
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการใหผูปฏิบตังิานในมหาวิทยาลัย 

ไปปฏิบตัิงานบริการวิชาการที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีอยูภายในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
---------------------------------- 

 

  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไป
ปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ  รวมทั้งเปนการสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสนําความรูไปใชปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ประสบการณในการประยุกตใชความรูกับการปฏิบัติงานจริง  และนําประสบการณดังกลาวกลับมา
ปฏิบัติงานในหนาที่ใหกับตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
  อาศัยอํานาจตามขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และขอ ๒๘ วรรคสองแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ 
๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ ไวดังนี้ 
    ๑  ในประกาศนี ้

   “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล 
   “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

   “สวนงาน”    หมายความวา  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขต  
คณะ และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 

     “หัวหนาสวนงาน”  หมายความวา  รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหกํากับ
ดูแลสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และวิทยาเขต   สํานักงานอธิการบดี   คณบดี  และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่น 

      “คณะกรรมการประจําสวนงาน” หมายความรวมถึง คณะกรรมการที่หัวหนาสวนงาน
แตงตั้งในกรณีที่สวนงานไมมีคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อใหทําหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงาน
ตามที่ระบุไวประกาศนี้ 

    “ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ขาราชการและ
ลูกจางของสวนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  พนักงานซึ่งจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และ
พนักงานซึ่งจางโดยเงินอุดหนุนจากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 



  ๒

 

   “ปฏิบัติงาน”   หมายความวา การไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู
ภายในประเทศ ในลักษณะใหคําปรึกษา แนะนํา การแกปญหา การจัดวางระบบงาน การวิจัย  การใหบริการทาง
วิชาการดานอื่น ๆ ใหกับหนวยงานอื่น  ที่มิใชเปนผูทําการในฐานะพนักงานประจําของหนวยงานอื่นที่ไป
ปฏิบัติงาน  
  “หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ”  หมายความวา  สวนราชการ 
หนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ   หรือพระราชกฤษฎีกา หรือตามมติคณะรัฐมนตรี องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย และหนวยงาน
ภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคล หรือหนวยงานอื่น ๆ  แตไมรวมถึงพรรคการเมือง 
  ๒ บรรดาประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับประกาศนี้  ใหใชประกาศนี้แทน 
  ๓  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  อาจขอไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่
อยูภายในประเทศ  เพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณทางวิชาชีพได ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

  (๑)   มีสวนเกี่ยวเนื่องกับวิชาที่มีการเรียนการสอนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

  (๒)  กอใหเกิดหรือเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวของที่
เปนประโยชนตอการเรียนการสอน หรือการวิจัยในมหาวิทยาลัย 

  (๓) เผยแพรช่ือเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  (๔) เปนประโยชนอยางยิ่งแกสวนงาน หรือมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้การไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ จะตองไมขัด

กับจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ๔ การใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู
ภายในประเทศ  ผูมีอํานาจอนุมัติตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมให
เสียหายแกสวนงาน หรือมหาวิทยาลัย และตองไมตั้งอัตรากําลังเพิ่ม 
  ๕  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่จะขอไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู
ภายในประเทศ  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    (๑) ตองไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากผูบังคับบัญชาชั้นตนกอนวาเปนผูที่เหมาะสม
อยางยิ่งในการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ 
    (๒) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑ ป โดยไมนับรวม
ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย  
 
 
 
 



  ๓
 
 

    (๓) ตองมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยภายหลังจากการไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ ไมนอยกวา ๒ ปตอเนื่อง สําหรับกรณีการ
ขอไปปฏิบัติงานตามขอ ๗ โดยไมนับรวมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน        
ปฏิบัติงานวิจัย   
    (๔) ตองเปนผูปฏิบัติงานดี และไมอยูในระหวางการถูกสอบสวนทางวินัย 
  ๖  การใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู
ภายในประเทศ  ใหอนุมัติไดในระยะเวลาเฉลี่ยไมเกินรอยละ ๒๐ ของชวงระยะเวลาการขอไปปฏิบัติงานที่
หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ  แตไมเกิน   ๑ ป  ทั้งนี้ใหหัวหนาสวนงานหรือผูที่
หัวหนาสวนงานมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติ และใหสวนงานรายงานการอนุมัติใหมหาวิทยาลัยทราบ 
  ๗  กรณีที่ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะขอไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่อยูภายในประเทศ เกินกวาระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๖  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สวนงานวาเปนความจําเปน และเปนผูที่มีความเหมาะสมอยางยิ่ง ทั้งนี้ใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดี
มอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติ โดยตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (๑)  กรณีไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ  มากกวา
รอยละ ๒๐ แตไมเกินรอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่สวนงานภายในชวงเวลาที่ขอไปปฏิบัติงาน
ที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ   ใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือน
จากมหาวิทยาลัยเต็มตามสิทธิ์ และใหหนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศจายเงิน
ทดแทนเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยจายใหกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คืนใหมหาวิทยาลัยตามสัดสวนเวลา
ที่ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ  ทั้งนี้
ใหอนุมัติไดคร้ังละไมเกิน ๑ ป 

  (๒) กรณีไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ มากกวา
รอยละ ๘๐ ขึ้นไปของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่สวนงานภายในชวงเวลาที่ขอไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ ใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยเต็ม
ตามสิทธิ์ และใหหนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศจายเงินทดแทนเงินเดือนที่มหาวทิยาลยั
ไดจายใหกับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คืนใหมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทั้งนี้ใหอนุมัติไดภายในระยะเวลาไม
เกิน ๑ ปเทานั้น หากไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศเกิน ๑ ป ใหผูมี
อํานาจอนุมัติ พิจารณาใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูนั้นโอนยายไปสังกัดหนวยงานอื่นภายนอก
มหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศนั้นแทน 

  เงื่อนไขตามวรรคแรกจะตองกําหนดไวในสัญญาที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู
ภายในประเทศทํากับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานดวย 

 
 
 
 



  ๔
 
 

  ๘ กรณีที่ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะขอไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่อยูภายในประเทศ นอกเหนือตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๖ และขอ  ๗  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจําสวนงานกอน และใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนงาน และอธิการบดี 
  ๙ กรณีที่สวนงานหรือมหาวิทยาลัย มอบหมายหรือส่ังใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศ เพื่อประโยชนของสวนงาน และ
มหาวิทยาลัย ไมใหนําหลักการตามประกาศนี้มาใชบังคับ 
  ๑๐ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่จะขอไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู
ภายในประเทศ ใหยื่นคําขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมแนบหลักฐานที่ระบุขอบเขตของงาน 
ระยะเวลาที่ขอไปปฏิบัติงาน รวมทั้งขอตกลงที่กําหนดสัดสวนเวลาการขอไปปฏิบัติงานที่ชัดเจน เสนอตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ 
  ๑๑ การไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยทีอ่ยูภายในประเทศ ใหถือวาเปน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  ๑๒ การไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยทีอ่ยูภายในประเทศ หากเกิดความ
เสียหายตอบุคคลภายนอก ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูทําใหเกดิความเสียหายนั้นตองเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น จะไมมผีลผูกพันตอมหาวิทยาลัยแตประการใด 
  ๑๓ เมื่อครบกําหนดการไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู
ภายในประเทศ ใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรายงานตวักลับเขาปฏิบัติงานทันที และใหรายงานผลการไป
ปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยูภายในประเทศตอผูบังคับบัญชา และใหผูบงัคับบัญชา
รายงานตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติเพือ่ทราบ 
  ๑๔ ในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยที่อยู
ภายในประเทศ หากสวนงานหรือมหาวิทยาลัยมีความจําเปน และประสงคจะใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
กลับมาปฏิบัติงาน ใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานทันที 
  ๑๕ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอืน่ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่อยูภายในประเทศ หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้  สวนงานหรือมหาวิทยาลัยอาจ
ดําเนินการอยางใด อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้

  (๑) ส่ังใหกลับเขาปฏิบัติงาน 
  (๒) ไมพิจารณาความดีความชอบประจําป 
  (๓) ลงโทษทางวินัย 
  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป 

 

    ประกาศ ณ วนัที่            มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

 

                                        (ศาสตราจารยคลินกิ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร) 
                                                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ปยชน ราง/พิมพ/ตรวจ


