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ข
อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

ว�าด
วยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------- 
 โดยที่เป�นการสมควรปรับปรุงข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคล เพื่อให�
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป�นไปอย"างเป�นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) และมาตรา ๔๖ แห"งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี ๗๖๖ เม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จึงมีมติให�ออกข�อบังคับไว�ดังนี้ 

 ข�อ ๑  ข�อบังคับนี้เรียกว"า  “ข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 
๒๕๕๗” 

 ข�อ ๒  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต"วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป�นต�นไป 

 ข�อ ๓  ให�ยกเลิก 
 (๑)  ข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑  
 (๒)  ข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓)  ข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 บรรดาข�อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนในส"วนที่มีบัญญัติไว�แล�วในข�อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย�งกับ
ข�อบังคับน้ี ให�ใช�ข�อบังคับนี้แทน 

 ข�อ ๔  ในข�อบังคับนี้  
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว"า พนักงานจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
  “บุคลากร” หมายความว"า พนักงานมหาวิทยาลัย ข�าราชการ ลูกจ�างของส"วนราชการซ่ึงปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และลูกจ�างของมหาวิทยาลัย 
 “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว"า คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว"า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
 “คณะกรรมการอุทธรณ�” หมายความว"า คณะกรรมการอุทธรณ�และร�องทุกข�การบริหารงานบุคคล  
 “หัวหน�าส"วนงาน” หมายความว"า คณบดี ผู�อํานวยการสถาบัน และผู�อํานวยการสํานักงานที่เป�นส"วนงาน 
 “คณะกรรมการบริหารส"วนงาน” หมายความว"า คณะกรรมการบริหารคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย และให�
หมายความรวมถึงคณะกรรมการบริหารสถาบันและส"วนงานที่เรียกชื่ออย"างอ่ืน  



๒ 
 

 ข�อ ๕   ข�อบังคับน้ีมิให�ใช�บังคับแก"ผู�ดํารงตําแหน"งหรือปฏิบัติงานอันมีลักษณะเฉพาะ ดังต"อไปน้ี  
  (๑) ผู�ดํารงตําแหน"งหรือปฏิบัติงานด�านการสอนอันมีลักษณะพิเศษ ได�แก" ศาสตราภิชาน ศาสตรปEฐาจารย� 
และอาจารย�อาคันตุกะ  
 (๒) ผู�ดํารงตําแหน"งหรือปฏิบัติงานเชี่ยวชาญเฉพาะ อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษา
การพัสดุ เป�นต�น 
 (๓) ผู�ดํารงตําแหน"งหรือปฏิบัติงานเฉพาะ อาทิ พนักงานวิสามัญ พนักงานที่มีข�อบังคับอ่ืนกําหนดไว�เป�น
การเฉพาะ เจ�าหน�าที่ท่ีโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการว"าจ�างให�ปฏิบัติหน�าที่เฉพาะในโครงการ เป�นต�น 
  (๔) ผู�ดํารงตําแหน"งหรือปฏิบัติงานบริหารระดับสูง ได�แก" อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู�อํานวยการ
สถาบัน และผู�อํานวยการสํานักงานท่ีเป�นส"วนงาน  

 ข�อ ๖ ในการดําเนินการอย"างหน่ึงอย"างใดซ่ึงข�อบังคับนี้กําหนดให�เป�นอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการ 
บริหารส"วนงาน หากส"วนงานใดไม"มีคณะกรรมการบริหารส"วนงาน ให�คณะกรรมการบริหารทําหน�าที่ดําเนินการ
ดังกล"าวแทน 

ข�อ ๗ ในการตีความหรือในกรณี ท่ี มีปHญหาขัดข�องเ ก่ียวกับการดํา เนินการตามข�อบังคับน้ี  
ให�คณะกรรมการบริหารเสนอเร่ืองต"อคณะกรรมการนโยบายเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  

 ข�อ ๘ ให�อธิการบดีรักษาการตามข�อบังคับน้ี  
ให�อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจออกระเบียบและประกาศ 

มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตามข�อบังคับนี้  
 ให�อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมีอํานาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการตามข�อบังคับน้ี  
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป�น สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให�งดหรือยกเว�นการใช�ข�อบังคับนี้ได� 
ตามความจําเป�น 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

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

ข�อ ๙ ให�สภามหาวิทยาลัยแต"งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกว"า “คณะกรรมการนโยบาย
บุคลากร สภาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย” ประกอบด�วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ ๑ คน เป�น
ประธาน อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย� กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย�ประจําซ่ึงเลือกกันเอง 
๑ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน�าส"วนงานที่เป�นคณาจารย�ซ่ึงเลือกกันเอง ๑ คน และ
บุคคลภายนอกอีกจํานวน ๓ ถึง ๕ คน เป�นกรรมการ โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป�นเลขานุการ และอาจมี
ผู�ช"วยเลขานุการอีกหนึ่งหรือสองคนก็ได�  
 ให�ประธานและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน"งคราวละสามปE  



๓ 
 

ข�อ ๑๐ ให�คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจและหน�าท่ีดังต"อไปนี้  
 (๑) เสนอนโยบายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรต"อสภามหาวิทยาลัย  
 (๒) ให�ความเห็นชอบระบบติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 
ตามข�อบังคับน้ี  
 (๓) ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร และนําข�อสรุปพร�อมด�วย
ข�อเสนอแนะเสนอต"อสภามหาวิทยาลัย  
 (๔) เสนอกรอบอัตรากําลังบุคลากรในแต"ละส"วนงาน และเกณฑ�ภาระงานข้ันตํ่าของบุคลากรต"อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 (๕) เสนอบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ต"อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 (๖) กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการดําเนินการอย"างหนึ่งอย"างใดอันจําเป�นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
และการพัฒนาบุคลากรตามข�อบังคับนี้ โดยจัดทําเป�นระเบียบมหาวิทยาลัย  
 (๗) กลั่นกรองงานต"างๆ อันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่ต�องเสนอต"อ 
สภามหาวิทยาลัย 
 (๘) รายงานผลการดําเนินงานต"อสภามหาวิทยาลัยเป�นประจําทุกปE 
 (๙) วินิจฉัยชี้ขาดปHญหาเก่ียวกับการดําเนินการตามข�อบังคับนี้ 
 (๑๐) ปฏิบัติหน�าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 ข�อ ๑๑  ให�มีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกว"า “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
แต"งต้ังตามคําแนะนําของอธิการบดี ประกอบด�วย อธิการบดีเป�นประธาน และกรรมการอ่ืนจํานวน ๖ ถึง ๘ คน 
โดยมีผู� อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย�เป�นเลขานุการ และผู�อํานวยการฝQายบริหารงานบุคคลเป�น
ผู�ช"วยเลขานุการ 
 กรรมการตามวรรคหน่ึงอย"างน�อยต�องประกอบด�วย ผู�แทนคณบดีหรือผู�อํานวยการสถาบัน ผู�แทน
ผู�อํานวยการสํานักงาน ผู�แทนสภาคณาจารย� และผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารงานบุคคลซ่ึงเป�นบุคคลภายนอก  
 ให�ประธานและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน"งคราวละสองปE  

 ข�อ ๑๒ ให�คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหน�าที่เก่ียวกับการดําเนินงานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยและงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังให�มีอํานาจและหน�าท่ีดังต"อไปนี้  
 (๑) กํากับการบริหารงานบุคคลให�เป�นไปตามกฎหมาย ข�อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย  
 (๒) เสนอกรอบอัตรากําลังบุคลากรในแต"ละส"วนงาน และเกณฑ�ภาระงานข้ันต่ําของบุคลากรต"อ
คณะกรรมการนโยบาย  
 (๓) เสนอบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยต"อคณะกรรมการนโยบาย  
 (๔) กําหนดมาตรฐานประจําตําแหน"งงาน  
 (๕) กําหนดแบบสัญญาทดลองปฏิบัติงาน สัญญาปฏิบั ติงาน และสัญญาอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ใบลา และเอกสารอ่ืนใดอันเก่ียวกับการดําเนินการตามข�อบังคับนี้  



๔ 
 

 (๖) อนุมัติการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พร�อมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และภาระงาน 
ข้ันต่ําของพนักงานมหาวิทยาลัย  
 (๗) อนุมัติการปรับเปลี่ยนอัตราการจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยภายในกรอบอัตรากําลังของแต"ละ 
ส"วนงาน  
 (๘) วางระบบการพัฒนาบุคลากรและกํากับให�ส"วนงานดําเนินการพัฒนาบุคลากรอย"างต"อเนื่อง  
 (๙) พิจารณาลงโทษทางวินัยอย"างร�ายแรง  
 (๑๐) รายงานผลการดําเนินงานต"อสภามหาวิทยาลัยเป�นประจําทุกปE  
 (๑๑) แต"งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใดๆ อันอยู"ใน
อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการบริหาร รวมท้ังมอบอํานาจให�คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลดังกล"าว
ทําการแทนแล�วรายงานให�คณะกรรมการบริหารทราบ  
 (๑๒) ปฏิบัติหน�าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
 

หมวด ๒ 
                 หลักเกณฑ�ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

 ข�อ ๑๓  พนักงานมหาวิทยาลัยแบ"งออกได�เป�นสองประเภทดังนี้  
 (๑) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
 (๒) พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  

 ข�อ ๑๔ ผู�ที่จะได�รับการบรรจุเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย ต�องเป�นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข และมีคุณสมบัติดังต"อไปนี้  
 (๑) มีอายุไม"ต่ํากว"าสิบแปดปEบริบูรณ�  
 (๒) ไม"เป�นผู�วิกลจริตหรือจิตฟHSนเฟTอนไม"สมประกอบ เป�นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�
ความสามารถ หรือเป�นโรคที่กําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย  
 (๓) ไม"เป�นผู�อยู"ระหว"างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก"อน  
 (๔) ไม"เป�นผู�ดํารงตําแหน"งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรค
การเมือง  
 (๕) ไม"เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต"เป�นโทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (๖) ไม"เคยถูกลงโทษให�ออกหรือไล"ออกตามข�อบังคับนี้ หรือไม"เคยถูกลงโทษให�ออก ไล"ออก หรือเลิก
สัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดท่ีใช�บังคับอยู"ก"อนวันท่ี
ข�อบังคับน้ีใช�บังคับ  
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 (๗) ไม"เคยถูกให�ออก ปลดออก หรือไล"ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน"วยงานอ่ืนของรัฐ 
บริษัทเอกชน หรือองค�การระหว"างประเทศ   
 (๘) ไม"เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน"วยงานของรัฐ  
 (๙) ไม"เป�นผู�บกพร"องในศีลธรรมอันดี  
 ในกรณีมีเหตุจําเป�นเพื่อประโยชน�ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารอาจยกเว�นหรือกําหนด
คุณสมบัติอย"างอ่ืนเพิ่มเติมก็ได�  

 ข�อ ๑๕ จํานวนบุคลากรแต"ละประเภทในแต"ละส"วนงานให�เป�นไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะ ภารกิจ หน�าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานเป�นสําคัญ  

 ข�อ ๑๖ ให�คณะกรรมการบริหารจัดทํามาตรฐานประจําตําแหน"งงาน (Job Description) ไว�เป�น
บรรทัดฐานทุกตําแหน"งงาน โดยอย"างน�อยให�แสดงประเภท ชื่อตําแหน"ง หน�าท่ีและความรับผิดชอบของงาน 
คุณสมบัติเฉพาะ และสมรรถนะท่ีจําเป�นสําหรับตําแหน"งงาน ท้ังนี้ ให�จัดทําเป�นประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข�อ ๑๗ การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต"งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให�ส"วนงานดําเนินการตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการที่กําหนดไว�ในระเบียบมหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๑๘ ให�อธิการบดีเป�นผู�สั่งบรรจุและแต"งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย และลงนามในสัญญาปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีอาจมอบอํานาจให�รองอธิการบดีหรือหัวหน�าส"วนงานปฏิบัติการแทน
อธิการบดีได�  

 ข�อ ๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัยต�องปฏิบัติงานตามมาตรฐานประจําตําแหน"งงาน ภาระงานข้ันตํ่าของ
แต"ละตําแหน"งงาน และภาระงานท่ีได�รับมอบหมาย  

 ข�อ ๒๐ พนักงานมหาวิทยาลัยต�องทําสัญญาทดลองปฏิบัติงานมีระยะเวลาหนึ่งปE เว�นแต"พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหน�าท่ีเดิมอยู"ก"อนแล�วตามสัญญาปฏิบัติงานฉบับก"อน ทั้งน้ี ในระหว"างเวลาทดลอง
ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิกสัญญาทดลองปฏิบัติงานได�ตามความเหมาะสม  
 สัญญาทดลองปฏิบัติงานให�เป�นไปตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด  
 คณะกรรมการบริหารอาจมีมติยกเว�นการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยรายหน่ึงรายใด
ได�ตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�ในระเบียบมหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๒๑ ให�ส"วนงานทําการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานคร้ังแรกภายในระยะเวลาสี่เดือนนับ
แต"วันเริ่มสัญญาทดลองปฏิบัติงาน  
 หากผ"านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคร้ังแรกแล�ว ให�ทดลองปฏิบัติงานต"อไป และให�ประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานครั้งที่สองภายในระยะเวลาเก�าเดือนนับแต"วันเร่ิมสัญญาทดลองปฏิบัติงาน  
 หากผ"านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานท้ังสองครั้ง ให�ทําสัญญาปฏิบัติงานต"อไปเม่ือครบสัญญา
ทดลองปฏิบัติงาน  
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 ข�อ ๒๒ ภายใต�บังคับข�อ ๒๓ การเริ่มต�นและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ให�เป�นไปตามที่ระบุไว�ในสัญญา
ปฏิบัติงาน  
 สัญญาปฏิบัติงานให�เป�นไปตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด  

 ข�อ ๒๓ ในการทําสัญญาปฏิบัติงาน ให�มหาวิทยาลัยทาํสัญญาปฏิบัติงานได�จนถึงวันสุดท�ายของปEบัญชี
ที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปEบริบูรณ�  

 ข�อ ๒๔ ในกรณีที่จําเป�นอย"างยิ่งและเพื่อประโยชน�ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารอาจให�
บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปEข้ึนไปปฏิบัติงานเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไม"นับเป�นกรอบอัตรากําลังประจําได�ตาม
ความจําเป�น โดยให�ทําสัญญาปฏิบัติงานเป�นรายปE และต�องมีการตรวจสุขภาพร"างกายและจิตใจเพื่อแสดงว"า
บุคคลดังกล"าวสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย"างเต็มที่ รวมท้ังต�องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานอ่ืนที่เหมาะสม
สําหรับตําแหน"งนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่กําหนดไว�ในระเบียบมหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๒๕ ให�ส"วนงานมีอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมและบังคับบัญชาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดให�เป�นไปตามสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญาปฏิบัติงาน  
 

หมวด ๓ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

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

  ข�อ ๒๖ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแบ"งออกเป�นสามกลุ"ม ดังนี้  
 (๑) กลุ"มคณาจารย�ประจํา  
 (๒) กลุ"มอาจารย�สาธิต 
 (๓) กลุ"มนักวิจัย 

 ข�อ ๒๗ นอกจากคุณสมบัติตามข�อ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มคณาจารย�ประจํา และ
กลุ"มนักวิจัย ต�องจบการศึกษาไม"ต่ํากว"าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท"า  
 ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มคณาจารย�ประจําที่ไม"อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได� 
ด�วยเหตุผลและความจําเป�นเฉพาะ ให�คณะกรรมการนโยบายพิจารณาวินิจฉัยเป�นกรณีๆ ไป  

 ข�อ ๒๘ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มคณาจารย�ประจํามีตําแหน"งทางวิชาการดังนี้  
 (๑) ศาสตราจารย�  
 (๒) รองศาสตราจารย�  
 (๓) ผู�ช"วยศาสตราจารย�  
 (๔) อาจารย�  
 การแต"งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มคณาจารย�ประจําให�ดํารงตําแหน"งศาสตราจารย�  
รองศาสตราจารย� และผู�ช"วยศาสตราจารย�ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยว"าด�วยการน้ัน  
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 ข�อ ๒๙ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มคณาจารย�ประจํา อาจมีการบรรจุและแต"งตั้งให�สังกัด
มากกว"าหนึ่งส"วนงานได� โดยเรียกว"า อาจารย�พหุสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่กําหนดไว�ในระเบียบ
มหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๓๐ การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มคณาจารย�ประจํามีสองลักษณะ 
ดังน้ี  
 (๑) คณาจารย�ประจําซ่ึงปฏิบัติงานเต็มเวลาที่มีภาระงานตามเกณฑ�ภาระงานข้ันต่ําที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด  
 (๒) คณาจารย�ประจําซ่ึงปฏิบัติงานบางเวลาที่มีภาระงานน�อยกว"าเกณฑ�ภาระงานข้ันต่ําที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด  

 ข�อ ๓๑ การแต"งตั้งบุคคลให�ปฏิบัติงานเต็มเวลาในตําแหน"งอาจารย� ให�ทําสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลา
สามปE  
 เม่ือครบอายุสัญญาตามวรรคหนึ่ง หากผู�ดํารงตําแหน"งอาจารย�ยังไม"ได�รับแต"งตั้งให�ดํารงตําแหน"งทาง
วิชาการที่สูงข้ึนให�ต"อสัญญาปฏิบัติงานได�อีกไม"เกินสองครั้งแต"ละครั้งมีระยะเวลาไม"เกินสองปE  
 เม่ือครบอายุสัญญาตามวรรคสอง หากอาจารย�ผู�นั้นยังไม"ได�รับแต"งตั้งให�ดํารงตําแหน"งทางวิชาการ 
ที่สูงข้ึน ให�คณะกรรมการบริหารส"วนงานเสนอความเห็นต"อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาวินิจฉัยไม"ต"อ 
หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน ย�ายตําแหน"ง หรือดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร   

 ข�อ ๓๒ การแต"งตั้งบุคคลให�ปฏิบัติงานเต็มเวลาในตําแหน"งผู�ช"วยศาสตราจารย� ให�ทําสัญญาปฏิบัติงาน
มีระยะเวลาห�าปE  
 เม่ือครบอายุสัญญาตามวรรคหน่ึง หากผู�ดํารงตําแหน"งผู�ช"วยศาสตราจารย�ยังไม"ได�รับแต"งตั้งให�ดํารง
ตําแหน"งทางวิชาการที่สูงข้ึน ให�ต"อสัญญาปฏิบัติงานได�อีกไม"เกินสองครั้ง แต"ละคร้ังมีระยะเวลาไม"เกินสามปE  
 เม่ือครบอายุสัญญาตามวรรคสอง หากผู�ช"วยศาสตราจารย�ผู�นั้นยังไม"ได�รับแต"งตั้งให�ดํารงตําแหน"งทาง
วิชาการที่สูงข้ึน ให�คณะกรรมการบริหารส"วนงานเสนอความเห็นต"อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
ไม"ต"อหรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน ย�ายตําแหน"ง หรือดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  

 ข�อ ๓๓ บุคคลใดได�รับแต"งตั้งให�ปฏิบัติงานเต็มเวลาในตําแหน"งรองศาสตราจารย�หรือศาสตราจารย�  
ให�ทําสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท�ายของปEบัญชีที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปEบริบูรณ�  
 เพื่อประโยชน�ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจต"อสัญญาของบุคคลผู�ดํารงตําแหน"งศาสตราจารย�ท่ี
ต�องเกษียณอายุตามวรรคหนึ่งต"อไปจนถึงวันสุดท�ายของปEบัญชีที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบห�าปEบริบูรณ�ได�  
โดยให�ทําสัญญามีระยะเวลาไม"เกินห�าปEและยังคงนับเป�นกรอบอัตรากําลังประจําของส"วนงาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ�
และวิธีการที่กําหนดไว�ในระเบียบมหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๓๔ การแต"งตั้งคณาจารย�ประจําซ่ึงปฏิบัติงานบางเวลา ให�คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
เป�นการเฉพาะราย โดยให�กระทําได�เฉพาะกรณีที่มีความจําเป�นเพื่อประโยชน�ของมหาวิทยาลัย  
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 ภาระงานและเวลาปฏิบัติงานของคณาจารย�ประจําซ่ึงปฏิบัติงานบางเวลาให�เป�นไปตามท่ีคณะกรรมการ 
บริหารส"วนงานกําหนด  

 ข�อ ๓๕ การแต"งตั้งคณาจารย�ประจําซ่ึงปฏิบัติงานบางเวลา ให�ทําสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลา ดังต"อไปน้ี  
 (๑)  ตําแหน"งอาจารย� ให�ทําสัญญามีระยะเวลาไม"เกินสามปE  
 (๒)  ตําแหน"งผู�ช"วยศาสตราจารย�และรองศาสตราจารย� ให�ทําสัญญามีระยะเวลาไม"เกินห�าปE  
 (๓)  ตําแหน"งศาสตราจารย� ให�ทําสัญญามีระยะเวลาไม"เกินเจ็ดปE  
 เม่ือครบอายุสัญญาตามวรรคหนึ่ง อาจมีการต"อสัญญาอีกได�ตามระยะเวลาข�างต�น  

 ข�อ ๓๖ คณาจารย�ประจําซ่ึงปฏิบัติงานบางเวลาอาจได�รับแต"งตั้งให�ดํารงตําแหน"งทางวิชาการท่ีสูงข้ึนได� 
ตามที่กําหนดไว�ในข�อบังคับมหาวิทยาลัยว"าด�วยการน้ัน  

 ข�อ ๓๗ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มอาจารย�สาธิตท่ีเป�นผู�ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยมีตําแหน"งดังนี้  
 (๑)  อาจารย�สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ  
 (๒)  อาจารย�สาธิตเชี่ยวชาญ  
 (๓)  อาจารย�สาธิตชํานาญการ  
 (๔)  อาจารย�สาธิต  
 การแต"งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มอาจารย�สาธิตให�ดํารงตําแหน"งอาจารย�สาธิต 
ชํานาญการ อาจารย�สาธิตเชี่ยวชาญ อาจารย�สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยว"าด�วย
การน้ัน  
 การทําสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มอาจารย�สาธิตให�นําข�อ ๔๕ มาใช�
บังคับโดยอนุโลม  
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มอาจารย�สาธิตอาจเปลี่ยนเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการกลุ"มคณาจารย�ประจําได� หากเป�นความต�องการของคณะ โดยผู�นั้นต�องมีคุณสมบัติและมีภาระงาน
ตามภาระงานข้ันต่ําสําหรับคณาจารย�ประจําครบถ�วน ท้ังน้ี ให�ทําสัญญาปฏิบัติงานใหม"ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด
ไว�สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มคณาจารย�ประจํา 

 ข�อ ๓๘ พนักงานมหาวิทยาลยัสายวชิาการกลุ"มนักวิจัยมีตําแหน"งดังนี้  
 (๑)  นักวิจัยพิชาน  
 (๒)  นักวิจัยเชี่ยวชาญ  
 (๓)  นักวิจัยชํานาญการ  
 (๔)  นักวิจัย  
 การแต"งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มนักวิจัยให�ดํารงตําแหน"งนักวิจัยชํานาญการ นักวิจัย
เชี่ยวชาญ และนักวิจัยพิชานให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยว"าด�วยการนั้น 



๙ 
 

 การทําสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ"มนักวิจัย ให�นําข�อ ๓๑ ข�อ ๓๒ และ
ข�อ ๓๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 ข�อ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีภาระงานดังต"อไปนี้  
 (๑) กลุ"มคณาจารย�ประจํา มีภาระงานประกอบด�วย งานสอน งานวิจัย งานพัฒนานิสิต งานบริการ
วิชาการ และงานบริหารและธุรการ   
 (๒) กลุ"มอาจารย�สาธิต มีภาระงานประกอบด�วย งานสอนนักเรียนหรืองานสอนนักเรียนและนิสิต 
งานวิจัย งานพัฒนานักเรียนหรืองานพัฒนานักเรียนและนิสิต งานบริการวิชาการ และงานบริหารและธุรการ 
 (๓) กลุ"มนักวิจัย มีภาระงานประกอบด�วย งานวิจัยหรืองานวิจัยและงานสอน งานบริการวิชาการ และ
งานบริหารและธุรการ 
 เกณฑ�ภาระงานและผลผลิตข้ันต่ําของแต"ละกลุ"มตามวรรคหนึ่งให�เป�นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
ทั้งนี้ ต�องไม"น�อยกว"าสามสิบห�าภาระงานต"อสัปดาห�    
 

หมวด ๔ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

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

 ข�อ ๔๐ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการแบ"งออกเป�นสามกลุ"ม ดังนี้  
 (๑) กลุ"มบริหารจัดการ  
 (๒) กลุ"มปฏิบัติการและวิชาชีพ  
 (๓) กลุ"มบริการ 

 ข�อ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ"มบริหารจัดการมีตําแหน"งดังนี้  
 (๑) ผู�อํานวยการสํานักบริหารภายในสํานักงานมหาวิทยาลัย  
 (๒) ผู�อํานวยการสํานักภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 (๓) ผู�อํานวยการฝQายภายในสํานักงานที่เป�นส"วนงานหรือสํานักบริหาร หรือผู�อํานวยการฝQายภายใน
ศูนย�ในกํากับของมหาวิทยาลัย หรือผู�อํานวยการศูนย�ภายในสํานักงานมหาวิทยาลัย  
 (๔) ผู�อํานวยการฝQายบริหารหรือฝQายวิชาการภายในคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย สถาบัน  
 (๕) ตําแหน"งอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

 ข�อ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ"มปฏิบัติการและวิชาชีพมีตําแหน"งดังนี้  
 (๑) เจ�าหน�าท่ีสํานักงาน  
 (๒) นักวิจัยผู�ช"วย  
 (๓) เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห�  
 (๔) เจ�าหน�าท่ีวิจัยและทดสอบ  
 (๕) เจ�าหน�าท่ีบริการการศึกษา  



๑๐ 
 

 (๖) เจ�าหน�าท่ีบริการสารสนเทศ  
 (๗) เจ�าหน�าท่ีวิรัชกิจ  
 (๘) เจ�าหน�าท่ีบริการงานช"าง  
 (๙) ตําแหน"งวิชาชีพเฉพาะ  
 (๑๐) ตําแหน"งอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารกําหนด  
 ตําแหน"งวิชาชีพเฉพาะตามวรรคหน่ึง (๙) ได�แก" แพทย� ทันตแพทย� สัตวแพทย� เภสัชกร พยาบาล 
นักจิตวิทยา บรรณารักษ� นักวิชาชีพสารสนเทศ นักบัญชี นิติกร วิศวกร สถาปนิก เจ�าหน�าท่ีบริการงานแพทย� 
เจ�าหน�าท่ีบริการวิทยาศาสตร� เจ�าหน�าท่ีระบบคอมพิวเตอร� และตําแหน"งอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด  

 ข�อ ๔๓ ตําแหน"งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ"มบริการให�เป�นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด  

 ข�อ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ"มปฏิบัติการและวิชาชีพ อาจได�รับแต"งตั้งให�ดํารง
ตําแหน"งในระดับดังต"อไปนี้ได�  
 (๑) เชี่ยวชาญระดับสูง  
 (๒) เชี่ยวชาญระดับกลาง  
 (๓) เชี่ยวชาญระดับต�น  
 การแต"งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ"มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให�ดํารงตําแหน"งในระดับ
ต"างๆ ตามวรรคหนึ่ง ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยว"าด�วยการนั้น  

 ข�อ ๔๕ สัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการให�มีกําหนดระยะเวลา ดังนี้  
 (๑) สัญญาปฏิบัติงานแรกมีกําหนดระยะเวลาสามปE  
 (๒) สัญญาปฏิบัติงานฉบับที่สองมีกําหนดระยะเวลาห�าปE  
 (๓) สัญญาปฏิบัติงานฉบับต"อๆ ไปมีกําหนดระยะเวลาไม"เกินสิบปE  

 ข�อ ๔๖ คณะกรรมการบริหารอาจกําหนดให�สัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการบางตําแหน"งมีกําหนดระยะเวลาจนถึงวันสุดท�ายของปEบัญชีท่ีบุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปEบริบูรณ�ได� 
โดยจัดทําเป�นประกาศมหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๔๗ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเปลี่ยนตําแหน"ง ให�เปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงาน
ใหม"ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนดไว�ในหมวดนี้ โดยให�นับระยะเวลาปฏิบัติงานต"อเนื่องกับสัญญาเดิม  

 ข�อ ๔๘ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มีภาระงานประกอบด�วย งานตามมาตรฐานประจํา
ตําแหน"งงาน และงานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย  
 เกณฑ�ภาระงานข้ันต่ําของแต"ละกลุ"มตําแหน"งตามวรรคหนึ่ง ให�เป�นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
ทั้งนี้ ต�องมีภาระงานท่ีชัดเจนในเชิงผลผลิตและผลลัพธ�และไม"น�อยกว"าสี่สิบภาระงานต"อสัปดาห�  



๑๑ 
 

 ให�คณะกรรมการบริหารส"วนงานประกาศกําหนดเวลาปฏิบัติงานให�เหมาะสมกับตําแหน"งงานหรือ
หน�าท่ีที่ระบุไว�  
 

หมวด ๕  
เงินเดือนและค�าตอบแทนอ่ืน  

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

 ข�อ ๔๙ ผู�ท่ีได�รับการบรรจุและแต"งตั้งเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย ให�ได�รับเงินเดือนแรกบรรจุตามบัญชี
อัตราเงินเดือนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ� ความสามารถ ผลงาน หรือ
ความขาดแคลนในสาขาวิชานั้น  
 มหาวิทยาลัยอาจบรรจุและแต"งตั้งบุคคลผู�มีความรู�ความสามารถหรือมีประสบการณ�ชํานาญงาน
เฉพาะด�านเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให�ได�รับเงินเดือนสูงกว"าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็ได�  

 ข�อ ๕๐ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได�รับเงินค"าตําแหน"งเพิ่มเติมจากเงินเดือนได� 

 ข�อ ๕๑ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได�รับเงินค"าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน โดยพิจารณาจาก  
 (๑) ผลการปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระงานข้ันต่ําที่ได�รับมอบหมาย  
 (๒) คุณวุฒิหรือประสบการณ�ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
 (๓) เหตุผลและความจําเป�นอ่ืนเพื่อประโยชน�ของมหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๕๒ การปรับเงินเดือนประจําปE ให�คณะกรรมการบริหารส"วนงานพิจารณาจากผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน แต"ทั้งน้ี ต�องไม"เกินอัตราเงินเดือนสูงสุดของตําแหน"งงานนั้น  
 คณะกรรมการบริหารส"วนงานอาจพิจารณาไม"ปรับเงินเดือนประจําปEสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ผู�มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม"เป�นไปตามเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการบริหารส"วนงานกําหนดก็ได�  
 หากพนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดปฏิบัติงานไม"ครบสิบสองเดือน ให�ปรับเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู�นั้นตามสัดส"วนระยะเวลาที่ผู�น้ันปฏิบัติงาน แต"ทั้งนี้ มิให�ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงอยู"ในระหว"างการทดลองปฏิบัติงาน  

 ข�อ ๕๓ ให�คณาจารย�ประจําซ่ึงปฏิบัติงานบางเวลาได�รับเงินเดือนตามสัดส"วนภาระงานและเวลา
ปฏิบัติงานที่ได�รับมอบหมาย และอาจได�รับเงินค"าตําแหน"งหรือเงินค"าตอบแทนพิเศษด�วยก็ได�  

 ข�อ ๕๔ ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการต�องปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานปกติ ให�ได�รับ
ค"าตอบแทนตามอัตราท่ีกําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๕๕ หลักเกณฑ� วิธีการ และอัตราในการจ"ายเงินเดือน เงินค"าตําแหน"ง และเงินค"าตอบแทนพิเศษ 
ตลอดจนการปรับเงินเดือนประจําปEตามความในหมวดนี้ ให�เป�นไปตามที่กําหนดไว�ในระเบียบมหาวิทยาลัย  
 
 



๑๒ 
 

 
หมวด ๖ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน� 

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

 ข�อ ๕๖ ให�พนักงานมหาวิทยาลัยได�รับสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ"มที่มหาวิทยาลัยจัดให�เพิ่มเติมจาก
สวัสดิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว"าด�วยการประกันสังคม เว�นแต"เป�นพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน
สถานภาพจากข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมีสิทธิได�รับสวัสดิการรักษาพยาบาลจากทางราชการ
อยู"แล�ว  

 ข�อ ๕๗  พนักงานมหาวิทยาลัยจะได�รับสวัสดิการดังต"อไปนี้  
 (๑) เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร  
 (๒) เงินกู�เคหะสงเคราะห�  
 (๓) การอุดหนุนเงินค"ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีได�รับอุบัติเหตุเน่ืองจากการทํางาน  
 (๔) การประกันอุบัติเหตุในระหว"างปฏิบัติหน�าท่ีพิเศษหรือนอกสถานที่  
 มหาวิทยาลัยอาจจัดให�มีสวัสดิการอ่ืนเพิ่มเติมจากสวัสดิการตามวรรคหนึ่งได�  
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และอัตราท่ีกําหนดไว�ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๕๘ สวัสดิการด�านการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัยให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยว"าด�วยการน้ัน  

 ข�อ ๕๙ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิสมัครเป�นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่กําหนดไว�ในข�อบังคับของกองทุน และให�จ"ายเงินสมทบในส"วนของนายจ�างตามอัตรา
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวด ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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

 ข�อ ๖๐ ส"วนงานมีหน�าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดเพื่อประกอบการ
พิจารณาผลการทดลองปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน การเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงาน การต"อสัญญาปฏิบัติงาน  
การจ"ายเงินค"าตอบแทนพิเศษ หรือเพื่อประโยชน�อย"างอ่ืนในการบริหารงานบุคคล  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต�องกระทําอย"างโปร"งใสและเป�นธรรม โดยคํานึงถึง
ผลผลิต ปริมาณงาน คุณภาพงาน คุณลักษณะส"วนบุคคล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
ผลผลิตและผลลัพธ�ของส"วนงาน ตามภาระงานที่ได�รับมอบหมาย ตลอดจนการพัฒนางานของส"วนงาน  



๑๓ 
 

 

 ข�อ ๖๑ ให�คณะกรรมการนโยบายกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยให�สอดคล�องกับลักษณะภารกิจของส"วนงาน หน"วยงาน และตําแหน"งงาน โดยจัดทําเป�นระเบียบ
มหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการบริหารส"วนงานอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดส"วนงานนั้นได� แต"ท้ังนี้ ต�องไม"ขัดหรือแย�งกับหลักเกณฑ�และวิธีการตามวรรคหนึ่ง  

 ข�อ ๖๒ ให�คณะกรรมการบริหารกําหนดแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจัดทําเป�นประกาศ
มหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๖๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแบ"งออกได�เป�นสามลักษณะ ดังนี้  
 (๑) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  
 (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปE  
 (๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต"อสัญญาปฏิบัติงาน 

 ข�อ ๖๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ให�คณะกรรมการบริหารส"วนงาน
แต"งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด�วย ประธาน และกรรมการจํานวน ๒ ถึง ๔ คน  
 ในกรณีที่ส"วนงานใดไม"มีคณะกรรมการบริหารส"วนงาน ให�คณะกรรมการบริหารแต"งตั้งคณะกรรมการ
ตามวรรคหน่ึงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดส"วนงานนั้น  
 กรรมการตามวรรคหนึ่ง ต�องเป�นผู�ดํารงตําแหน"งหรือมีหน�าที่การงานไม"ต่ํากว"าผู�รับการประเมินและ
ต�องมีบุคคลภายนอกส"วนงานน้ันอย"างน�อยหนึ่งคนเป�นกรรมการ 

 ข�อ ๖๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให�ประเมินตามข�อตกลงภาระงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผู�นั้น
ได�รับมอบหมาย  

 ข�อ ๖๖ ให�ส"วนงานต�นสังกัดจัดทําเปaาหมาย วัตถุประสงค� และเกณฑ�การประเมินให�สอดคล�องกับ
ภารกิจของส"วนงาน หน"วยงาน และตําแหน"งงาน ตลอดจนข�อตกลงภาระงาน โดยประเมินจาก  
 (๑)  ผลผลิต  
  (๑.๑) ปริมาณงาน  
  (๑.๒) คุณภาพงาน  
 (๒)  คุณลักษณะส"วนบุคคล  
 สัดส"วนน้ําหนักคะแนน ตาม (๑) และ (๒) ต�องสอดคล�องกับลักษณะตําแหน"งงาน  
 ในการประเมินตามวรรคหน่ึง ให�ผู�ประเมินหาข�อมูลจากผู�บริหารส"วนงาน ผู�บังคับบัญชาและ
ผู�รับบริการ ตลอดจนผู�ร"วมงานของผู�รับการประเมิน  

 
 



๑๔ 
 

 

 ข�อ ๖๗ ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นของพนักงานมหาวิทยาลัยแจ�งให�พนักงานมหาวิทยาลัยทราบเป�นการ
ล"วงหน�าถึงเปaาหมายของการประเมิน หลักเกณฑ�และวิธีการประเมิน และสัดส"วนน้ําหนักคะแนน  

 ข�อ ๖๘ ให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นของพนักงานมหาวิทยาลัยให�ข�อมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยต"อคณะกรรมการตามข�อ ๖๔  

 ข�อ ๖๙ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคร้ังท่ีสองและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต"อ
สัญญาปฏิบัติงานต�องกระทําให�แล�วเสร็จเป�นเวลาอย"างน�อยสามเดือนก"อนครบอายุสัญญา  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปE ให�ประเมินทุกหกเดือน  

 ข�อ ๗๐ ผลการประเมินแบ"งออกเป�น ๖ ระดับ ดังนี้  
 (๑) ดีเยี่ยม 
 (๒) ดีมาก  
 (๓) ดี  
 (๔) ปานกลาง  
 (๕) ต�องปรับปรุง  
 (๖) ต่ํา  
 ผลการประเมินในระดับใดต�องมีระดับคะแนนเท"าใด ให�เป�นไปตามที่กําหนดไว�ในระเบียบมหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๗๑ เม่ือคณะกรรมการตามข�อ ๖๔ ประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล�ว ให�เสนอเร่ืองต"อ 
คณะกรรมการบริหารส"วนงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นให�แจ�งคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ เว�นแต"กรณี 
เลิกสัญญาปฏิบัติงานหรือไม"ต"อสัญญาปฏิบัติงานให�เสนอต"อคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบก"อน  

 ข�อ ๗๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปEในระดับตํ่า ให�เลิก
สัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู�นั้น  
 พนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปEในระดับต�องปรับปรุง เป�นเวลา
สองปEติดต"อกัน ให�เลิกสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู�นั้น  
 พนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปEในระดับปานกลางหรือต่ํากว"า 
เป�นเวลาสามปEติดต"อกัน ให�เลิกสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู�น้ัน 

 ข�อ ๗๓ ในกรณีท่ีมิใช"การสิ้นสุดหรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เม่ือได�ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหมวดนี้เรียบร�อยแล�วให�ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นแจ�งผลการประเมิน ข�อดี และข�อควรปรับปรุง รวมทั้งวิธีการ
และระยะเวลาในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก"ผู�รับการประเมิน  
 พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน�าที่ต�องปรับปรุงการปฏิบัติงานตามท่ีได�รับแจ�ง  

 
 



๑๕ 
 

หมวด ๘ 
                                การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

 ข�อ ๗๔ ส"วนงานต�องจัดให�มีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยอย"างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู� 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยและส"วนงาน โดยคํานึงถึง
ความต�องการ ความเหมาะสม และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต"ละประเภท  
แต"ละกลุ"ม และแต"ละตําแหน"ง  
 การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให�พิจารณาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย รวมท้ังให�มีการกํากับและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังการพัฒนา
ด�วย 

 ข�อ ๗๕ การพัฒนาเพิ่มพูนความรู�ความสามารถของพนักงานมหาวิทยาลัยอาจจัดเป�นหลักสูตรเฉพาะ 
ก็ได� โดยต�องสอดคล�องกับภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต"ละประเภท แต"ละกลุ"ม และแต"ละตําแหน"ง  

 ข�อ ๗๖ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน�าท่ีเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภาระงานข้ันต่ําและ
หน�าท่ีที่รับผิดชอบ  

 
หมวด ๙ 

                                วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันลา 
-------------------------- 

ข�อ ๗๗ วันเวลาการปฏิบัติงาน วันหยุดประจําสัปดาห� วันหยุดนักขัตฤกษ� วันหยุดตามประเพณี หรือ
วันหยุดอ่ืน ในแต"ละปEปฏิทิน ให�เป�นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

 ข�อ ๗๘ ให�พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาดังต"อไปนี้  
 (๑) ลากิจ  
 (๒) ลาพักผ"อน  
 (๓) ลาปQวย  
 (๔) ลาเพื่อทําหมัน  
 (๕) ลาคลอด  
 (๖) ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด  
 (๗) ลาอุปสมบท ลาเพื่อบวชชีพราหมณ� หรือลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ�  
 (๘) ลาเข�ารับการเตรียมพลหรือรับราชการทหาร  
 (๙) ลาไปเพิ่มพูนความรู�ทางวิชาการ  
 (๑๐) ลาไปศึกษา ฝdกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  



๑๖ 
 

 จํานวนวันของการลาในแต"ละประเภท และการได�รับเงินเดือน เงินค"าตําแหน"ง และเงินค"าตอบแทน
พิเศษในระหว"างลา ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และอัตราท่ีกําหนดไว�ในระเบียบมหาวิทยาลัย  

 

หมวด ๑๐ 
วินัยและการดําเนินการทางวินัย 

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

ข�อ ๗๙ พนักงานมหาวิทยาลัยต�องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งรักษาวินัย
ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยว"าด�วยการน้ัน  

การฝQาฝTนประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือวินัยอย"างใดเป�นความผิดวินัยหรือวินัยอย"างร�ายแรง 
ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยว"าด�วยการน้ัน  

ข�อ ๘๐ โทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังต"อไปนี้  
 (๑) ภาคทัณฑ�  
 (๒) ตัดเงินเดือน  
 (๓) ปรับลดเงินเดือน  
 (๔) ให�ออก  
 (๕) ไล"ออก  
 พนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดกระทําผิดวินัยอย"างร�ายแรงให�สั่งลงโทษให�ออกหรือไล"ออก แล�วแต"กรณี  
 การลงโทษทางวินัยด�วยการไล"ออก ให�เลิกสัญญาปฏิบัติงานโดยไม"จ"ายค"าชดเชย  
 การลงโทษทางวินัยด�วยการให�ออก ให�เลิกสัญญาปฏิบัติงานโดยจ"ายค"าชดเชย  
 การลงโทษทางวินัยด�วยการปรับลดเงินเดือน ให�ปรับลดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม"เกินร�อยละห�า  
 การลงโทษทางวินัยด�วยการตัดเงินเดือน ให�ตัดเงินเดือนได�คร้ังหน่ึงไม"เกินร�อยละห�าและเป�นระยะเวลา
ไม"เกินสามเดือน  

 ข�อ ๘๑ ถ�าพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดเล็กน�อย อาจงดโทษและตักเตือนด�วยวาจาหรือเป�น
ลายลักษณ�อักษรก็ได�  

 ข�อ ๘๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดมีกรณีถูกกล"าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรหรือความปรากฏว"าได�
กระทําผิดวินัยอย"างร�ายแรง ให�ผู�บังคับบัญชาเสนอเร่ืองต"ออธิการบดี เพื่อพิจารณาแต"งต้ังคณะกรรมการจํานวน 
๓ ถึง ๕ คน ทําหน�าท่ีสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนนั้นต"อคณะกรรมการบริหาร เม่ือคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาและมีมติเป�นประการใดแล�ว ให�อธิการบดีสั่งการตามนั้น  
 พนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดมีกรณีถูกกล"าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรหรือความปรากฏว"าได�กระทํา
ผิดวินัยไม"ร�ายแรง ให�หัวหน�าส"วนงานสอบสวนและสั่งลงโทษตามควรแก"กรณี 
 ในการดําเนินการตามวรรคสอง หัวหน�าส"วนงานอาจแต"งต้ังคณะกรรมการจํานวน ๓ ถึง ๕ คน  
ทําหน�าท่ีสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนต"อหัวหน�าส"วนงานก็ได�  



๑๗ 
 

 ก"อนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู�บังคับบัญชาจะมอบหมายให�บุคคลหรือคณะบุคคลใดสืบสวนหา
ข�อเท็จจริงว"าการกล"าวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไม"ก็ได�  
 หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณา ให�เป�นไปตามที่กําหนดในข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยว"าด�วยการน้ัน  

 ข�อ ๘๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดกระทําผิดวินัยไม"ร�ายแรงและได�รับสารภาพเป�นหนังสือต"อ
ผู�บังคับบัญชา หรือให�ถ�อยคํารับสารภาพต"อผู�มีหน�าท่ีสืบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวน และได�มีการบันทึก
ถ�อยคํารับสารภาพเป�นหนังสือ หัวหน�าส"วนงานจะดําเนินการทางวินัย โดยไม"ต�องสอบสวนหรืองดสอบสวนก็ได�  

 ข�อ ๘๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดกระทําผิดวินัยอย"างร�ายแรงท่ีปรากฏชัดแจ�ง ผู�บังคับบัญชาจะ
ดําเนินการทางวินัย โดยไม"ต�องสอบสวนหรืองดสอบสวนก็ได�  
 การกระทําอย"างใดที่จะถือเป�นการกระทําผิดวินัยอย"างร�ายแรงที่ปรากฏชัดแจ�ง ให�เป�นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๘๕ อธิการบดีเป�นผู�มีอํานาจสั่งลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัยผู�ดํารงตําแหน"งศาสตราจารย�  
นักวิจัยพิชาน และผู�กระทําผิดวินัยอย"างร�ายแรง  
 ให�หัวหน�าส"วนงานเป�นผู�มีอํานาจสั่งลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัยผู�กระทําผิดวินัยไม"ร�ายแรง เว�นแต"
บุคคลดังกล"าวเป�นผู�ดํารงตําแหน"งศาสตราจารย� นักวิจัยพิชาน ให�เสนอเรื่องต"ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษ  

 ข�อ ๘๖ ในระหว"างที่พนักงานมหาวิทยาลัยถูกสอบสวนความผิดทางวินัยอย"างร�ายแรง อธิการบดีอาจ
สั่งพักงานโดยงดจ"ายเงินเดือน เงินค"าตําแหน"ง และเงินค"าตอบแทนพิเศษไว�ก"อนก็ได� แต"ทั้งนี้ หากผลการ
สอบสวนปรากฏว"า ผู�นั้นมิได�กระทําผิดวินัยอย"างร�ายแรง ให�ได�รับเงินเดือน เงินค"าตําแหน"ง และเงินค"าตอบแทน
พิเศษในระหว"างที่ถูกสั่งพักงานด�วย  

 
หมวด ๑๑ 

                             อุทธรณ�และร
องทุกข� 

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

ข�อ ๘๗ ให�มี “คณะกรรมการอุทธรณ�และร�องทุกข�การบริหารงานบุคคล” ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต"งตั้ง 
ประกอบด�วย  
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป�นประธาน  
 (๒) กรรมการซ่ึงแต"งตั้งจากผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านกฎหมาย ๑ คน  
 (๓) กรรมการซ่ึงแต"งตั้งจากผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านการบริหารงานบุคคล ๑ คน  
 (๔) กรรมการท่ีมาจากบัญชีรายชื่อผู�แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๑ คน  
 (๕) กรรมการท่ีมาจากบัญชีรายชื่อผู�แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ๑ คน  



๑๘ 
 

 ให�กรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) แต"งตั้งนิติกรหรือผู�มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร� ๑ คนเป�นเลขานุการ 
และจะมีผู�ช"วยเลขานุการหนึ่งหรือสองคนด�วยก็ได�  
 วาระการดํารงตําแหน"งของกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) และอายุของบัญชีรายชื่อตาม (๔) และ 
(๕) ให�มีกําหนดสองปE แต"ทั้งนี้ ให�ปฏิบัติหน�าท่ีต"อไปจนกว"าจะพิจารณาเร่ืองอุทธรณ�หรือร�องทุกข�เร่ืองนั้น 
แล�วเสร็จ  
 ให�สภาคณาจารย�เสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซ่ึงมีคุณสมบัติและความประพฤติ
เหมาะสมที่จะเป�นกรรมการตาม (๔) จํานวน ๒๐ คนต"อสภามหาวิทยาลัย โดยให�สภาคณาจารย�รับฟHง 
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารส"วนงานประกอบด�วย จากน้ันให�สภามหาวิทยาลัยเลือกบุคคลผู�ได�รับการ
เสนอชื่อดังกล"าวให�เหลือจํานวน ๑๐ คน เป�นกรรมการในบัญชีรายชื่อผู�แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
 ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงทําหน�าท่ีสรรหารายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการท่ีมีคุณสมบัติ
และความประพฤติเหมาะสมที่จะเป�นกรรมการตาม (๕) จํานวน ๒๐ คนเสนอต"อสภามหาวิทยาลัย โดยให�รับฟHง
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารส"วนงานประกอบด�วย จากนั้น ให�สภามหาวิทยาลัยเลือกบุคคลผู�ได�รับ 
การเสนอชื่อดังกล"าวให�เหลือจํานวน ๑๐ คน เป�นกรรมการในบัญชีรายชื่อผู�แทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายปฏิบัติการ  
 หลักเกณฑ�และวิธีการได�มาซ่ึงรายชื่อตามวรรคสี่และวรรคห�าให�เป�นไปตามที่กําหนดไว�ในระเบียบ
มหาวิทยาลัย  

 ข�อ ๘๘ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เห็นว"าตนไม"ได�รับความเป�นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การไม"ต"อสัญญาปฏิบัติงาน การเลิกสัญญาปฏิบั ติงาน หรือการถูกลงโทษทางวินัย มีสิทธิ อุทธรณ�ต"อ
คณะกรรมการอุทธรณ�ได�ภายในสามสิบวันนับแต"วันที่ได�รับแจ�งการดังกล"าว  

 ข�อ ๘๙ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเห็นว"าตนไม"ได�รับความเป�นธรรมหรือมีความคับข�องใจ อันเนื่องมาจาก
การกระทําหรือคําสั่งของผู�บังคับบัญชา มีสิทธิร�องทุกข�ต"อคณะกรรมการอุทธรณ�ได�ภายในสามสิบวันนับแต"วันท่ี
ได�ทราบเหตุดังกล"าว  

 ข�อ ๙๐ เม่ือมีการอุทธรณ�หรือร�องทุกข�ตามความในหมวดน้ี ให�กรรมการตามข�อ ๘๗ (๑) (๒) และ (๓) 
เลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อตามข�อ ๘๗ (๔) และ (๕) บัญชีละหนึ่งคน ประกอบกันเป�นคณะกรรมการอุทธรณ� 
ทั้งนี้ ต�องคํานึงถึงความเหมาะสมและความเป�นธรรมในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ�หรือร�องทุกข�ดังกล"าว  
 ให�คณะกรรมการอุทธรณ�พิจารณาเรื่องอุทธรณ�หรือร�องทุกข�ให�แล�วเสร็จภายในเก�าสิบวันนับแต"วันท่ี
ได�รับเร่ือง เว�นแต"มีเหตุผลและความจําเป�น สภามหาวิทยาลัยอาจขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีกได�ไม"เกิน 
เก�าสิบวัน  
 เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ�วินิจฉัยเป�นประการใดแล�ว ให�อธิการบดี หัวหน�าส"วนงาน หรือคณะกรรมการ
ที่มีอํานาจหน�าท่ีในเรื่องดังกล"าว สั่งการและดําเนินการให�เป�นไปตามนั้น  

 ข�อ ๙๑ หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอุทธรณ�และร�องทุกข�ให�เป�นไปตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยว"าด�วยการน้ัน 



๑๙ 
 

 
 

หมวด ๑๒ 
                               การพ
นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ข�อ ๙๒ พนักงานมหาวิทยาลัยพ�นสภาพการเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือ  
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก  
 (๓) ระยะเวลาตามสัญญาปฏิบัติงานสิ้นสุดลง  
 (๔) ไม"ผ"านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  
 (๕) ถูกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน  
 (๖) ถูกลงโทษทางวินัยด�วยการให�ออกหรือไล"ออก  

 ข�อ ๙๓ ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดต�องพ�นสภาพการเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข�อ ๙๒  
(๔) และ (๕) ให�แจ�งให�พนักงานมหาวิทยาลัยผู�น้ันทราบล"วงหน�าไม"น�อยกว"าหนึ่งเดือนก"อนถึงวันครบกําหนดวัน
จ"ายเงินเดือนเดือนท่ีจะเลิกสัญญาปฏิบัติงาน  
 ในกรณีท่ีไม"ได�แจ�งให�ทราบล"วงหน�าหรือแจ�งล"วงหน�าน�อยกว"าระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง ให�จ"าย
ค"าจ�างแทนการบอกกล"าวล"วงหน�าเท"ากับเงินเดือนเดือนสุดท�ายของพนักงานมหาวิทยาลัยผู�นั้น  

 ข�อ ๙๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดพ�นสภาพการเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเหตุอ่ืนท่ีมิใช"เพราะ
ตายหรือลาออก ให�พนักงานมหาวิทยาลัยผู�นั้นได�รับค"าชดเชยตามอัตราดังต"อไปน้ี  
 (๑) เม่ือปฏิบัติงานติดต"อกันครบหนึ่งร�อยยี่สิบวันแต"ไม"ครบหนึ่งปE ให�ได�รับค"าชดเชยเท"ากับเงินเดือน
จํานวนหน่ึงเดือน  
 (๒) เม่ือปฏิบัติงานติดต"อกันครบหนึ่งปE แต"ไม"ครบสามปE ให�ได�รับค"าชดเชยเท"ากับเงินเดือนจํานวน    
สามเดือน  
 (๓) เม่ือปฏิบัติงานติดต"อกันครบสามปE แต"ไม"ครบหกปE  ให�ได�รับค"าชดเชยเท"ากับเงินเดือนจํานวน              
หกเดือน  
 (๔) เม่ือปฏิบัติงานติดต"อกันครบหกปE แต"ไม"ครบสิบปE ให�ได�รับค"าชดเชยเท"ากับเงินเดือนจํานวน               
แปดเดือน  
 (๕) เม่ือปฏิบัติงานติดต"อกันครบสิบปEข้ึนไป ให�ได�รับค"าชดเชยเท"ากับเงินเดือนจํานวนสิบเดือน  
 การตายในระหว"างปฏิบัติหน�าที่หรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน�าที่ หรือเป�นกรณีท่ีผู�ตายได�อุทิศตน
ปฏิบัติงานให�แก"มหาวิทยาลัยอย"างเต็มกําลังความสามารถมาอย"างต"อเนื่อง คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณา
ให�ค"าชดเชยตามวรรคหนึ่งแก"ทายาทของพนักงานมหาวิทยาลัยผู�น้ันได�  



๒๐ 
 

 ข�อ ๙๕ มหาวิทยาลัยไม"ต�องจ"ายค"าชดเชยให�แก"พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงถูกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน 
ในกรณีดังต"อไปน้ี  
 (๑) ทุจริตต"อหน�าท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก"มหาวิทยาลัย  
 (๒) จงใจทําให�มหาวิทยาลัยได�รับความเสียหาย  
 (๓) ประมาทเลินเล"อเป�นเหตุให�มหาวิทยาลัยได�รับความเสียหายอย"างร�ายแรง  
 (๔) ฝQาฝTนข�อบังคับเก่ียวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของผู�บังคับบัญชาท่ีชอบด�วยกฎหมาย
และเป�นธรรม และผู�บังคับบัญชาได�ตักเตือนเป�นหนังสือแล�ว เว�นแต"กรณีที่ร�ายแรงผู�บังคับบัญชาไม"จําเป�นต�อง
ตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือเตือนให�มีผลบังคับได�ไม"เกินหนึ่งปEนับแต"วันที่ได�กระทําผิด  
 (๕) ละท้ิงหน�าที่ ต้ังแต"สามวันทํางานติดต"อกัน ไม"ว"าจะมีวันหยุดค่ันหรือไม" โดยไม" มีเหตุผล 
อันสมควร  
 (๖) ได�รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต"เป�นโทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

 
บทเฉพาะกาล 

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

 ข�อ ๙๖ ให�คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ซ่ึงมีอยู"ในวันก"อนวันท่ีข�อบังคับนี้ใช�บังคับ คงเป�นคณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามข�อบังคับนี้และดํารงตําแหน"งต"อไปจนครบวาระที่เหลือ 
อยู"เดิม  

 ข�อ ๙๗ ให�พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต"งตั้งตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก�ไขเพิ่มเติม เป�นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข�อบังคับนี้  
 ให�โอนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการตําแหน"งนักวิจัยท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อบังคับน้ี 
มาเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตําแหน"งนักวิจัยตามข�อบังคับนี้  

 ข�อ ๙๘ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซ่ึงบรรจุและแต"งต้ังตามระเบียบจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ว"าด�วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ให�ได�รับยกเว�นคุณสมบัติที่ต�องสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเป�นการเฉพาะตําแหน"งและเฉพาะตัว  
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหน"งเจ�าหน�าท่ีบริการการศึกษา (วิจัย) ซ่ึงบรรจุและแต"งตั้ง
ตามระเบียบจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และได�รับ
การบรรจุและแต"งตั้งเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการในตําแหน"งนักวิจัย โดยได�รับยกเว�นคุณสมบัติท่ี
ต�องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเป�นการเฉพาะตําแหน"งและเฉพาะตัวตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ให�บรรจุและแต"งตั้งเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายปฏิบัติการในตําแหน"งนักวิจัยต"อไปเป�นการเฉพาะตําแหน"งและเฉพาะตัว  



๒๑ 
 

 ข�อ ๙๙ ให�เริ่มใช�การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปEของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข�อบังคับน้ี 
ตั้งแต"วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ และตั้งแต"วันท่ี ๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 การดําเนินการใดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลซ่ึงได�ดําเนินการตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ว"าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู"ก"อนวันที่ข�อบังคับนี้ใช�บังคับแต"ยังไม"แล�วเสร็จ ให�ดําเนินการตาม
ข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ ต"อไปจนกว"าจะแล�วเสร็จ   

 ข�อ ๑๐๐ ในระหว"างที่มหาวิทยาลัยยังไม"ได�ออกประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณคณาจารย� วินัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมท้ังหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา หลักเกณฑ� วิธีการ และ
เงื่อนไขการพิจารณาอุทธรณ�และร�องทุกข� ตามข�อ ๗๙ ข�อ ๘๒ และข�อ ๙๑ ให�นําหมวด ๑๐ และหมวด ๑๑ แห"ง
ข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม  
 การสอบสวนหรือการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงได�ดําเนินการไปแล�วตาม
ข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ แต"ยังไม"แล�วเสร็จ ให�ดําเนินการ
ต"อไปตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยว"าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ จนกว"าจะแล�วเสร็จ และ
ให�สั่งลงโทษตามข�อบังคับน้ี  

 ข�อ ๑๐๑ ให�บรรดาข�อบังคับ ระเบียบ ข�อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดอันเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช�บังคับอยู"ก"อนวันท่ีข�อบังคับน้ีใช�บังคับ คงมีผลใช�บังคับได�ต"อไปเท"าที่ไม"ขัดหรือ
แย�งกับข�อบังคับน้ี จนกว"าจะได�มีระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยท่ีออกตามตามข�อบังคับน้ีใช�บังคับ  
 
       ประกาศ ณ วันท่ี     ๒๗     มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      

         (ลงนาม)   สุชาดา กีระนันทน� 

                          (ศาสตราจารย�กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน�) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัย 


