  สามารถที่จะแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผดิพลาด
เล็กน้อยหรอืผดิหลงเล็กน้อยของค าสัง่ได้เพื่อ 
ให้ค าสัง่ฉบบัดงักล่าวถูกต้องตามกฎหมายซึ่ง
การแกไ้ขค าสัง่ดงักล่าวกย็งัอยูภ่ายใตม้าตรา 43 
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัทิางปกครอง พ.ศ. 
2539 ที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ที่อาจแก้ไขเพิม่
ไดเ้สมอ 
 
เอกสารอา้งองิ 
ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสุด ที ่อ. 907/2560 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ .403 – 

404/2551 
ค าวนิิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  ครัง้ที่  
12/2559 วนัที ่2 ธนัวาคม 2562 

พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัทิางปกครอง พ.ศ. 2539 
----------------------------------- 
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กฎหมายก่อให้เกิดสทิธแิละหน้าที่ของ

บุคคลซึ่งหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
เป็นหน้าทีห่นึ่งของปวงชนชาวไทยทีถู่กก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ บุคคลใดกระท าการใดที่ 
เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายย่อมต้องถูกลงโทษ 
และบุคคลใดจะได้รบัโทษในทางอาญากต่็อเมื่อ
มีกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าผิดนั ้นบัญญัต ิ
ว่าเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ ซึ่งโทษ
ในทางอาญานัน้มอียู่ดว้ยกนั 5 สถานไล่เรยีงล าดบั
ตามความร้ายแรงได้ดงันี้ ประหารชวีติ จ าคุก 
กกัขงั ปรบั และรบิทรพัยส์นิ โดยโทษจ าคุกเป็น
โทษทางอาญาสถานหนึ่งที่ให้เอาตวัผู้ต้องโทษ
ไปคุมขงัไวใ้นเรอืนจ า อนัมกี าหนดระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งหรอืจนกระทัง่ตลอดชวีติของผูท้ีต่อ้งโทษ
นัน้ ส่วนกฎหมายใดจะบญัญตัวิ่าการกระท าใด
เป็นความผดิและมโีทษสถานใดกต็้องไปพจิารณา
กฎหมายของประเทศไทย ซึง่ส่วนใหญ่ถูกตราขึน้
เป็นพระราชบญัญตัต่ิาง ๆ 
 

 
 
 
 
 

 

บุคคลทีจ่ะตอ้งรบัผดิในทางอาญากต่็อเมื่อ
มกีารกระท าโดยเจตนา เช่น ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 289 ก าหนดว่า ผูใ้ดฆ่าผูอ้ื่น ต้อง
ระวางโทษประหารชวีติ จ าคุกตลอดชวีติ หรอื
จ าคุกตัง้แต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี นัน่คือผู้กระท า 
ไดล้งมอืฆา่ผูอ้ื่นและตอ้งมเีจตนาฆ่าผูน้ัน้ใหต้าย
ด้วย เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติให้ต้องรบัผิด
เมื่อได้กระท าโดยประมาท เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 291 ก าหนดว่า ผู้ใด
กระท าโดยประมาท และการกระท านัน้เป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจ าคุก 
ไมเ่กนิสบิปีและปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท นัน่คอื
ผู้กระท าไม่ได้มีเจตนาให้ผู้นั ้นตายเพียงแต่
กระท าโดยประมาทแต่ผลของการกระท าท าให้
ผู้อื่นตาย หรือกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด 
แม้กระท าไปโดยไม่มีเจตนา เช่น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 104 ก าหนดว่าการกระท า
ความผิดลหุ โทษตามประมวลกฎหมายนี้   
แมก้ระท าโดยไม่มเีจตนากเ็ป็นความผดิ เวน้แต่
ตามบทบญัญัติความผิดนัน้จะมคีวามบัญญัติ 
ใหเ้หน็เป็นอยา่งอื่น 

ผู้ปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัทุกประเภท
การจา้งไม่ว่าจะเป็น ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนั 
อุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวทิยาลยั (ชื่อส่วนงาน) ลูกจา้งเงนิงบประมาณ
แผ่นดนิ และลกูจา้งเงนิรายได ้หากกระท าความผดิ
อาญาจนศาลมคี าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหไ้ดร้บัโทษ
จ าคุกแล้วก็ต้องพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏบิตังิาน
ในมหาวิทยาลัยซึ่งการพ้นสภาพการเ ป็น

ท ำผิดอำญำจนได้รบัโทษจ ำคุก 
ต้องพน้สภำพกำรเปน็ผูป้ฏบิัติงำนในมหำวทิยำลยั 

ณฐักติติ ์สมสขุ 
ผูเ้ขยีน 

ภำพจำก : www.pexels.com 
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ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัเนื่องจากไดร้บัโทษ
จ าคุกดงักล่าว แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณ ีคอื  

1) ถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออก 
ผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัซึ่งถูกด าเนินการ
และลงโทษทางวนิัยอย่างร้ายแรง ในความผดิ
ฐานกระท าความผิดอาญาจนได้รบัโทษจ าคุก
หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษา 
ถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก หรอืไดร้บัโทษทีห่นักกว่าจ าคุก 
ซึง่เป็นการกระท าโดยเจตนา โดยมหาวทิยาลยั
มคี าสัง่ลงโทษไล่ออกหรอืปลดออก บุคคลนัน้
ย่อมพน้สภาพการเป็นผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั 
ซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเภท
ของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยันัน้ ๆ ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ) ถูกสัง่ ใ ห้ออก  ผู้ ป ฏิบัติ ง าน ใ น
มหาวทิยาลยัซึ่งได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษา
ถึงที่สุ ด ให้จ าคุก  ในความผิดที่ ได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  โดย 
ถูกค าสัง่ใหอ้อกจากราชการหรอืใหอ้อกจากงาน 
บุคคลนัน้ย่อมพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลยันัน้ ๆ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอา้งองิ 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
ประมวลกฎหมายอาญา   
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 

----------------------------------- 
 
 
 

ประเภทผู้ปฏิบติังาน
ในมหาวิทยาลยั 

บทบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศกึษา 

มาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราช 
บญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน 
ในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 

พนกังานมหาวทิยาลยั ขอ้ 45 (5) ของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
มหิดล ว่าด้วยการบริหารบุคคล
พนกังาน มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(ชือ่ส่วนงาน) 

ข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
มหดิล ว่าดว้ยพนกังานมหาวทิยาลยั 
(ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2551 ประกอบ
กับข้ อ  45  ( 5 )  ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บรหิารบุคคลพนักงานมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2551 

ลูกจ้างเงนิงบประมาณ
แผ่นดนิ 

ข้อ 46 วรรคสอง ของระเบียบ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วยลูกจ้าง 
ประจ าของส่วนราชการ 

ลกูจา้งเงนิรายได ้ ข้อ 41 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
มหดิล ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคล
ลกูจา้งเงนิรายได ้พ.ศ. 2561 ประกอบ
กับข้อ  45  ( 5 )  ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการ
บรหิารบุคคลพนักงานมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2551 

 

ประเภทผูป้ฏิบติังาน
ในมหาวิทยาลยั 

บทบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศกึษา 

มาตรา 57 (8) แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 

พนกังานมหาวทิยาลยั ขอ้ 58 (5) ของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
มหิดล ว่าด้วยการบริหารบุคคล
พนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2551 

พนักงานมหาวิทยาลยั 
(ชือ่ส่วนงาน) 

ขอ้ 6 ของขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั 
มหดิล ว่าด้วยพนักงานมหาวทิยาลยั 
(ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2551 ประกอบ
กับข้อ 58 (5) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บรหิารบุคคลพนักงานมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2551 

ลูกจ้างเงนิงบประมาณ
แผ่นดนิ 

ข้ อ 63 ของระเบี ยบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ 

ลกูจา้งเงนิรายได ้ ไมม่บีทบญัญตักิ าหนดไว ้
 



MU LAW E-Journal | ปีที่ 1 ฉบบัที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2561 
 

- 14 - 
 

 
 
 
 
 

 
 

          
 

“ถ้าของมใิช่ของของเรา เราเพยีงยมืเขามา 
ท้ายที่สุดก็ต้องคืนของให้เขาไป” สิ่งเหล่านี้นัน้ 
อยู่บนพื้นฐานทัง้หลกัศลีธรรมและหลกักฎหมาย 
เฉกเช่นเดยีวกบัเมื่อยมื (กู้) เงนิของเขาแล้วไม่ว่าจะ 
ยมื (กู)้ เงนิเป็นจ านวนมากหรอืจ านวนน้อยก็ตาม
ก็ต้องคนืทัง้สิ้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ใน
ยุคสมยัไหน เรื่องเงนิมกัก่อให้เกดิปัญหาวุ่นวาย
ตามมาเสมอ กฎหมายจึงก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการ
เรียกร้องถึงความมีอยู่จริงของการกู้ยืมเงินว่า
กรณีการกู้ยมืเงนิกว่า 2,000 บาท ขึน้ไปจะต้องมี
หลกัฐานเป็นหนังสอืและลงลายมอืชื่อของผู้กู้ยมื
เงนิเป็นส าคญั หลกัฐานเป็นหนังสอืดงักล่าวไม่ได ้
มแีบบที่แน่นอน อาจเป็นเพียงบนัทึก จดหมาย 
หรอืขอ้ความในรูปแบบอื่น แต่ต้องมสีาระส าคญั
แสดงให้ เห็นว่ ามีหนี้ สินที่พึงจะต้ องช าระ 
ในการกู้ยมืเงนิก็เพยีงพอ (ค าพพิากษาศาลฎีกา 
ที่ 14712/2551) และหลักฐานเป็นหนังสือนั ้น
จะตอ้งมกีารลงลายมอืชื่อผูกู้ย้มืดว้ยจงึจะสามารถ
ใช้สทิธเิรยีกรอ้งทางศาลได้ หากแต่การกู้ยมืเงนิ
ไม่ เกิน 2,000 บาท ก็ไม่จ าต้องมีหลักฐาน 

 
 

 
 

เป็นหนังสือ สามารถใช้พยานบุคคลน าสืบถึง 
การกู้ยมืเงินได้ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 94)  

เมื่อมกีารพสิูจน์ถงึการมหีนี้จากการกู้ยมื
เงินด้วยหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ 
ผู้กู้ยมืแล้ว ในทางกลบักนั เมื่อมปีระเด็นปัญหา
กรณีการพิสูจน์ถึงการช าระเงินจากการกู้ยืม 
ก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 
ผูใ้หย้มื หรอืเอกสารอนัเป็นหลกัฐานแห่งการกู้ยมื
นั ้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงใน
เอกสารนัน้ เพื่อใช้เป็นพยานหลกัฐานการน าสบื
ต่อศาลว่าไดม้กีารช าระเงนิแลว้จรงิ ซึง่อาจอธบิาย
ใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ว่า เมื่อการกู้ยมืเงนิต้องมหีลกัฐาน
เป็นหนังสอืนัน้ การช าระหนี้การกู้ยมืเงนิจะต้อง
ปฏบิตัติามอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคอื 1) ผู้ให้กู้
ต้องท าหนังสือแสดงถึงผู้กู้ได้ช าระเงินพร้อม 
ลงลายมอืชื่อผู้ให้กู้ หรอื 2) ผู้ให้กู้ได้คนืเอกสาร
การกู้ยืม หรือ 3) ผู้ให้กู้ได้ขีดฆ่า หรือเขียน
ขอ้ความว่าไดม้กีารช าระหนี้เงนิกู้แลว้ 

ดังนัน้ หากไม่มีหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง
ข้างต้น ก็ไม่สามารถใช้พยานบุคคลน าสืบถึง 
การช าระหนี้ด้วยเงินต่อศาลได้ เนื่ องจากศาล 
จะรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารข้างต้น 
อย่างไรก็ตาม หากได้มีการตกลงการช าระหนี้ 
กนัไวเ้ป็นอย่างอื่นทีไ่ม่ใช่เป็นการช าระหนี้ดว้ยเงนิ 
เช่น การช าระหนี้ เง ินกู้โดยยอมให้ผู้ให้กู้ตัก 
หน้าดินไปขายและน าเงินไปช าระหนี้ เง ินกู้ 
(ค าพพิากษาฎีกาที่ 5742/2550) ตกลงกนัให้ผู้กู้
มอบบตัรเอทเีอม็ใหผู้ใ้หกู้ก้ดเงนิทุกเดอืนเพื่อเป็น
การช าระหนี้ (ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่6823/2551) 

การช าระหนี้เงนิกู้โดยทีไ่ม่ได้ตกลงกนั 

สธุาสนิ ี สณัหรตัิ 
ผูเ้ขยีน 

ภาพจาก : https://thelendersnetwork.com 



MU LAW E-Journal | ปีที่ 1 ฉบบัที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 2561 
 

- 15 - 
 

เป็นต้น ถือว่าได้มีการช าระหนี้ ให้แก่กันแล้ว  
ซึ่งสามารถน าสืบการใช้เงินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ 
การช าระดว้ยเงนิโดยพยานบุคคลต่อศาลได ้ 
 เกดิประเดน็ปัญหาขึน้ว่า มกีารท าหนังสอื
การกู้ยืมเงินพร้อมลงลายมือชื่อผู้กู้ เรียบร้อย  
ผูใ้หกู้้มอบเงนิใหแ้ก่ผูกู้้แลว้ และไม่ไดม้กีารตกลง
ช าระหนี้เงนิกู้เป็นอย่างอื่น ผู้กู้จงึต้องจ่ายเงนิสด
ให้แก่ผู้ให้กู้เพื่อเป็นการช าระหนี้ ต่อมาผู้กู้ไม่ได้
ช าระเงนิมอบให้แก่ผู้ให้กู้โดยตรง แต่ได้น าเงนิ
ฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูใ้หกู้้ทุกเดอืนเพื่อเป็น
การช าระหนี้เงนิกู้ผ่านธนาคารทีผู่ใ้หกู้้เปิดบญัชไีว ้
ภายหลงัผูใ้หกู้้มาเรยีกรอ้งทวงถามใหผู้กู้้ช าระเงนิ
ตามที่ได้กู้ยมืเงนิทัง้หมดโดยอ้างว่าไม่มกีารน า
เงนิสดมาช าระหนี้ใหแ้ก่ผูใ้หกู้แ้ต่อย่างใด ผูกู้จ้ะใช้
พยานหลกัฐานใดในการยนืยนัว่าผู้กู้ได้ช าระหนี้
เงนิกู้แล้ว ในเมื่อหลกัฐานการฝากเงนิผ่านธนาคาร 
(เรยีกง่ายๆ ว่า สลปิเงนิฝาก) มเีพยีงลายมอืชื่อ
ของผู้ฝาก (ผู้กู้) และเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่รบั
เงินไว้เพียงเท่านัน้ ไม่มีเอกสารหรือหลักฐาน 
ออกโดยผู้ให้กู้แสดงถึงผู้กู้ได้ช าระเงินพร้อม 
ลงลายมอืชื่อผูใ้หกู้้ หรอืมกีารคนืเอกสารการกู้ยมื 
หรอืแทงเพกิถอนในเอกสารนัน้ที่สามารถน าสืบ
ถึงการใช้เงินดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด 
แต่อย่างใด ซึ่งจะเป็นการน าสืบการใช้เงินโดย 
ไม่มีพยานเอกสารที่กฎหมายก าหนด อันเป็น 
การต้องห้ามมใิห้น าพยานบุคคลหรือพยานอื่น 
เขา้น าสบืได ้ 

แต่อย่างไรกด็ ีหากความปรากฏว่าการที่
ผู้กู้น าเงินฝากเข้าบัญชีของผู้ให้กู้ทุกเดือนนั ้น 
ผู้ให้กู้ก็ไม่โต้แย้งหรอือิดเอื้อนไม่รบัเงนิดงักล่าว 
ที่เขา้มาในบญัชขีองตนแต่อย่างใด ถอืได้ว่าเป็น
กรณีที่ผู้ให้กู้ได้ยอมรับการช าระหนี้อย่างอื่น 
แทนการช าระหนี้ที่ได้ตกลงกนัไว้ ผู้กู้สามารถน า
พยานหลักฐานอื่นนอกจาก 3 ข้อข้างต้น เช่น 

ส าเนารายการความเคลื่ อนไหวของบัญชี  
และส าเนาสลิปเงินฝาก เป็นต้น เข้ามาน าสืบ 
ถงึการช าระหนี้ต่อศาลได ้ซึง่ไม่ใช่เป็นการน าสบื
โดยไม่มหีลกัฐานเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อผู้ให้ยมื 
หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั ้น 
ได้เวนคนืแล้ว หรอืได้แทงเพกิถอนลงในเอกสาร
นัน้ จงึไม่ต้องหา้มในการน าสบืดว้ยพยานเอกสาร
อื่นและพยานบุคคล ดงัค าพพิากษาฎกีาที ่97/2561 
 ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าการทีผู่ใ้หกู้้ไม่โต้แยง้
หรอือดิเอื้อนไม่รบัเงนิดงักล่าว ศาลเหน็ว่าผู้ให้กู้
ไดย้อมรบัการช าระหนี้อย่างอื่นแลว้ จงึเป็นการใช้
ช่องทางของกฎหมายเพื่อให้เข้ากบัวธิกีารช าระ
หนี้ในทุกยุคทุกสมยั ซึ่งในปัจจุบนัการกู้ยืมเงิน
หรือแม้กระทัง่การช าระเงินก็ตามมีการน า
เทคโนโลยมีาใช้แทนหลกัฐานที่เป็นกระดาษ เช่น 
การกู้ยมืเงนิโดยการส่งข้อความผ่านทางมือถือ
หรอืการช าระเงนิโดยการโอนเงนิผ่านแอปพลชินั
ของสถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่ งกฎหมาย 
ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เพื่อให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของวถิีในสงัคมและลดช่องว่าง
ของกฎหมายจากการใชเ้ทคโนโลย ีแต่อย่างไรกด็ ี
ไมว่่าจะเป็นการกู้ยมืเงนิหรอืจะช าระหนี้กนัทางใด 
ผู้ให้กู้และผู้กู้ก็ควรที่จะตกลงกันให้ชัดเจนด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กัน เพื่อไม่ให้เกิด
ช่องว่างทีอ่กีฝ่ายจะเอาเปรยีบไดห้รอืเกดิขอ้พพิาท
ขึน้สู่ศาลต่อไป 
 
เอกสารอา้งองิ 
ค าพพิากษาฎกีาที ่97/2561 
ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่14712/2551 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

----------------------------------- 
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ปัจจบุนัมหาวทิยาลยัมหดิลใหค้วามส าคญั

ในการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล ดงัจะเหน็
ไดว้่าในระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 มหาวทิยาลยั
มกีารด าเนินการต่าง ๆ ที่ส่งเสรมิและก ากับดูแล
องคก์รใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลในหลายส่วน 
เช่น การก าหนดระบบธรรมาภิบาลไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ การส่งเสรมิความโปร่งใสในองค์กร
การวางระบบจดัการขอ้รอ้งเรยีน การป้องกนัการรบั
สนิบน ซึง่มรีายละเอยีดพอสงัเขปดงันี้ 

1) การก าหนดระบบธรรมาภิบาล 
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
Management for Self - Sufficiency and 
Sustainable Organization ของแผนยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
มวีตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์เพื่อให้มหาวทิยาลยัมี
ระบบธรรมาภบิาลที่เข้มแขง็ ซึ่งตามยุทธศาสตร ์
ที่ 4.2 ได้ก าหนดให้ทุกส่วนงานของมหาวทิยาลยั
จะต้องมีการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบการ
ขับเคลื่ อนระบบธรรมาภิบาลที่มหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
 

ก าหนดโดยระยะที ่1 (5 ปี) ส่วนงานของมหาวทิยาลยั
จะต้องมรีะบบธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระยะที่ 2 (10 ปี) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 และระยะ 
ที ่3 – 4 (15 – 20 ปี) ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 100  

 
2) การส่งเสริมความโปร่งใสในองค์กร

มหาวทิยาลยัมกีารด าเนินการส่งเสรมิความโปร่งใส
ในองคก์รในเรือ่งต่าง ๆ ดงันี้ 

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
มหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้รบับริการ 
บุคคลทัว่ไป ตลอดจนผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย 
ต่าง ๆ ควรรบัรู้รบัทราบ เช่น ข้อมูลโครงสร้าง 
การบรหิารงาน ขอ้มูลผู้บรหิาร ภารกิจ แผนการ
ด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน ขัน้ตอน
การด าเนินงานหรอืการใหบ้รกิาร ขอ้มลูการจดัซือ้
จดัจา้ง การสมคัรงาน กฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ตลอดจนขา่วประชาสมัพนัธต่์าง ๆ 

การจัด ซ้ือจัด จ้ าง  มหาวิทย าลั ย 
ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง
ต่อสาธารณะผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์  
(e-Procurement System) เช่น แผนการจัดซื้ อ 
จดัจา้ง ชื่อรายการทีจ่ดัซือ้จดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ 
ราคากลาง วธิกีารซื้อหรอืจา้ง ผู้เสนอราคา ราคา
ที่เสนอผู้ได้ร ับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ 
หรอืจา้ง เหตุผลทีค่ดัเลอืกโดยสรุปเลขที่และวนัที่

การขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

จกัรกฤษณ ์พางาม 
ผูเ้ขยีน 

ภาพจาก : https://mindphp.com 
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ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้ าง  
และสรุปรายงานผลการจดัซื้อจดัจ้าง ซึ่งเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและ 
การบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

การมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยมีการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น 
บุคลากร นกัศกึษา บุคคลทัว่ไป รวมไปถงึผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีต่าง ๆ  ซึง่มกีจิกรรมทีส่่งเสรมิการมสี่วนร่วม 
เช่น ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี (Meet the 
President) พนัธกิจสมัพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล
กบัสงัคม (Mahidol Social Engagement) กจิกรรม
เพื่อสงัคมของส่วนงานต่าง ๆ (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เป็นตน้ 

3) การวางระบบจัดการข้อร้องเรียน 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการจัดการ 
ข้อร้องเรยีนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย คือ ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการ 
ข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยประกาศดังกล่ าวได้ก าหนดแนวทาง 
การจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยไว ้
อย่างชดัเจน ได้แก่ ช่องการทางยื่นข้อร้องเรยีน 
ประเภทของข้อร้องเรยีนที่รบัพิจารณา ขัน้ตอน
การด าเนินการ ระยะเวลาในการด าเนินการ  
และผูร้บัผดิชอบ 

 
*กรณีไม่ยุ่งยากซบัซ้อนแจ้งผลภายใน 21 วนันับแต่วนัท่ีได้รบัเร่ือง 
และกรณียุ่งยากซบัซ้อนแจ้งผลภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีประธาน 
กวร. ได้รบัเรื่อง 

4) การป้องกนัการรบัสิน มหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดแนวทางการป้องกันการรับสินบน
ในช่วงระหว่างเทศกาลปีใหม่พุทธศกัราช 2562 
โดยก าหนดเป็นประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง การงดรบัของขวญั หรอืของก านัลในเทศกาล 
ปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นการส่งเสริม 
ค่านิยมองค์กรของมหาวทิยาลยัมหดิล “I integrity  
มัน่คงย่ิงในคุณธรรม” เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเรื่องของการรับ
สินบนโดยการแอบแฝงไปกับการให้ของขวัญ 
หรอืของก านลัตามประเพณ ี

 

 
 
เอกสารอา้งองิ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิล ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การงดรับ

ของขวญั หรอืของก านลัในเทศกาลปีใหม่ 
พุทธศกัราช 2562  
----------------------------------- 

ย่ืนข้อ
ร้องเรียน

แจ้งรบั
เรื่อง

พิจารณา
ด าเนินการ

แจ้งผล
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ตามที่มหาวทิยาลยัมหดิลได้เขา้ร่วมโครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
โดยส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคญัของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติ และมกีารด าเนินการต่อเนื่องมายงัปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งในปีนี้ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
และวธิกีารประเมนิไวด้งันี้ 

 
กรอบการประเมินประจ าปี 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
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กรอบการประเมิน 5 ดชันี   
 

▪ ดชันีความโปรง่ใส (Transparency Index) 
▪ ดชันีความพรอ้มรบัผดิ (Accountability Index) 
▪ ดชันีความปลอดจากการทุจรติในการปฏบิตังิาน  (Corruption – Free Index) 
▪ ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร (Integrity Culture Index) 
▪ ดชันีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 3 เคร่ืองมือ 
 

▪ แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment:  
EBIT) 

▪ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT)   

▪ แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 
 

ผลการประเมินประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดลอยู่ในอนัดบัท่ี 19  คิดเป็นค่าคะแนนท่ี 85.56 จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซ่ึงเดิมปี พ.ศ. 2561 อยู่ในอนัดบัท่ี 65 (ค่าคะแนนท่ี 73.88) 

อนัดบัท่ี                         จาก 81 สถาบนัอดุมศึกษาท่ีเข้ารบัการประเมิน 19 
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กิจกรรมที่ส ำคัญ 
Activities  

กองกฎหมาย ได้จดับรรยายพิเศษให้กบัผู้บริหารมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง การย่ืนบญัชี
ทรพัย์สินและหน้ีสิน โดยนางสาวนภมณ พรแก้ว เจ้าพนักงานตรวจสอบทรพัย์สินเช่ียวชาญ  
และนายปฐมพร เวชโช เจ้าพนักงานตรวจสอบทรพัย์สินปฏิบัติการ จากส านักงาน ป.ป.ช.  
ในการประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล ครัง้ท่ี 21/2561 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รกัษ์พลเมือง ชัน้ 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุเมธ องัคะศิริกลุ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรส านักงานนิติการ รวมจ านวน 14 คน เข้าศึกษาดูงาน 
ระบบการด า เ นินงานของกองกฎหมาย  ส า นักงานอธิการบดี  เมื่ อวัน ท่ี  6  กันยายน  
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.นที รกัษ์พลเมือง ชัน้ 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
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 สาระนา่รู ้1

 

                                                                        อนิโฟกราฟิกจาก Facebook : ดอกบวัใตเ้สาชงิชา้ 
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 สาระนา่รู ้1 
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