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บทที่ 1 
ข้อควรทราบเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

1.1  คํานิยาม 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
“ส่วนงานทางวิชาการ”  หมายความว่า  คณะ สํานักวิชา วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน

ซึ่งทําหน้าที่สอนหรือวิจัย 
“คณะกรรมการบริหารส่วนงาน” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย และให้

หมายความรวมถึงคณะกรรมการบริหารสถาบัน และ 
ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

1.2  ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย 

    บริหารโดย 
 คณะกรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

1.3  ประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

   แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 

 กลุ่มคณาจารย์ประจํา  มีตําแหน่งทางวิชาการดังน้ี 
ตําแหน่ง ศาสตราจารย์ A-2 / A-1 
ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ A-3 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4 
ตําแหน่ง อาจารย์ A-5 

 กลุ่มนักวิจัย (เฉพาะคุณวุฒิปริญญาเอกเท่าน้ัน) มีตําแหน่งดังน้ี 
ตําแหน่ง นักวิจัยพิชาน AR-2 
ตําแหน่ง นักวิจัยเช่ียวชาญ AR-3 
ตําแหน่ง นักวิจัยชํานาญการ AR-4 
ตําแหน่ง นักวิจัย AR-5 

 กลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ (เฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรี - โท) และปฏิบัติงานในสังกัดสถาบัน
ภาษา และคณะอักษรศาสตร์ มีตําแหน่งดังน้ี 
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ตําแหน่ง อาจารย์สอนภาษาเช่ียวชาญพิเศษ 
ตําแหน่ง อาจารย์สอนภาษาเช่ียวชาญ 
ตําแหน่ง อาจารย์สอนภาษาชํานาญการ 
ตําแหน่ง อาจารย์สอนภาษา AL 

 กลุ่มอาจารย์สาธิต  ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีตําแหน่งดังน้ี 
ตําแหน่ง อาจารย์สาธิตเช่ียวชาญพิเศษ 
ตําแหน่ง อาจารย์สาธิตเช่ียวชาญ 
ตําแหน่ง อาจารย์สาธิตชํานาญการ 
ตําแหน่ง อาจารย์สาธิต AD 

1.4  การสรรหาและการคัดเลือก 

 ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสรรหา  คัดเลือก  บรรจุและแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 กําหนดให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการในสังกัด ทั้ ง น้ี ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแต่ละคราว 
ให้คณะกรรมการบริหารส่วนงานมีการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก ตามองค์ประกอบที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ 
ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก  
วิธีการสรรหา  หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก  ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดในการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ทั้งน้ี จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลและระเบียบฯ น้ี 

1.5  การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุในตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการประกอบไปด้วย  ดังน้ี 
ตําแหน่ง อัตราเงนิเดือนแรกเขา้ใหม่ (บาท) 

ระดับ A - 1  84,110 
ระดับ A - 2 / AR - 2 64,110 
ระดับ A - 3 / AR - 3 52,610 
ระดับ A - 4 / AR - 4 41,110 
ระดับ A - 5 / AD / AR - 5 /AL 
                                               ปรญิญาตร ี
                                               ปรญิญาโท 
                                               ปรญิญาเอก 

 
20,600 
25,100 
35,450 
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1.6  โครงสร้างกระบอกเงินเดือน 

ตําแหน่ง ขั้นตํ่า (Min.) 
(บาท) 

ค่ากลาง 
(Midpoint)(บาท) 

ขั้นสงู (Min.) 
(บาท) 

เงินค่าตําแหนง่ทาง
วิชาการ (บาท) 

ระดับ A - 1 84,110 109,485 134,580 31,200 

ระดับ A - 2 / AR - 2 64,110 84,190 102,580 26,000 

ระดับ A - 3 / AR - 3 52,610 64,730 77,870 19,800 

ระดับ A - 4 / AR - 4 41,110 52,120 63,310 11,200 

ระดับ A - 5 / AD  
       / AR - 5 /AL 
          ปรญิญาตรี 
          ปรญิญาโท 
          ปรญิญาเอก 

 
 

20,600 
25,100 
35,450 

 
 

23,854 
29,065 
41,050 

 
 

27,100 
33,040 
46,650 

 
 

- 
- 
- 

1.7  การจัดทําบัตรประจําตัวบุคลากร 

พนักงานมหาวิทยาลัย  สามารถขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
ได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ต้นสังกัด  โดยแนบรูปถ่ายขนาด  1-2  น้ิว  เพ่ือใช้ในการสแกนรูปติดบัตร หรือติดต่อโดย
ตรงที่กลุ่มภารกิจฐานข้อมูลบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ซึ่งมีบริการถ่ายรูปติดบัตร  ณ  จุดทําบัตรฯ 

1.8  การออกหนังสือรับรอง 

พนักงานมหาวิทยาลัยหากประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรอง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบ 
เรื่องต่างๆ  ทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ   เช่น  ประกอบการทําวีซ่า  เพ่ือเป็นเอกสารค้ําประกัน  สามารถติดต่อได้
โดยตรงที่กลุ่มภารกิจฐานข้อมูลบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล  หรืออาจจะขอได้ที่ส่วนงานต้นสังกัด 

1.9  การเปล่ียนชื่อ – สกุล 

 เมื่อมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุลต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพ่ือแก้ไขประวัติทางมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง
ตรงกัน โดยทําเรื่องผ่านต้นสังกัดและแนบสําเนาใบสําคัญเปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกุล และสําเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไขใหม่
และรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว 
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1.10  ค่านิยมหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Core Values) 

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 733 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบค่านิยมหลักของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Core Values) ที่ใช้คําภาษาไทยว่า “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน  มุ่งม่ันความเป็นเลิศ 
ชูเชิดคุณธรรม  คิดและทําเพื่อสังคม” และให้มีการประกาศใช้ต่อไป 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนําค่านิยมหลักดังกล่าว มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนที่ 2 
คุณลักษณะส่วนบุคคล 
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สัญญาปฏิบัติงาน	
 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี ให้ทําสัญญาปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้
ในข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ดังต่อไปน้ี 

2.1  กลุ่มคณาจารย์ประจํา และกลุ่มนักวิจัย 

 กรณีปฏิบัติงานเต็มเวลาทีม่ภีาระงานตามเกณฑ์ภาระงานขั้นตํ่าที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ตําแหน่ง 
สัญญาปฏิบัติงาน 

สัญญาแรก สัญญาท่ีสอง สัญญาท่ีสาม 

อาจารย์ A-5 

/นักวิจัย AR-5 

ให้ทําสัญญาปฏิบัติงาน 

มีระยะเวลา 3 ปี 

ให้ทําสัญญาปฏิบัติงาน 

มีระยะเวลา 2 ปี  

 

* เม่ือครบอายุสัญญาข้างต้น 

หากผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ยัง

ไม่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการท่ีสูงข้ึนให้ต่อสัญญา

ปฏิบัติงานได้อีกไม่เกิน 2 คร้ัง 

แต่ละคร้ังมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

 

ให้ทําสญัญาปฏิบัติงาน 

มีระยะเวลา 2  ปี 

 

** เม่ือครบอายุสัญญาข้างต้น  

หากอาจารย์ผู้นั้นยังไม่ได้รับแต่งต้ัง

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน  

ให้คณะกรรมการบริหารส่วนงาน

เสนอความเห็นต่อ 

คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา

วินิจฉัยไม่ต่อหรือเลิกสัญญา

ปฏิบัติงาน ย้ายตําแหน่ง 

หรือดําเนินการอ่ืนตามท่ี 

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
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ตําแหน่ง 
สัญญาปฏิบัติงาน 

สัญญาแรก สัญญาท่ีสอง สัญญาท่ีสาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4  

/นักวิจัยชํานาญการ AR-4 

ให้ทําสัญญาปฏิบัติงาน 

มีระยะเวลา 5 ปี 

ให้ทําสัญญาปฏิบัติงาน 

มีระยะเวลา 3 ปี 

 

* เม่ือครบอายุสัญญาข้างต้น  

หากผู้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยังไม่ได้รับ

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงข้ึน ให้ต่อสัญญา

ปฏิบัติงานได้อีกไม่เกิน 2 คร้ัง 

แต่ละคร้ังมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

ให้ทําสัญญาปฏิบัติงาน 

มีระยะเวลา 3 ปี 

 

** เม่ือครบอายุสัญญาข้างต้น 

หากผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้นั้นยังไม่ได้

รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงข้ึน ให้คณะกรรมการ

บริหารส่วนงานเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา

วินิจฉัยไม่ต่อหรือเลิกสัญญา

ปฏิบัติงาน ย้ายตําแหน่ง หรือ

ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร 

รองศาสตราจารย์ A-3 

/นักวิจัยวิจัยเชี่ยวชาญAR-3 

/ศาสตราจารย์ A-2  

/A-1 /นักวิจัยพิชาน AR-2 

ให้ทําสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีบัญชีท่ีบุคคลนั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

 

 กรณีปฏิบัติงานบางเวลาที่มีภาระงานน้อยกว่าเกณฑ์ภาระงานข้ันตํ่าที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(1) ตําแหน่งอาจารย์     ให้ทําสญัญามรีะยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
(2) ตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้ทําสญัญามรีะยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
(3) ตําแหน่งศาสตราจารย์     ให้ทําสญัญามรีะยะเวลาไม่เกิน 7 ปี 
เมื่อครบอายุสัญญาตามวรรคหน่ึง อาจมีการต่อสัญญาอีกได้ตามระยะเวลาข้างต้น 

2.2  กลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ 

 การทําสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ ให้นําข้อ 
45 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยมี
กําหนดระยะเวลา ดังน้ี 
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(1) สญัญาปฏิบัติงานแรก   มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี 
(2) สญัญาปฏิบัติงานฉบับที่สอง  มีกําหนดระยะเวลา 5 ปี 
(3) สญัญาปฏิบัติงานฉบับต่อๆไป  มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มคณาจารย์ประจําอาจเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
กลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศได้ โดยผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติและมีภาระงานตามภาระงานขั้นตํ่าสําหรับอาจารย์สอน
ภาษาต่างประเทศครบถ้วน ทั้งน้ี ให้ทําสัญญาปฏิบัติงานใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการกลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ 

 การเปลี่ยนกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มคณาจารย์ประจําตามข้างต้น ให้ทําได้เพียงหน่ึงครั้ง 
และเมื่อเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศแล้วจะขอเปล่ียนกลับคืนเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มคณาจารย์ประจํามิได้ 

2.3  กลุ่มอาจารย์สาธิต 

 การทําสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มอาจารย์สาธิตให้นําข้อ 45 แห่งข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยมีกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 

(1) สญัญาปฏิบัติงานแรก   มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี 
(2) สญัญาปฏิบัติงานฉบับที่สอง  มีกําหนดระยะเวลา 5 ปี 
(3) สญัญาปฏิบัติงานฉบับต่อๆไป  มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มอาจารย์สาธิตอาจเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
กลุ่มคณาจารย์ประจําได้ หากเป็นความต้องการของคณะ โดยผู้น้ันต้องมีคุณสมบัติและมีภาระงานตามภาระงานข้ันตํ่า
สําหรับคณาจารย์ประจําครบถ้วน ทั้งน้ี ให้ทําสัญญาปฏิบัติงานใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มคณาจารย์ประจํา 

2.4  การเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจําท่ีได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น 

 เปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานใหม่ในตําแหน่งใหม่  เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่สภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุมัติ  โดยมีระยะเวลาของสัญญาปฏิบัติงานในตําแหน่งใหม่ ดังน้ี 

 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4 ทําสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลา 5 ปี 
 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ A-3 
 ตําแหน่งศาสตราจารย์ A-2 
 ตําแหน่งศาสตราจารย์ A-1 

ทําสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีบัญชี 
ที่บุคคลน้ันมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ ์
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 บทที่ 3 
เกณฑ์ภาระงานข้ันตํ่า	

3.1  กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

กฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

คณาจารย์ประจํา นักวิจัย 
อาจารย์สอน

ภาษาต่างประเทศ 
อาจารย์สาธิต 

ประกาศกลาง - ประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑ์
ภาระงานข้ันตํ่าของ
คณาจารย์ประจํา พ.ศ.
2557 

- ประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑ์
ภาระงานข้ันตํ่าของนักวิจัย 
พ.ศ.2557 

- ประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑ์
ภาระงานข้ันตํ่าของ
คณาจารย์ประจํา พ.ศ.
2557 

- ประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑ์
ภาระงานข้ันตํ่าของ
อาจารย์สอน
ภาษาต่างประเทศ 

- ประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑ์
ภาระงานข้ันตํ่าของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการกลุ่มอาจารย์สาธิต 
พ.ศ.2557 

ประกาศส่วนงาน - ประกาศส่วนงาน เร่ือง
เกณฑ์และวิธีการคํานวณ
ภาระงานข้ันตํ่าของ
คณาจารย์ประจําในสังกัด
ส่วนงาน 

- ประกาศส่วนงาน เร่ือง
เกณฑ์และวิธีการคํานวณ
ภาระงานข้ันตํ่าของนักวิจัย
ในสังกัดส่วนงาน 

- ประกาศส่วนงาน เร่ือง
เกณฑ์และวิธีการคํานวณ
ภาระงานข้ันตํ่าของ
อาจารย์สอน
ภาษาต่างประเทศในสังกัด
ส่วนงาน 

- ประกาศคณะครุศาสตร์ 
เร่ืองเกณฑ์และวิธีการ
คํานวณภาระงานข้ันตํ่าของ
อาจารย์สาธิต 

ข้อกําหนด
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 

- ข้อกําหนดคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ว่าด้วย
ภาระงานของคณาจารย์ 
ท่ีปฏิบัติงานใน 
สภาคณาจารย์ 
 

- ข้อกําหนดคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ว่าด้วย
ภาระงานของคณาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงานบริหารกิจการ
นิสิต และงานพัฒนานิสิต 

- ข้อกําหนดคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ว่าด้วย
ภาระงานของคณาจารย์ 
ท่ีปฏิบัติงานใน 
สภาคณาจารย์ 

- ข้อกําหนดคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ว่าด้วย
ภาระงานของคณาจารย์ 
ท่ีปฏิบัติงานใน 
สภาคณาจารย์ 
 

- ข้อกําหนดคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ว่าด้วย
ภาระงานของคณาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงานบริหารกิจการ
นิสิต และงานพัฒนานิสิต 

- ข้อกําหนดคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ว่าด้วย
ภาระงานของคณาจารย์ 
ท่ีปฏิบัติงานใน 
สภาคณาจารย์ 
 

- ข้อกําหนดคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ว่าด้วย
ภาระงานของคณาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงานบริหารกิจการ
นิสิต และงานพัฒนานิสิต 

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
(ผู้บริหาร) 

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผูบ้ริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 
(กรณีดํารงตําแหน่งบริหาร) 
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3.2  ภาระงานของกลุ่มคณาจารย์ประจํา 

    มีภาระงานหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย งานสอน งานวิจัยและงานวิชาการ งานพัฒนานิสิต งานบริการทาง
วิชาการ และงานบริหารและงานธุรการ 

    มีภาระงานท้ังหมดเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่น้อยกว่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ โดยมีภาระงานขั้นตํ่าแต่ละด้าน 
ไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังต่อไปน้ี 

 งานสอน	

ได้แก่ งานสอนนิสิตโดยตรงและงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามที่ได้รับอนุมัติหรือมอบหมายจาก 
ส่วนงานต้นสังกัด 

 ภาระงานสอน เฉลี่ยตลอดทั้งปีต้องไม่น้อยกว่า 18 ภาระงานต่อสัปดาห์ ทั้งน้ี ต้องมีภาระงาน
สอนที่เป็นงานสอนนิสิตโดยตรงไม่น้อยกว่า 9 ภาระงานต่อสัปดาห์หรือ 3 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 

 งานสอนนิสิตโดยตรง ให้หมายความรวมถึง การสอนในช้ันเรียน การสอนทางไกล หรือการสอน
ด้วยวิธีการอ่ืนใดที่ส่วนงานกําหนดขึ้นตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาหรือหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

(ก) การสอนรายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต ให้ถือว่าเท่ากับการทํางาน 3 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
(ข) การสอนรายวิชาปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต ให้ถือว่าเท่ากับการทํางาน 1.5 ภาระงานต่อ 

1 ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ 
(ค) ในกรณีที่รายวิชาใดมีผู้สอนมากกว่าหน่ึงคน ให้คํานวณภาระงานตามสัดส่วนจํานวนคาบหรือ

จํานวนช่ัวโมงที่คณาจารย์ประจําผู้น้ันได้ทําการสอนจริงต่อจํานวนคาบหรือจํานวนช่ัวโมง
สอนโดยรวมท้ังหมดของรายวิชาน้ัน 

 ตัวอย่างวิธีการคํานวณภาระงานสอนนิสิตโดยตรง	

 ภาคการศึกษาที่ 1 นาย ก  มีภาระงานสอนวิชาบรรยาย และการสอนรายวิชาปฏิบัติการ รวมจํานวน 
3 วิชา ได้แก่ 

1. รหัสวิชา 2601115  การบัญชีการเงิน  จํานวน 3 หน่วยกิต  นาย ก ทําการสอนเพียงท่านเดียว  
=  3 หน่วยกิต  x  3 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
=  9  ภาระงานต่อสัปดาห์ 

2. รหัสวิชา 2301117  แคลคูลัส 1  จํานวน 4 หน่วยกิต  นาย ก ทําการสอนร่วมกับอาจารย์อ่ืนอีก 
1 ท่าน  แบ่งสัดส่วนงานสอน 50% 
=  4 หน่วยกิต  x  3 ภาระงานต่อสัปดาห์  x  สัดส่วน 50% 
=  6  ภาระงานต่อสัปดาห์ 
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3. รหัสวิชา 2302115  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  จํานวน 1 หน่วยกิต  นาย ก ทําการสอนเพียงท่านเดียว 
=  1 หน่วยกิต x 1.5 ภาระงานต่อ 1 ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ 
=  1.5 ภาระงานต่อ 1 ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ 

ดังน้ัน รวมภาระงานสอน 1 +2 +3 ของ นาย ก =  16.5 ภาระงานต่อสัปดาห์ 

 งานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้หมายความรวมถึง การสอนและให้คําปรึกษาแก่นิสิตในฐานะอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกัตศึกษา โครงงาน การค้นคว้าหรือศึกษาอิสระ หรืองานที่ปรึกษา
อ่ืนที่เทียบเท่าตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามข้างต้น ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานมีระบบรับรอง (References) 
การสอนและการให้คําปรึกษาแก่นิสิตของคณาจารย์ประจําไว้ด้วย 
    (1) ให้คํานวณภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามจํานวนช้ินงาน ระดับการศึกษาปริมาณงาน และ
จํานวนหน่วยกิต 

(2) งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานที่ปรึกษาเอกัตศึกษา หรืองานที่ปรึกษาอ่ืนที่เทียบเท่าตามที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คํานวณภาระงานต่อเล่ม ดังน้ี 
       (ก) วิทยานิพนธ์ปริญญาโทในหลักสูตรที่มีการเรียนรายวิชา ให้ถือว่าเท่ากับการทํางาน 1.5 ภาระ
งานต่อสัปดาห์  ทั้งน้ี ให้นํามาคํานวณได้ไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา  
        (ข) วิทยานิพนธ์ปริญญาโทในหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธ์แต่เพียงอย่างเดียว ให้ถือว่าเท่ากับ
การทํางาน 1.5 ภาระงานต่อสัปดาห์  ทั้งน้ี ให้นํามาคํานวณได้ไม่เกิน 5 ภาคการศึกษา 
        (ค) วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหลักสูตรที่มีการเรียนรายวิชา ให้ถือว่าเท่ากับการทํางาน 1.5 
ภาระงานต่อสัปดาห์  ทั้งน้ี ให้นํามาคํานวณได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา  
        (ง) วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธ์แต่เพียงอย่างเดียว ให้ถือว่าเท่ากับ
การทํางาน 1.5 ภาระงานต่อสัปดาห์  ทั้งน้ี ให้นํามาคํานวณได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา 
  (3) ในกรณีที่งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สําเร็จเสร็จสิ้นลงก่อนครบกําหนดภาคการศึกษา ซึ่งกําหนดไว้ 
ให้นําภาระงานที่เหลือทั้งหมดมาคํานวณรวมเป็นภาระงานต่อสัปดาห์ของภาคการศึกษาที่นิสิตได้สําเร็จการศึกษา 
  (4) งานที่ปรึกษาเอกัตศึกษา งานท่ีปรึกษาโครงงาน หรืองานที่ปรึกษาอ่ืนที่เทียบเท่าตามที่กําหนดไว้
ในหลักสูตรต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้นํามาคํานวณภาระงานได้เพียง 1 ภาคการศึกษา โดยคํานวณภาระ
งานต่อเล่มตามอัตราภาระงานต่อสัปดาห์ที่ส่วนงานกําหนดขึ้น ตามหลักเกณฑ์ (1) แต่ทั้งน้ี มิให้เกินอัตรา 1.5 ภาระ
งานต่อสัปดาห์ 
  (5) ในกรณีที่งานตาม (2) หรือ (4) น้ัน มีที่ปรึกษามากกว่าหน่ึงคน ให้คํานวณภาระงานที่ปรึกษาของ
คณาจารย์ประจําตามสัดส่วนจํานวนที่ปรึกษาทั้งหมดที่มี 
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 งานวิจัยและงานวิชาการ	

ที่จะนํามาคํานวณภาระงานได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนงานและ
บันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการในระบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ (Research Registry) ของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงงานวิจัยและวิชาการท่ีเป็นงานบริการทางวิชาการซึ่งไม่สามารถ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะวุฒยาจารย์กําหนดได้ 

 ภาระงานวิจัยและวิชาการ ต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์  

 งานพัฒนานิสิต	

ได้แก่ งานให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่นิสิตในด้านการศึกษา การดํารงชีวิต การพัฒนาตนเอง และ
งานกิจการนิสิตอ่ืน 

การคํานวณภาระงานพัฒนานิสิตให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการคํานวณภาระงานที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประกาศกําหนด 

 ภาระงานพัฒนานิสิต ต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์  

 งานบริการทางวิชาการ	

ที่จะนํามาคํานวณภาระงานได้  ได้แก่  งานบริการทางวิชาการ  งานบริการทางวิชาชีพ  รวมทั้งงาน
สอนสําหรับสถาบันการศึกษาอ่ืน และจะต้องได้รับมอบหมายหรืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนงาน
อย่างเป็นทางการ 

 ภาระงานบริการทางวิชาการ และภาระงานบริหารและธุรการ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 
3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์  

 งานบริหารและธุรการ	

 ได้แก่ งานบริหารและงานธุรการที่ได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายจากมหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือ
หัวหน้าส่วนงานอย่างเป็นทางการ 

การคํานวณภาระงานบริหารและธุรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณภาระงานท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประกาศกําหนด 

การคํานวณภาระงานบริหารและธุรการในส่วนงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณภาระ
งานที่คณะกรรมการบริหารส่วนงานประกาศกําหนด 

 ภาระงานบริการทางวิชาการ และภาระงานบริหารและธุรการ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 
3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์  
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3.3  ภาระงานของกลุ่มนักวิจัย  

    มีภาระงานหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย  งานวิจัยและวิชาการ หรือ งานวิจัยและวิชาการและงานสอน  งานบริการทาง
วิชาการ  และงานบริหารและงานธุรการ 

    มีภาระงานท้ังหมดเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่น้อยกว่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ โดยมีภาระงานข้ันตํ่าแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 
ที่กําหนด ดังต่อไปน้ี 

 งานวิจัยและวิชาการ	

ที่จะนํามาคํานวณภาระงานได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนงานและบันทึกข้อมูล
อย่างเป็นทางการในระบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ (Research Registry) ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ทั้งน้ี
ไม่รวมถึงงานวิจัยและวิชาการ ที่เป็นงานบริการทางวิชาการซ่ึงไม่สามารถเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะวุฒยาจารย์กําหนด
ได้ 

 ภาระงานวิจัยและวิชาการ หรือ งานวิจัยและวิชาการและงานสอน ไม่น้อยกว่า 25 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
ทั้งน้ี ต้องเป็นงานวิจัยไม่น้อยกว่า 18 ภาระงานต่อสัปดาห์ที่จะต้องมีผลผลิตขั้นตํ่า ดังน้ี 

(ก) บทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 บทความต่อปีสําหรับนักวิจัยในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

บทความวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 บทความต่อปีสําหรับนักวิจัยใน
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(ข) ผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 ช้ินต่อปี 
(ค) การนําเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 

 งานสอน	

ได้แก่ งานสอนตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย์ประจํา 

 งานบริการทางวิชาการ	

ที่จะนํามาคํานวณภาระงานได้ ได้แก่ งานบริการทางวิชาการ งานบริการทางวิชาชีพ รวมท้ังงานสอนสําหรับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน และจะต้องได้รับมอบหมายหรืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนงานอย่างเป็นทางการ 

 ภาระงานบริการทางวิชาการ และภาระงานบริหารและธุรการ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระ
งานต่อสัปดาห์  

 งานบริหารและธุรการ	

ได้แก่ งานบริหารและงานธุรการที่ได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายจากมหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือหัวหน้า 
ส่วนงานอย่างเป็นทางการ 
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การคํานวณภาระงานบริหารและธุรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณภาระงานท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประกาศกําหนด 

การคํานวณภาระงานบริหารและธุรการในส่วนงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณภาระ
งานที่คณะกรรมการบริหารส่วนงานประกาศกําหนด 

 ภาระงานบริการทางวิชาการ และภาระงานบริหารและธุรการ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 
3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์ 

3.4  ภาระงานของกลุ่มอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ  

    มีภาระงานหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย งานสอน งานพัฒนานิสิต งานบริการทางวิชาการ และงานบริหาร
และงานธุรการ 

    มีภาระงานทั้งหมดเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่น้อยกว่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ โดยมีภาระงานขั้นตํ่าแต่ละด้าน 
ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 อาจารย์สอนภาษา (ระดับหนึ่ง) 	

มีภาระงานด้านการสอน 25 ภาระงาน 
งานวิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน 
งานบริหารและธุรการไม่น้อยกว่า 3 ภาระงาน 
งานพัฒนานิสิตไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน 
ผลผลิตที่คาดหวังต่อปี คือ ต้องผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น บทเรียน บทเรียนเสริม 

นวัตกรรมเพ่ือการสอน (เช่น สื่อการเรียนการสอน แบบเรียนออนไลน์) 

 อาจารย์สอนภาษาชํานาญการ (ระดับสอง) 	

มีภาระงานด้านการสอน 25 ภาระงาน 
งานวิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน 
งานบริหารและธุรการไม่น้อยกว่า 3 ภาระงาน 
งานพัฒนานิสิตไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน 
ผลผลิตที่คาดหวังต่อปี คือ ต้องผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น บทเรียน บทเรียนเสริม 

นวัตกรรมเพ่ือการสอน (เช่น สื่อการเรียนการสอน แบบเรียนออนไลน์) เขียนและเผยแพร่บทความทางวิชาการ
ปีละ 1 บทความในการประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยยอมรับ เป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ (ใหม่) ด้านการเรียน
การสอนและด้านวิชาการ 
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 อาจารย์สอนภาษาเชี่ยวชาญ (ระดับสาม) 	

มีภาระงานด้านการสอน 25 ภาระงาน 
งานวิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน 
งานบริหารและธุรการไม่น้อยกว่า 3 ภาระงาน 
งานพัฒนานิสิตไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน 
ผลผลิตที่คาดหวังต่อปี คือ ต้องผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น บทเรียน บทเรียนเสริม นวัตกรรม

เพ่ือการสอน (เช่น สื่อการเรียนการสอน แบบเรียนออนไลน์) เขียนและเผยแพร่บทความทางวิชาการปีละ 1 บทความใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือในวารสารระดับชาติที่อยู่บนฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยยอมรับ เป็นที่ปรึกษาให้กับ
อาจารย์ (ใหม่) ด้านการเรียนการสอนและด้านวิชาการ จัดอบรมเทคนิคการสอน 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

 อาจารย์สอนภาษาเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับสี่) 	

มีภาระงานด้านการสอน 25 ภาระงาน 
งานวิชาการไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน 
งานบริหารและธุรการไม่น้อยกว่า 3 ภาระงาน 
งานพัฒนานิสิตไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน 
ผลผลิตที่คาดหวังต่อปี คือ ต้องผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น บทเรียน บทเรียนเสริม นวัตกรรม

เพ่ือการสอน (เช่น สื่อการเรียนการสอน แบบเรียนออนไลน์) เขียนและเผยแพร่บทความทางวิชาการปีละ 1 บทความใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่บนฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยยอมรับ 
เป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ (ใหม่) ด้านการเรียนการสอนและด้านวิชาการ เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการ
สอน การเขียนตํารา/หนังสือ และรับผิดชอบด้านการพัฒนาและประเมินหลักสูตรของสถาบันภาษา 

3.5  ภาระงานของกลุ่มอาจารย์สาธิต 

    มีภาระงานหลัก 5 ด้าน ประกอบด้วย งานสอน งานวิจัยและงานวิชาการ งานพัฒนานักเรียน งานบริการทาง
วิชาการ และงานบริหารและงานธุรการ 

    มีภาระงานท้ังหมดเฉลี่ยตลอดทั้งปีไม่น้อยกว่า 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ โดยมีภาระงานขั้นตํ่าแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 
ที่กําหนด ดังต่อไปน้ี 

 งานสอน	

ได้แก่ งานสอนนักเรียนและงานสอนตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นตํ่าของ
คณาจารย์ประจํา 

การคํานวณภาระงานสอนนักเรียน ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียน  

 ภาระงานสอนนักเรียน เฉลี่ยตลอดทั้งปีต้องไม่น้อยกว่า 18 ภาระงานต่อสัปดาห์ 
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 งานวิจัยและวิชาการ	

ที่จะนํามาคํานวณภาระงานได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ
บันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการในระบบบันทึกข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ (Research Registry) ของโรงเรียน 
ทั้งน้ี ต้องได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศโรงเรียน 

 ภาระงานวิจัยและวิชาการ ต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์  

 งานพัฒนานักเรียน	

ได้แก่ งานให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่นักเรียนในด้านการศึกษา การดํารงชีวิต การพัฒนาตนเอง 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน รวมท้ังงานพัฒนานิสิตตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ภาระงาน
ขั้นตํ่าของคณาจารย์ประจํา 

การคํานวณภาระงานพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียน 
 ภาระงานพัฒนานักเรียน ต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์  

 งานบริการทางวิชาการ	

ที่จะนํามาคํานวณภาระงานได้ ได้แก่ งานบริการทางวิชาการ งานบริการทางวิชาชีพ รวมท้ังงานสอน
สําหรับสถาบันการศึกษาอ่ืน และจะต้องได้รับมอบหมายหรืออนุมัติจากมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ หรือ
โรงเรียนอย่างเป็นทางการ 

 ภาระงานบริการทางวิชาการ และภาระงานบริหารและธุรการ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 
3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์  

 งานบริหารและธุรการ	

ได้แก่ งานบริหารและงานธุรการที่ได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายจากมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ หรือ
โรงเรียนอย่างเป็นทางการ 

การคํานวณภาระงานบริหารและธุรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณภาระงานท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประกาศกําหนด 

การคํานวณภาระงานบริหารและธุรการ ให้เป็นไปตามประกาศโรงเรียน 

 ภาระงานบริการทางวิชาการ และภาระงานบริหารและธุรการ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 
3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์  
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บทที่ 4 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.1  ทําไมต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด เพ่ือประกอบการพิจารณาผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน  การปรับเงินเดือน  การเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงาน  การต่อสัญญาปฏิบัติงาน  การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนในการบริหารงานบุคคล 

4.2  ประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 
1.  การประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงาน 
2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงาน 

4.3  แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังน้ี 
1.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
3.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงาน 

4.4  ผลการประเมิน 

ให้ประเมินตามเกณฑ์ภาระงานข้ันตํ่าของแต่ละตําแหน่ง และตามภาระงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันได้รับ
มอบหมาย  โดยประเมินจาก 

(1)  ผลผลิต    น้ําหนักคะแนนเต็ม 70 คะแนน 
(1.1) การประเมินปริมาณงาน ให้ประเมินตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงภาระงานหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่าภาระงานขั้นตํ่า 
(1.2) การประเมินคุณภาพงาน  ให้ประเมินตามมาตรฐานที่พึงจะเป็นสําหรับงานน้ันๆ หรือตาม 

ที่ได้รับมอบหมาย 
โดยให้กรอกเป็นระดับ 1-5 ซึ่งเป็นระดับของผลงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยทําได้ แต่ละระดับ 

มีความหมายดังน้ี 
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  ระดับ 5 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได้ สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดมากและสมบูรณ์แบบ 
  ระดับ 4 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได้ สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด 
  ระดับ 3 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดทุกประการ 
  ระดับ 2 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได้ ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดเล็กน้อย อยู่ในระดับ 

ที่พอรับได้  
  ระดับ 1 ปริมาณและคุณภาพของงาน ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
   โดยรวมของหน่วยงาน 

(2)  คุณลักษณะส่วนบคุคล  น้ําหนักคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 ประกอบด้วยหัวข้อดังน้ี  
 (2.1) ความรับผิดชอบและความต้ังใจในการทํางาน (สัดส่วนนํ้าหนักคะแนน 7) 
 (2.2) ความมีนํ้าใจ เสียสละและอุทิศเวลาเพ่ืองาน (สัดส่วนนํ้าหนักคะแนน 7) 
 (2.3) ความเป็นผู้นํา (สัดส่วนนํ้าหนักคะแนน 6) 
 (2.4) การรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และกฎเกณฑ์ในการทํางาน (สัดส่วนนํ้าหนักคะแนน 5) 
 (2.5) การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน (สัดส่วนนํ้าหนักคะแนน 5) 

 ระดับของพฤติกรรมที่ผู้รับการประเมินแสดงออกมา เป็นระดับที่มีคําอธิบายแบบรูบริค 
(Rubric) น้ันหมายถึง คําอธิบายที่แสดงถึงคุณภาพของพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยสามารถอธิบายแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างระดับได้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีระดับการประเมินทั้งหมด 5 ระดับ 
(เรียงลําดับพฤติกรรมจากไม่เหมาะสมท่ีสุด = 1  เหมาะสมท่ีสุด = 5) 

   อน่ึง มหาวิทยาลัยจะนําค่านิยมหลัก ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Core Values) ที่ใช้คํา
ภาษาไทยว่า “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน  มุ่งม่ันความเป็นเลิศ  ชูเชิดคุณธรรม  คิดและทําเพื่อสังคม” มาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคลต่อไป 

 ให้แปลค่าคะแนนของการประเมินเป็นระดับผลการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังน้ี 

(1)  ระดับดีเย่ียม   คะแนนร้อยละ 90.01  – 100.00 
 สําหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานท้ังในด้านผลผลิตและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ทําได้จริง 

สูงกว่าความคาดหวังหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้เป็นอย่างมาก 

(2)  ระดับดีมาก  คะแนนร้อยละ 74.01 – 90.00 
 สําหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานท้ังในด้านผลผลิตและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ทําได้จริง 

สูงกว่าความคาดหวังหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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(3)  ระดับดี   คะแนนร้อยละ 60.51 – 74.00 
 สําหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานท้ังในด้านผลผลิตและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ทําได้จริงได้ตามความ

คาดหวังหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 (4)  ระดับปานกลาง   คะแนนร้อยละ 47.01 – 60.50 
 สําหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานท้ังในด้านผลผลิตและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ทําได้จริงตํ่ากว่าความ

คาดหวังหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้เล็กน้อย แต่ผลกระทบยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งต้องพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

(5)  ระดับต้องปรับปรุง  คะแนนร้อยละ 33.51 – 47.00 
 สําหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านผลผลิตและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ทําได้จริงตํ่ากว่า

เป้าหมายที่กําหนดไว้ ซ่ึงกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนงาน ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

 (6)  ระดับตํ่า   คะแนนร้อยละ 33.50 หรือตํ่ากว่า 
 สําหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านผลผลิตและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ทําได้จริงตํ่ากว่า

เป้าหมายที่กําหนดไว้เป็นอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนงานในระดับที่
ยอมรับไม่ได้ 

4.5  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ในกรณีที่ส่วนงานใดไม่มีคณะกรรมการบริหารส่วนงาน ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทําหน้าที่แทน 

ให้คณะกรรมการบริหารส่วนงานแต่งต้ัง เรียกว่า “คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย” ขึ้นคณะหน่ึง ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการจํานวน 2 ถึง 4 คน ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่ง
หรือมีหน้าที่การงานไม่ตํ่ากว่าผู้รับการประเมิน และจะต้องมีบุคคลภายนอกส่วนงานน้ันอย่างน้อยหน่ึงคนเป็น
กรรมการ เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด 

เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 คณะกรรมการประเมินฯ อาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายให้คณะบุคคลใดทําหน้าที่รวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลเก่ียวกับการ
ประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประเมินฯ ก็ได้ตามความจําเป็นของแต่ละ
ส่วนงาน 

4.6  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

 พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีระดับผลการประเมินอย่างน้อยในระดับดี จึงจะผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
ในแต่ละคร้ัง 
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 ในกรณีไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ไม่ว่าครั้งแรกหรือครั้งที่สอง ให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือเลิกสัญญาทดลองปฏิบัติงานทันที  ทั้งน้ี การจ่ายค่าชดเชยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

 ให้ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานคร้ังแรก ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับต้ังแต่วันเริ่ม
ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ัง 

 หากพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแล้ว ให้ทดลอง
ปฏิบัติงานต่อไป  และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 3 เดือนก่อนครบอายุ
สัญญา 

 หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ยินยอมเข้าทําสัญญาปฏิบัติงาน ถือว่าผู้น้ันลาออกและไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชย 

 ผู้รับการประเมินจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่  จึงจะถือว่า
ผ่านการทดลองงาน  ในกรณีที่มีความจําเป็นที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่/
นักวิจัยใหม่ในช่วงสัญญาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องขออนุมัติผ่อนผันจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 การปรับเงินเดือนเม่ือครบทดลองปฏิบัติงาน	

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผ่านการทดลองปฏิบัติงานคร้ังที่ 2 ให้ทําสัญญาปฏิบัติงานต่อไป 
เมื่อครบทดลองปฏิบัติงานพร้อมทั้งปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานที่ผ่านมา  โดยมีเกณฑ์การปรับเงินเดือน ดังน้ี 

อัตราเงนิเดือนปัจจุบนั  การปรับเงนิเดือนครบทดลองปฏิบัติงานครั้งทีส่อง  

ตํ่ากว่าค่ากลาง (Midpoint) ไม่เกิน 4%  x  ฐานเงินเดือน 

สูงกว่าหรือเท่ากับค่ากลาง (Midpoint) ไม่เกิน 4%  x  ค่ากลาง 

4.7  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ทําปีละ 2 ครั้ง โดย 
- ประเมินครั้งแรกในเดือนมกราคม สําหรับการปฏิบัติงานระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 
- ให้ประเมินครั้งที่สองในเดือนสิงหาคมของปีถัดไป  สําหรับการปฏิบัติงานระหว่างเดือน

มกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 

 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบ 12 เดือน ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีตาม
สัดส่วนระยะเวลาที่ผู้น้ันปฏิบัติงาน 
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 การปรับเงินเดือนประจําป	ี

พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงานไม่มีสิทธิได้รับการปรับเงินเดือน
ประจําปี เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผ่านการทดลองปฏิบัติงานให้พิจารณาปรับเงินเดือนประจําปีตามสัดส่วน
ระยะเวลาที่ผู้ น้ันปฏิบัติงาน (นับระยะเวลาปฏิบัติงานรอบการประเมิน) และคํานวณจากค่ากลางของกระบอก
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน 

4.8  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงาน 

 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเป็นเวลา
อย่างน้อย 3 เดือนก่อนครบอายุสัญญาปฏิบัติงาน 

 ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงานครอบคลุมต้ังแต่วันเริ่มต้นสัญญาปฏิบัติงาน
จนถึงวันที่เริ่มการประเมิน โดยให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาปฏิบัติงาน
ฉบับน้ันๆ ประกอบการพิจารณาด้วย 

 หากพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันไม่ประสงค์จะต่อสัญญาปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นการลาออกและไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชย 

 ในกรณีที่ส่วนงานไม่ต่อสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ให้ส่วนงานเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงแจ้งต่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันทราบโดยทันที 

4.9  การปรับเงินเดือนของคณาจารย์ประจําท่ีได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

ปรับเงินเดือนตามสัญญาปฏิบัติงานใหม่ในตําแหน่งใหม่  เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  โดยมีเกณฑ์การปรับเงินเดือน ดังน้ี 

 กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงอัตราขั้นตํ่าของตําแหน่งใหม่  ให้ปรบัเงินเดือนเข้าสู่อัตราขั้นตํ่าของตําแหน่งใหม่ 
- ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4 อัตราเงินเดือนขั้นตํ่า  41,110  บาท 
- ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ A-3 อัตราเงินเดือนขั้นตํ่า  52,610  บาท 
- ตําแหน่งศาสตราจารย์ A-2  อัตราเงินเดือนขั้นตํ่า  64,110  บาท 
- ตําแหน่งศาสตราจารย์ A-1  อัตราเงินเดือนขั้นตํ่า  84,110  บาท 

 กรณีเงินเดือนสูงกว่าอัตราขั้นตํ่าของตําแหน่งใหม่  ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม 
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 บทที่ 5 
การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

การนับวันลาตามระเบียบฯ ให้นับตามรอบปีบัญชี หากปีใดพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานไม่ครบปีบัญชี 
ให้นับวันลาตามสัดส่วนของจํานวนวันที่ปฏิบัติงาน 

ในการลา พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องย่ืนใบลาตามแบบและภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
สําหรับการลาแต่ละประเภท เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะหยุดงานได้ 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจย่ืนใบลาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือไม่อาจรออนุมัติได้ 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึงเพ่ือพิจารณา เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 

จึงหยุดได้โดยต้องย่ืนใบลาตามระเบียบพร้อมเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนน้ันต่อผู้บังคับบัญชาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน 
และเมื่อหัวหน้าส่วนงานอนุมัติแล้วจึงจะถือว่าเป็นการลาตามระเบียบฯ 

5.1  การลากิจ 

จํานวนวัน  ปีละไม่เกิน  10  วันทําการ โดยได้รับเงินเดือนในวันที่ลา 
เกณฑ์การลา ย่ืนต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึงล่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ เมื่อได้รับ

อนุมัติจึงจะหยุดงานได้ 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงานและยังทดลองปฏิบัติงาน
ไม่ครบ 4 เดือนไม่มีสิทธิลากิจ เว้นแต่ ในกรณีจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้และ
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้หยุดได้แต่จะไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่หยุดน้ัน 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงานแต่ได้ทดลองปฏิบัติงานครบ 4 เดือนแล้วให้มี
สิทธิขอลากิจตามสัดส่วนที่มีสิทธิลากิจได้ในหน่ึงปี  ตัวอย่างเช่น 

- ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน มีสิทธิลากิจได้ 5 วันทําการ 
- ปฏิบัติงานครบ 9 เดือน มีสิทธิลากิจได้ 7.5 วันทําการ 
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5.2  การลาพักผ่อน 

 จํานวนวัน   ปีละไม่เกิน  10  วันทําการ 
  หากพนักงานมหาวิทยาลัยใช้วันลาพักผ่อนในปีใดไม่ครบ 10 วัน

ทําการตามท่ีกําหนดไว้ให้สะสมวันลาพักผ่อนที่มิได้ลาในปีน้ันรวมเข้ากับวัน
ลาพักผ่อนในปีต่อๆ ไปได้ 

   แต่เมื่อรวมวันลาพักผ่อนสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีที่จะลาแล้ว
จะต้องไม่เกิน 20 วันทําการ เว้นแต่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ซึ่งดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 30 วันทําการ 

 เกณฑ์การลา ปฏิบัติงานมาแล้วครบ  1  ปี 
   ย่ืนต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึงไม่น้อยกว่า  3  วันทําการ 

เมื่อได้รับอนุมัติจึงจะหยุดงานได้ 
   พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการพึงหลีกเลี่ยงการลาพักผ่อนใน

ระหว่างภาคการศึกษาที่ตนมีภาระงานสอนหรือในระหว่างการสอบกลาง
ภาคหรือสอบปลายภาค 

5.3  การลาป่วย 

 จํานวนวัน ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่ปีละไม่เกิน  30  วันทําการ โดยได้รับเงินเดือน
ในวันที่ลา 

 เกณฑ์การลา ลาป่วยติดต่อกันเกินกว่า 3 วันทําการขึ้นไป ให้แนบใบรับรองของแพทย์ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาพร้อมกับใบลาด้วย 

ภายในปีใด หากพนักงานมหาวิทยาลัยลาป่วยเกิน 30 วันทําการแต่ไม่เกิน 60 วันทําการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินเดือนร้อยละ 50 ของวันที่ลาป่วยเกิน 30 วันทําการ ทั้งน้ี ให้เสนอต่อ
หัวหน้าส่วนงานพิจารณาอนุมัติ 

เมื่อครบกําหนด 60 วันทําการแล้ว ยังจําเป็นต้องลาป่วยอีก ให้หัวหน้าส่วนงานมีอํานาจอนุญาต
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันลาป่วยเท่าที่จําเป็นต่อไปอีกโดยไม่ได้รับเงินเดือน หรือ จะเลิกสัญญาปฏิบัติงาน
โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าชดเชยตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลก็ได้ 

ข้อควรทราบ 
 ตามท่ีสิทธิการลาป่วยของมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้สามารถลาได้ปีละไม่เกิน 30 วันทําการ  และ
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีการเจ็บป่วยต่อเน่ืองหรืออุบัติเหตุก็แล้วแต่ ซึ่งอาจทําให้เกินสิทธิที่ได้รับ 30 
วันทําการ ซึ่งจะทําให้พนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานในกรณีที่ลาเกินสิทธิ 
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ในการน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถไปเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคมได้  โดยได้รับใน
อัตราร้อยละ 50ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง และรวมกันไม่เกิน 180 วัน/ปี  เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเร้ือรังจะได้รับเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน 

5.4  การลาเพื่อทําหมัน 

จํานวนวัน ตามระยะเวลาที่แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกําหนดและออกใบรับรอง โดย
ได้รับเงินเดือนในวันที่ลา 

เกณฑ์การลา ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3 วันทําการ  เมื่อได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนงานแล้วจึงจะหยุดงานได้ และให้ย่ืนใบรับรองของแพทย์ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  3  วันทําการนับแต่วันเริ่มกลับเข้า
ทํางาน 

5.5  การลาคลอด 

จํานวนวัน ไม่ว่าจะเป็นการลาก่อนหรือหลังคลอด  มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตร ครรภ์หน่ึงไม่เกิน 
90 วันรวมวันหยุดระหว่างวันลา   โดยให้ได้รับเงินเดือนจากนายจ้างตลอด
ระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วันและไม่ถือเป็นวันลาป่วย  และอีก 45 วันติดต่อ
ขอรับเงินจากกองทุนประกันสังคม 

เกณฑ์การลา ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึง
จะหยุดงานได้ และให้ย่ืนใบรับรองของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายใน  15  วันทําการนับแต่วันที่คลอด 

ในกรณีการคลอดฉุกเฉินที่ไม่อาจย่ืนใบลาล่วงหน้าได้  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคคลในครอบครัว
แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่จะทําได้ และให้ย่ืนใบลาพร้อมใบรับรองของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 15 วันทําการนับแต่วันที่คลอด 

5.6  การลาคลอดบุตรต่อเนื่อง 

จํานวนวัน ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยลาเพ่ือคลอดบุตรครบระยะเวลา 90 วัน แล้ว 
พนักงานมหาวิทยาลัยอาจลาเพ่ือคลอดบุตรต่อเน่ืองออกไปอีกได้ไม่เกิน 90 วันนับ
แต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาลาคลอด โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือเงินตอบ
แทนใด ๆ ระหว่างที่ลา 

เกณฑ์การลา ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันที่จะเริ่มลาครั้งหลังน้ี 
และให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานที่จะพิจารณาอนุมัติ 
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5.7  การลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด 

จํานวนวัน ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ครรภ์หน่ึงไม่เกิน 10 วันนับแต่วันคลอดรวม
วันหยุดระหว่างวันลา โดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

เกณฑ์การลา ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ  เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วจึงจะหยุดงานได้  และให้ย่ืนใบรับรองของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมพร้อมสําเนาสูติบัตรบุตรต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  3 วันแรกหลังจาก
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

ในกรณีการคลอดฉุกเฉินที่ไม่อาจยื่นใบลาล่วงหน้าได้  ให้พนักงานแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบใน
โอกาสแรกที่จะทําได้และให้ย่ืนใบลาพร้อมใบรับรองของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สําเนาใบสูติบัตรต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายใน  3  วันทําการนับแต่วันที่คลอด 

5.8  การลาอุปสมบท  ลาเพื่อบวชชีพราหมณ์  หรือลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ 

 การลาอุปสมบท 
จํานวนวัน ลาได้ไม่เกิน  1  พรรษาและให้มีสิทธิลาก่อนวันเข้าพรรษาและหลังวันออก

พรรษาได้อีกรวมแล้วไม่เกิน 21 วัน 
ในกรณีเป็นการลาอุปสมบทนอกพรรษา ให้ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 30 วัน
รวมวันหยุดในระหว่างการลา 

 ลาเพื่อบวชชพีราหมณ ์
จํานวนวัน ลาได้ไม่เกิน 30 วันรวมวันหยุดในระหว่างการลา เพ่ือไปถือศีลและปฏิบัติ

ธ ร รม  ณ  สถานป ฏิ บั ติ ธ ร รมที่ ไ ด้ รั บการรั บ รอ งจากสํ า นั ก ง าน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 ลาเพื่อประกอบพิธฮีัจญ ์
จํานวนวัน ลาได้ไม่เกิน 30 วันรวมวันหยุดในระหว่างการลา ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย 

 เกณฑ์การลา - พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันมาแล้ว
อย่างน้อย 3 ปี  และสามารถใช้สิทธิลาประเภทใดประเภทหน่ึงได้เพียงหน่ึง
ครั้งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา 

- ย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันอุปสมบท  วันบวชชีพราหมณ์ หรือวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ แล้วแต่กรณีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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เว้นแต่ ในกรณีมีเหตุที่ไม่อาจย่ืนใบลาภายในเวลาที่กําหนด ให้ช้ีแจงเหตุผลความ
จําเป็นประกอบการลาและให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงานที่จะพิจารณาให้ลา
หรือไม่ก็ได้ 

เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาแล้วจะต้องอุปสมบท บวชชีพราหมณ์ หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ภายใน 10 
วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 5 วันนับแต่วันลาสิกขาบท ลาบวช 
ชีพราหมณ์ หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อกลับมาปฏิบัติงานแล้วให้พนักงานมหาวิทยาลัยนําส่งเอกสาร
รับรองการอุปสมบท หรือเอกสารรับรองการบวชชีพราหมณ์ หรอืสําเนาเอกสารการเดินทาง แล้วแต่กรณี 

5.9  การเข้าเตรียมพล 

 จํานวนวัน มีสิทธิลาเข้ารับการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ  เพ่ือฝึกวิชาทหาร  หรือเพ่ือทดลอง
ความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  หรือลาเพ่ือเข้ารับการ
ตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็นทหารกองประจําการ  แต่ไม่รวมถึงการลาเพ่ือไป
ประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร โดยได้รับเงินเดือนตลอดระยะเวลา 
ที่ลาแต่ปีหน่ึงต้องไม่เกิน 60 วัน 

เกณฑ์การลา จะต้องย่ืนใบลาพร้อมแสดงหมายเรียกต่อหัวหน้าส่วนงานล่วงหน้าทันทีที่ได้รับ
หมายเรียก 
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 บทที่ 6 
การลาศึกษา  ฝึกอบรม  การลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  และทุน	

 

6.1  การลาศึกษา 

หมายความว่า การลาเพ่ือไปเพ่ิมพูนคุณวุฒิเพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าได้กับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต และให้หมายความ
รวมถึง การฝึกฝนภาษา การรับคําแนะนําก่อนการเข้าศึกษา หรือการฝึกอบรม ที่เป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นเง่ือนไขของ
การเพ่ิมพูนคุณวุฒิน้ันด้วย 

 ผู้อนุมัติ	

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารส่วนงานเห็นสมควรให้อาจารย์ผู้ใดในสังกัดลาศึกษา ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติการลาศึกษา เมื่ออาจารย์ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัย
มีคําสั่งให้ลาศึกษา 

 สัญญา	

1. สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาทดลองปฏิบัติงาน (พม.28-1) / สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาปฏิบัติงาน 
(พม.29-1) 

     ให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาปฏิบัติงานออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ผู้น้ันได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ทั้งน้ี 
เพ่ือมิให้ถูกกระทบจากระยะเวลาในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นตามข้อ 30 และข้อ 31 แห่งข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 

2. สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาศึกษา หรือลาฝึกอบรม  ซึ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยต้องกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เท่าของเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 

กรณีที่อาจารย์ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในประเทศบางเวลาโดยที่ยังคงสามารถปฏิบัติงานตามภาระ
งานข้ันตํ่าได้ไม่ต้องทําสัญญาลาศึกษา 

3. สัญญารับทุน (กรณีได้รับทุนจากหน่วยงานต่างๆ) ทั้งน้ี ข้อผูกพันหรือเง่ือนไขการชดใช้ทุนให้เป็นไป
ตามท่ีทุนน้ันกําหนดไว้ 

 ค่าตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการลาศึกษา	

1. ได้รับเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ยกเว้นกรณีลาศึกษาเกิน 6 ปีขึ้นไป โดยใน
ปีที่ 6 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับเงินเดือน 

2. ได้รับเงินค่าตําแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 1-60  แต่นับต้ังแต่วันที่ 61 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับเงิน
ค่าตําแหน่งทางวิชาการ 



 

บทท่ี 6 การลาศึกษา  ฝึกอบรม  การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  และทุน 

 

หน้า 27 

3. ได้รับเงิน พ.ต.ส. ต้ังแต่วันที่ 1-60  แต่นับต้ังแต่วันที่ 61 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับเงิน พ.ต.ส. 

 การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน	

เมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาแล้ว อาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต้องรีบ
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและรายงานผลการศึกษาต่อหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดในโอกาสแรกที่จะทําได้ ในกรณี
ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องรีบเดินทางกลับและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 7 วัน
นับจากวันครบกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

 กรณีสําเร็จการศึกษาก่อนครบกําหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติ	

ให้รีบดําเนินการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน และให้ถือว่าอาจารย์ผู้น้ันได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
จนถึงวันที่ผู้น้ันได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 

 กรณีสําเร็จการศึกษาแล้ว และเกินกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่รายงานตัวกลับเข้า

ปฏิบัติงาน	

ให้ถือเป็นการลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน และหากไม่มีเหตุผลอันสมควรถือเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง  ทั้งน้ี ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาลาศึกษาที่ต้องนํามาคํานวณเพ่ือชดใช้ตามสัญญาลาศึกษา
แล้วแต่กรณีด้วย 

 การขยายระยะเวลาการลาศึกษา	

ให้ทําหนังสือย่ืนเสนอมหาวิทยาลัยโดยผ่านหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดอย่างน้อย 30 วันก่อนครบ
กําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

 กรณีไม่อาจกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เท่าของเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลา

ศึกษา 

จะต้องชดใช้เงินเดือนและเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในระหว่างลาศึกษา พร้อมกับเบ้ีย
ปรับเป็นเงินอีกสองเท่าของเงินดังกล่าวคืนให้แก่มหาวิทยาลัย (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามสัญญาอนุญาตลา
ศึกษา) 

 กรณีกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยบางส่วนแต่ไม่ครบกําหนด 

ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ และเบ้ียปรับลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ น้ันกลับเข้าปฏิบัติงาน 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมตามสัญญาอนุญาตลาศึกษา) 
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 กรณีกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยยังไม่ครบกําหนด แต่ถูกมหาวิทยาลัยเลิกสัญญาปฏิบัติงาน	

ไม่เป็นเหตุให้อาจารย์ผู้น้ันพ้นจากข้อผูกพัน หน้าที่และความรับผิด  โดยให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ และ
เบ้ียปรับลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ น้ันกลับเข้าปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามสัญญาอนุญาต 
ลาศึกษา) 

 กรณีเคยลาศึกษาแล้ว ประสงค์จะลาศึกษาอีกครั้งหนึ่ง	

ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารส่วนงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่จะ
พิจารณา แต่ทั้งน้ี มิให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานสําหรับการลาในครั้งหลังเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน (ชดใช้เวลา
ปฏิบัติงาน) สําหรับการลาคร้ังก่อน 

6.2  การลาฝึกอบรม 

หมายความว่า การลาเพ่ือไปพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัย 
หรือการอบรมสัมมนา โดยไม่ได้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือประกาศนียบัตร
อ่ืนใดที่เทียบเท่าได้กับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต และให้หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาหรือการรับ
คําแนะนําก่อนเข้าฝึกอบรมที่เป็นส่วนหน่ึงหรือเง่ือนไขของการฝึกอบรมน้ันด้วย ทั้งน้ี ต้องมิใช่การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ 

 ผู้อนุมัติ	

ในการอนุมัติให้อาจารย์ผู้ใดลาฝึกอบรมให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารส่วนงาน เว้นแต่ กรณี
การลาฝึกอบรมที่มีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา  เมื่ออาจารย์ได้รับ
อนุมัติให้ลาฝึกอบรมแล้ว ให้มหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้ลาฝึกอบรม 

 สัญญา	

1. สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาศึกษา หรือลาฝึกอบรม  ซึ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยต้องกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เท่าของเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาฝึกอบรม 

กรณีที่อาจารย์ได้รับอนุมัติให้ลาฝึกอบรมในประเทศบางเวลาโดยที่ยังคงสามารถปฏิบัติงานตามภาระ
งานข้ันตํ่าได้ไม่ต้องทําสัญญาลาฝึกอบรม 

2. สัญญารับทุน (กรณีได้รับทุนจากหน่วยงานต่างๆ) ทั้งน้ี ข้อผูกพันหรือเง่ือนไขการชดใช้ทุนให้เป็นไป
ตามท่ีทุนน้ันกําหนดไว้ 
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 ค่าตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการลาฝึกอบรม	

1. ได้รับเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาฝึกอบรม ยกเว้นกรณีลาฝึกอบรมเกิน 6 ปี
ขึ้นไป โดยในปีที่ 6 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับเงินเดือน 

2. ได้รับเงินค่าตําแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 1-60  แต่นับต้ังแต่วันที่ 61 เป็นต้นไป จะไม่ได้
รับเงินค่าตําแหน่งทางวิชาการ 

3. ได้รับเงิน พ.ต.ส. ต้ังแต่วันที่ 1-60  แต่นับต้ังแต่วันที่ 61 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับเงิน พ.ต.ส. 

 การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน	

เมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาฝึกอบรมแล้ว อาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาฝึกอบรมต้อง
รีบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและรายงานผลการฝึกอบรมต่อหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดในโอกาสแรกท่ีจะทําได้ 
ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ต้องรีบเดินทางกลับและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ภายใน 7 วันนับจากวันครบกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

 กรณีเสร็จสิ้นการฝึกอบรมก่อนครบกําหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติ	

ให้รีบดําเนินการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน และให้ถือว่าอาจารย์ผู้ น้ันได้รับอนุมัติให้ 
ลาฝึกอบรมจนถึงวันที่ผู้น้ันได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 

 กรณีเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว และเกินกําหนดระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่รายงานตัวกลับ

เข้าปฏิบัติงาน	

ให้ถือเป็นการลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน และหากไม่มีเหตุผลอันสมควรถือเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง  ทั้งน้ี ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาลาฝึกอบรมท่ีต้องนํามาคํานวณเพื่อชดใช้ตามสัญญา 
ลาฝึกอบรมแล้วแต่กรณีด้วย 

 การขยายระยะเวลาการลาฝึกอบรม	

ให้ทําหนังสือย่ืนเสนอมหาวิทยาลัยโดยผ่านหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดอย่างน้อย 30 วันก่อนครบ
กําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

 กรณีไม่อาจกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เท่าของเวลาท่ีได้รับอนุมัติ 

ให้ลาฝึกอบรม 

จะต้องชดใช้เงินเดือนและเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในระหว่างลาฝึกอบรม พร้อมกับเบ้ีย
ปรับเป็นเงินอีกสองเท่าของเงินดังกล่าวคืนให้แก่มหาวิทยาลัย (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามสัญญาอนุญาต 
ลาฝึกอบรม) 
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 กรณีกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยบางส่วนแต่ไม่ครบกําหนด 

ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ และเบ้ียปรับลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติงาน (รายละเอียด
เพ่ิมเติมตามสัญญาอนุญาตลาฝึกอบรม) 

 กรณีกลับมาปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยยังไม่ครบกําหนด แต่ถูกมหาวิทยาลัยเลิกสัญญาปฏิบัติงาน	

ไม่เป็นเหตุให้อาจารย์ผู้น้ันพ้นจากข้อผูกพัน หน้าที่และความรับผิด  โดยให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ และ
เบ้ียปรับลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามสัญญาอนุญาตลาฝึกอบรม) 

 กรณีเคยลาฝึกอบรมแล้ว ประสงค์จะลาฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่ง	

ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารส่วนงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่จะ
พิจารณา แต่ทั้งน้ี มิให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานสําหรับการลาในครั้งหลังเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน (ชดใช้เวลา
ปฏิบัติงาน) สําหรับการลาคร้ังก่อน 

6.3  การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

หมายความว่า การแต่งหรือเรียบเรียงตํารา หนังสือ หรือการปฏิบัติงานวิจัยหรือการสร้างงานนวัตกรรมหรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ใดศาสตร์
หน่ึง หรือการเพ่ิมพูนความรู้ในศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงด้วยการลงทะเบียนเข้าศึกษาและผ่านการวัดผลการศึกษาใน
รายวิชาของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดโดยมิใช่
การเพ่ิมคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา 

 จํานวนคนท่ีมีสิทธิ์	

จํานวนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเมื่อรวมกัน
แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนคณาจารย์ประจําของส่วนงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในขณะที่พิจารณา ทั้งน้ี  หาก
มีทศนิยมให้นับเป็นหน่ึงคน และสําหรับส่วนงานที่มีจํานวนคณาจารย์ประจําไม่ถึง 10 คน ให้ไปได้หน่ึงคน 

 คุณสมบัติของผู้ขออนุมัติไปปฏิบัติงานฯ	

1. ได้ปฏิบัติงานตามภาระงานข้ันตํ่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. อายุไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ในวันที่ย่ืนขอ 
3. ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 
4. ขอลาคร้ังแรก ต้องปฏิบัติงานสายวิชาการในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยไม่นับรวม

ระยะเวลาที่ลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือวิจัย 
5. ขอลาครั้งต่อไปเมื่อผู้น้ันกลับจากการไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการคร้ังก่อนหน้ามาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 5 ปี 



 

บทท่ี 6 การลาศึกษา  ฝึกอบรม  การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  และทุน 

 

หน้า 31 

 ระยะเวลา	

พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการได้ 3 ครั้ง แต่ละครั้ง 
มีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 

 ค่าตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการไปปฏิบัติงานฯ	

1. ได้รับเงินเดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  และ
ได้รับการปรับเงินเดือนประจําปีตามปกติ 

2. ได้รับเงินค่าตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ 

3. ได้รับเงิน พ.ต.ส. ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

 วิธีดําเนินการขออนุมัติ	

1. ให้ผู้ที่ประสงค์จะลาเสนอใบลาพร้อมข้อเสนอโครงการและแผนการปฏิบัติงานตามแบบ 
ที่ กําหนดต่อหัวหน้าภาควิชาหรือต่อคณบดีในกรณีที่ ไม่มีส่วนงานน้ันไม่มีภาควิชาเพ่ือนําเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารส่วนงาน ทั้งน้ี จะต้องย่ืนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันที่จะเริ่มลา 

2. ให้คณะกรรมการบริหารส่วนงานเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการ ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง
หลักการจํานวนคน 

3. หากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอนุมัติ ให้มหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้น้ันไปปฏิบัติงานมีระยะเวลาและเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 การติดตามผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ	

1. ส่วนงานดําเนินการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามการดําเนินงาน
โครงการฯ 

2. ผู้ได้รับอนุมัติรายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการต่อ 
คณะกรรมการบริหารส่วนงานเป็นระยะทุก 3 เดือนและรายงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบ 

3. เมื่อเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานฯ แล้วให้จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาไม่เกินหน่ึง
เดือนนับแต่วันที่กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดและ 
คณะกรรมการบริหารส่วนงานตามลําดับจนถึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

4. หากในกรณีที่ ครบ  6 เ ดือนแล้ว  ผู้ ไ ด้รับอนุมั ติ ไม่มีการรายงานความก้าวหน้าใ ห้
คณะอนุกรรมการฯ  รีบรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน  และส่วนงานรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติงาน
ตามปกติ 
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 การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข	

การปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้รับอนุมัติโดยไม่มีการดําเนินการเสนอข้อเท็จจริงต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือการไม่รายงานผลการปฏิบัติงาน จะเป็นผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันไม่ได้รับ
การพิจารณาปรับเงินเดือนประจําปีที่ผู้น้ันกลับมาปฏิบัติงานและจะไม่มีสิทธิลาไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการอีก 

6.4  การสนับสนุนทุนด้านวิชาการ (กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา) 

 ทุนไปเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศระยะสั้น 	

1.  ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  
 เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการใน
ต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ สนับสนุนคนละ 
1 ครั้ง/ปี (นับตามปีปฏิทิน) 
 ระยะเวลาในการรับสมัครตลอดทั้งปี (ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบล่วงหน้า 3 เดือน ยกเว้นใบตอบ

รับ) 
 สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0235 

2.  ทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ  
เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการของส่วนงานได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้โดยการศึกษา

ฝึกอบรมหรือวิจัยเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 3 สัปดาห์ และไม่เกิน 3 เดือน  เพ่ือจะได้นําความรู้และประสบการณ์กลับมา
พัฒนาโครงการของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ระยะเวลาในการรับสมัครตลอดทั้งปี (ส่งล่วงหน้า 3 เดือน) 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0235 

3.  ทุนเจรจา/ดูงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  
 เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ดํารงตําแหน่งในระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบโครงการของ
ส่วนงานได้เดินทางไปเจรจาหรือดูงานทางวิชาการ เพ่ือนําผลการเจรจาและความรู้มาพัฒนาและดําเนินงานให้
บรรลุผลและมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีในความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ระยะเวลาในการรับสมัครตลอดทั้งปี 
 สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0235 

4.  ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์กับต่างประเทศ  
 เพ่ือช่วยให้เกิดความเป็นสากลในระดับอุดมศึกษาทําให้บุคลากรของไทยมีศักยภาพระดับสากลและนําไปสู่
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
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 ระยะเวลาในการรับสมัครตลอดทั้งปี (ส่งล่วงหน้า 3 เดือน) 
 สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0217 

 ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ	

1.  ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศ  

- ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศ (ปีสุดทา้ย) 

  เพ่ือสนับสนุนทุนด้านการศึกษาให้แก่อาจารย์ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
ด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืนซึ่งใกล้จะสําเร็จการศึกษาเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเป็นผลทําให้อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมีขวัญและกําลังใจที่จะเร่งศึกษาให้สําเร็จโดยเร็ว  เพ่ือจะกลับมาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

ระยะเวลาในการรับสมัครตลอดทั้งปี 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0229 

- ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศ (ปีแรก) 
  เพ่ือสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพทางวิชาการ ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และ 
มีโอกาสที่จะไปเสาะแสวงหาทุนอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการสนับสนุนทุนเสริมเพ่ือการศึกษา 
ณ ต่างประเทศในปีแรก 

ระยะเวลาในการรับสมัครตลอดทั้งปี 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0229 

2.  ทุนเสริมเพื่อเปน็คา่เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
  เพ่ือเป็นการให้ทุนเสริมเป็นค่าเดินทางให้แก่อาจารย์ประจําที่ไปศึกษาด้วยทุนส่วนตัวหรือ 
ไปศึกษาด้วยทุนอ่ืน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง 

ระยะเวลาในการรับสมัครตลอดทั้งปี 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0229 

3.  เงินยืมเพือ่ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
  เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลืออาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษาอยู่หรือผู้ที่กําลัง
จะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  ให้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์และไม่เกินรายละ 400,000 บาท 

ระยะเวลาในการรับสมัครตลอดทั้งปี 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0229 

4.  ทุนจุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน ์
  เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาที่มุ่งเสริมให้ผู้มีศักยภาพสูงได้เข้ามาศึกษาระดับปริญญาเอกใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับขีดความสามารถและความแข็งแกร่งด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดสรรให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอกที่ประสงค์จะร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน 
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สาขาวิชาใดวิชาหน่ึง โดยอาจารย์และนิสิตจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินทุนละ 2 ล้านบาท  ทั้งน้ี นิสิตมีโอกาสไป
ศึกษาวิจัยในต่างประเทศด้วย 

ระยะเวลาในการรับสมัคร จะประกาศให้ทราบเมื่อมีการรับสมัครเป็นรายปี 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0229 

 ทุนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 	

1.  ทุนโครงการสนับสนนุการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
  เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอันเป็นการเสริมศักยภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่นิสิตไทยและเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาเรียนร่วมกับนิสิตไทย 
  เงื่อนไข รายวิชาที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรปกติในระดับปริญญาตรี 
(ไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษและไม่เป็นรายวิชาที่เน้ือหาคือภาษาอังกฤษ) 

ระยะเวลาในการรับสมัครปีละ 2 ครั้ง  สําหรับภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย  โดย 
หัวหน้าภาควิชาพิจารณาและเสนอเร่ืองผ่านส่วนงานไปยังสํานักบริหารวิชาการอย่างช้าภายใน 
3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0204-7 

2.  ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตโปรแกรมเกียรตินิยม 
  เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงได้เข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม 
มหาวิทยาลัยจึงให้การสนับสนุนทุนให้แก่นิสิตและอาจารย์ดังน้ี 

- ทุนค่าเล่าเรียนสําหรับนิสิตทุกภาคการศึกษา ต้ังแต่ช้ันปีที่ 2 ถึงช้ันปีสุดท้าย 
- ทุนวิจัยสําหรับการทําโครงการวิจัยขนาดเล็ก (ปริญญานิพนธ์) ของนิสิตช้ันปีสุดท้าย จํานวน 

30,000 บาทต่อคน 
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จํานวน 10,000 บาท ต่อนิสิต 1 คน 

ระยะเวลาการเสนอขอรับทุน ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อน 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0206-7 

3.  ทุนสมทบสําหรบัอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ 
  เพ่ือกระตุ้น/ส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่ในศาสตร์ที่อยู่ในระดับแนวหน้าส่งเสริมให้นิสิตทุกระดับ 
ได้ศึกษากับอาจารย์/ศิลปินจากต่างประเทศ รวมทั้งเพ่ือให้คณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทําวิจัยและ
ตีพิมพ์ผลงานร่วมกับอาจารย์/นักวิจัยจากต่างประเทศ หรือเพ่ือให้ศิลปินจากต่างประเทศมาสร้างผลงานศิลปะ 
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี  มหาวิทยาลัยจะให้ทุน
สนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละไม่เกิน 60,000 บาท ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัด ตามท่ีจ่ายจริง 
ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท และค่าที่พัก ณ International House ตามระยะเวลาที่รับทุน 
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ระยะเวลาการเสนอใบสมัคร ก่อนกําหนดการเดินทางมาปฏิบัติงานของอาจารย์/นักวิจัย/ 
ศิลปินชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0229 และ 0-2218-0211 

6.5  ทุนสนับสนุนทางวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

 ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น	

1.  ทุนอบรม สัมมนา วิจัยจากมูลนธิิ องคก์รและ/หรือรฐับาลต่างประเทศ 
  เพ่ือให้อาจารย์/บุคลากรได้มีโอกาสไปศึกษาวิจัยหรือสัมมนาในต่างประเทศเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

ระยะเวลาในการรับสมัครตลอดทั้งปี/ตามท่ีได้รับแจ้ง 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0217 

2.  ทุนโครงการแลกเปลี่ยน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ.) 
  เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์/นิสิตไปดําเนินกิจกรรมทางวิชาการศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางด้านการเรียนการสอนและเพ่ือเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 

ระยะเวลาในการรับสมัคร ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี  
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0217 

 ทุนการศึกษาต่อ 	

1.  ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และสาขาวิชาอ่ืนๆ 
ที่จําเป็นต่อการบริหารและจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนวิศวกร
และนักวิทยาศาสตร์และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระยะยาว 

สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0217, 0-2218-0229 

2.  ทุนรัฐบาล (ก.พ.) 
  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมและพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาคราชการให้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของภาคราชการท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและเอ้ือต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตและทดแทนกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถสูงที่พ้นไปจากภาคราชการ  
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และทดแทนทุนความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ลดลงรวมท้ังเป็นเคร่ืองโน้มน้าวและชักจูงคนเก่งรุ่นใหม่ให้เข้ารับ
ราชการ 

สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0217, 0-2218-0229 

3.  ทุนรัฐบาลต่างประเทศ 
  เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรมในต่างประเทศเพ่ือนําความรู้ 
มาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0217 

4.  ทุนมูลนิธิ/มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
   4.1 ทุน Harvard – Yenching ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1) ทุน Doctoral Scholarship Program เพ่ือไปศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา 
Humanities and Social Sciences  

2) ทุน Visiting Scholarship Program ไปศึกษาและทําวิจัย สาขา Humanities and 
Social Sciences ณ มหาวิทยาลัย Harvard 

3) ทุน Visiting Fellows Program ไปทําวิจัย สาขา Humanities and Social Sciences 
ณ มหาวิทยาลัย Harvard 

รับสมัครระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปี 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0217 

4.2 ทนุ Hitachi Foundation ประเทศญี่ปุ่น 
1) ทุนประเภท Hitachi Scholarship เพ่ือไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขา Science 

and Engineering  
2) ทุนประเภท Hitachi Fellow Program เพ่ือไปทําวิจัยหลังปริญญาเอก สาขา Science 

Engineering and Technology  
3) ทุนประเภท Komai Fellow Program เพ่ือไปทําวิจัย สาขา Social Science 

รับสมัครในเดือนสิงหาคมของทุกปี 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0217 

4.3 ทุนมูลนธิไิทย – อเมริกัน (Fulbright) 
1) ทุนสําหรับอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยเพ่ือไปศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญา

เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในทุกสาขาวิชา ยกเว้นแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และ
สาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2) ทุนสําหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการสอน 10 ปีขึ้นไป เพ่ือไปทําการ
สอนหรือทํากิจกรรมทางวิชาการ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 
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เช่น ด้านการเมือง การค้า กฎหมาย วัฒนธรรม หรือการศึกษา ระยะเวลา 4 – 6 
เดือน 

3) ทุนสําหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ในประเทศ 
สาขาศึกษาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา สังคมศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ เพ่ือเดินทาง
ไปศึกษาหรือทําวิจัยระยะสั้นๆ ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

4) ทุนสําหรับเชิญนักวิชาการไทยและอเมริกาเพ่ือการบรรยาย/สัมมนาให้คําปรึกษา
ในสาขาวิชาต่างๆ 

รับสมัครระหว่างเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี 
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0217 

4.4 ทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพื่อการศึกษาในต่างประเทศสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

เป็นทุนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างฐาน
กําลังคนที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉพาะบางสาขาที่มีจํานวนผู้สนใจ
เลือกเข้าศึกษาน้อยแต่จําเป็นต้องผลิตบัณฑิตเพ่ือเก้ือหนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและ
ย่ังยืนในระยะยาว 
รับสมัคร : ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mua.go.th และ 
www.husoc.ac.th 

  การเสนอขอรับการสนับสนุนทุนทุกประเภทสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
  www.academic.chula.ac.th 

6.6  ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

 กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช	

- ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม ่
- ทุนวิจัย – ทุนสิ่งประดิษฐ์ 
- ทุนโครงการหลังปริญญาเอก 
- ทุนโครงการเพชรชมพูเข้มแขง็  
- ทุนโครงการเช่ือมโยงงานวิจัยกับการนําไปใช้ประโยชน์ต่อภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 
- ทุนโครงการเช่ือมโยงงานวิจัยสู่สังคม 
- ศาสตราจารย์ภิชานเงินทุน ดร.คัทสิโนะ  สิเดะ  มาเอดะฯ 
- โครงการอาศรมความคิด 
- โครงการขับเคลื่อนการวิจัย 
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- ทุนสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ (CE/RU) 
- โครงการส่งเสริมการทํางานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่ศักยภาพสูง (CLUSTER) 
- โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่นานาชาติ : ทนุเมธีวิจัย จุฬาฯ 
- โครงการบูรณาการงานวิจัยสู่นานาชาติ : ทนุส่งเสริมกลุม่นักวิจัย 
- ทุนเสริมรากฐานการวิจัย 
- รางวัลผลงานวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
- เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
- ทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- หน่วยคลินิกวิจัย 

 กองทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	

- ทุนวิจัย 
- ทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านอารยธรรมไทย 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	

- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 

 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ	

- ทุนมูลนิธิกระจกอาซาฮี 

6.7  ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ	

- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
- สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
- กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
- กรมชลประทาน 
- กรมควบคุมมลพิษ 
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- กรมทางหลวง 
- กรมป่าไม้ 
- กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
- ธนาคารออมสิน 
- นิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- บริษัทไปรษณย์ีไทย จํากัด 
- มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
- มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 
- สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- สถาบันพระปกเกล้า 
- สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
- สถาบันรับรองสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
- สถาบันส่งเสริมและพัฒนากจิกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ 
- สภากาชาดไทย 
- สํานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
- สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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- สํานักงานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อม 
- สํานักงานประกันสังคม 
- สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
- สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
- สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
- สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
- สํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
- สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
- สํานักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
- สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
- สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
- สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
- สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผูสู้งอายุ 
- สํานักงานอัยการสูงสุด 
- สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
- สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
- องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาคเอกชน	

- มูลนิธิ 50 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย 
- สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
- สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
- สมาคมผูก่้อการสร้างงานเหล็กไทย 
- อุตสาหกรรมมลูนิธิสถาบันไทย – เยอรมนี 
- มูลนิธิโทเร เพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
- ทุน Cerebos Awards 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากต่างประเทศ	

- Agricultural Development Council (ADC) 
- Asian Development Bank (ADB) 
- American Foundation for AIDS Research (AmFAR) 
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- Asian Productivity Organization, Japan 
- Association for International Cancer Research (AICR), Scotland 
- Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), Australia 
- Canadian International Development Agency (CIDA), Canada 
- Captain James Cook Research, New Zealand 
- Council for Asian Manpower Studies (CAMS), Philippines 
- Friedrich – Ebert – Stiftung (FES), Germany 
- Hitachi Foundation, Japan 
- Institute of Developing Economics, Japan 
- Institute of Energy Economics, Japan 
- Institute of Southeast Asian Studies (ISAS), Singapore 
- International Atomic Energy Agency (IAEA), Austria 
- International Development Research Center [IDRC], Canada 
- International Foundation of Science [IFS], Sweden 
- International Human Assistance Programme [IHAP] 
- International Labour Organization [ILO] 
- International Rice Research Institute [IRRI], Philippines 
- James H.W. Thompson Foundation 
- Japan Foundation, Japan 
- Japan International Cooperation Agency [JICA], Japan 
- Matsumae International Foundation [MIF], Japan 
- McNamara Fellowship Program, United States of America 
- Nagao Natural Environment Foundation, Japan 
- National Research Advisory Council [NRAC], New Zealand  
- Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Canada 
- Niwano Peace Foundation, Japan 
- Population Council, United States of America 
- Regional Centre for Education in Science and Mathematics [RECSAM] 
- Rockefeller Foundation [RF], United States of America 
- Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research, Norway 
- Sophia University, Japan 
- Southeast Asian Ministers of Education Organization [SEAMEO], Singapore  
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- Southeast Asian Population Research Awards Program [SEAPRAP], New Zealand, 
Singapore 

- Southeast Asian Regional Center for Agriculture [SEARCA], Philippines  
- StiftungVolkswagenwerk, Germany 
- Sumitomo Foundation , Japan 
- Swedish National Association against Heart and Chest Diseases, Sweden  
- Thailand – United States Educational Foundation, United States of America 
- UNESCO & Third World Academy [UNESCO/TWAS] 
- United Nations Children’s Fund [UNICEF] 
- United Nations Development of Technical Cooperation for Development [UN/DTCD] 
- United Nations Department Programme [UNDP] 
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO] 
- United Nations Environment Programme [UNEP] 
- United Nations Fund for Drug Abuse Control [UNFDAC] 
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บทที่ 7 
การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ (เฉพาะกลุ่มคณาจารย์ประจํา)	

7.1  กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําที่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

2. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน พ.ศ.
2556 

3. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการนับเวลาดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
อาจารย์ พ.ศ.2556 

4. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คําจํากัดความของผลงานทางการสอน ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะ
คุณภาพของผลงานทางการสอน พ.ศ.2556 

5. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะการ 
มีส่วนร่วมและ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

6. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง แบบคําขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ กระบวนการและขั้นตอนในการ 
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556 

7. ประกาศคณะวุฒยาจารย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระบวนการและข้ันตอนในการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

8. ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงานและการปรับ
เงินเดือนและค่าตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น พ.ศ.
2553 

7.2  ขั้นตอนการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย ์ ตําแหน่งศาสตราจารย์ 

ผู้เสนอขอตําแหน่ง ผู้เสนอขอตําแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีของส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าท่ีของส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารส่วนงาน คณะกรรมการบริหารส่วนงาน 

“ให้ถือว่าวันท่ีเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารส่วนงาน 

ได้รับคําขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (เอกสารถูกต้องครบถ้วน) 

เป็นวันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้รับเร่ือง” 
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ที่มา : www.fpcs.chula.ac.th 

 

คณะอนุวุฒยาจารย์ คณะอนุวุฒยาจารย์ 

คณะวุฒยาจารย์ คณะวุฒยาจารย์ 

คณะอนุวุฒยาจารย์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวุฒยาจารย์ 

คณะอนุวุฒยาจารย์ สภามหาวิทยาลัย 

คณะวุฒยาจารย์ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีออกคําสั่งแต่งตั้ง) 

คณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.) 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง) 
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7.3  ผลงาน 
หัวข้อ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ผลงาน
ทางการสอน 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
(1) เอกสารประกอบการสอน 
(2) เอกสารคําสอน 
ลักษณะของผลงานทางการสอนแต่ละประเภทให้เป็นไปตามท่ีคณะวุฒยาจารย์กําหนด โดยจัดทําเป็นประกาศ
คณะวุฒยาจารย์ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
(1) บทความวิชาการ 
(2) ตํารา 
(3) หนังสือ 
(4) งานวิจัย 
(5) ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
(6) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ลักษณะของผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทให้เป็นไปตามท่ีคณะวุฒยาจารย์กําหนด โดยจัดทําเป็นประกาศ
คณะวุฒยาจารย์ 

ลักษณะ
ผลงานทาง
วิชาการ 

- สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ 
- เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
- พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
- ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
- เป็นงานท่ีจัดทําข้ึนโดยผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
- เป็นงานในสาขาวิชาเดียวกันหรือท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเป็นงานในสาขาวิชาบูรณาการกับสาขาวิชาท่ี
เชี่ยวชาญ 
- ได้รับการเผยแพร่แล้วอย่างกว้างขวาง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามท่ี
คณะวุฒยาจารย์กําหนด โดยจัดทําเป็นประกาศคณะวุฒยาจารย์ 
- ผลงานทางวิชาการซึ่งจัดทําข้ึนโดยบุคคลหลายคน อาจนํามาใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ แต่
ต้องมีคํารับรองสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานและระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคคลท่ีร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงานดังกล่าวอย่างชัดเจนตามท่ีคณะวุฒยาจารย์กําหนด โดยจัดทําเป็นประกาศคณะวุฒยาจารย์ 
- ต้องไม่เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
- ต้องไม่เป็นงานเดียวกันหรือเป็นงานท่ีซํ้ากับผลงานทางวิชาการซ่ึงได้ใช้ในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของ
ผู้นั้นมาแล้ว เว้นแต่หากมีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับเดียวกันหรือระดับท่ีตํ่ากว่าตําแหน่งท่ีเคยขอกําหนดมาแล้ว และมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคย
ประเมินแล้วมาเสนอใหม่ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินําผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่ได้ประเมิน
มาแล้วมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการนั้นซํ้าอีก 
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หัวข้อ พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ต้องไม่เป็นผลงานท่ีผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ระดับคุณภาพ
ผลงานทาง
วิชาการ 

(1) ดี 
(2) ดีมาก 
(3) ดีเด่น 
ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการแต่ละระดับให้เป็นไปตามท่ีคณะวุฒยาจารย์กําหนด โดยจัดทําเป็น
ประกาศคณะวุฒยาจารย์ 

7.4  คุณสมบัติ 

1. ต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
2. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น 

ตําแหน่งปัจจุบัน 
 

ขอกําหนดตําแหน่งใหม่ 
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ี 

ในตําแหน่งปัจจุบัน 
อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  6 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

5 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
2 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 3 ปี 
รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 2 ปี 

3. ช่ัวโมงสอนและผลการประเมินการสอนในแต่ละตําแหน่ง 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในแต่ละตําแหน่งต้องมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง 

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการประเมินผลการสอน 2 ภาคการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน 

7.5  ผลงานการสอน 

 กรณีสอนคนเดียวเต็มวิชา ให้เสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน ทั้งรายวิชาไม่น้อยกว่า 
1 รายวิชา 
 กรณีสอนร่วม ให้เสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน เฉพาะในส่วนของตน รวมกันแล้วให้ได้

ไม่น้อยกว่ารายวิชา 2 หน่วยกิต 1 รายวิชา หรือ 32 ช่ัวโมงสอน 

7.6  ผลการประเมินการสอนและผลงานทางการสอน 

ตําแหน่ง 
ระดับการประเมิน 

ผลการสอน 
ผลงานทางการสอน คุณภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชํานาญ เอกสารประกอบการสอน ระดับดี และ ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 
รองศาสตราจารย์ ชํานาญพิเศษ เอกสารคําสอน ระดับดี และ ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ - - 
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4. ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพตามกําหนดในแต่ละตําแหน่ง 

7.7  ผลงานทางวิชาการของตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วิธี ผลงานทางวิชาการ คุณภาพ 

วิธีท่ี 1 

(1) ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ระดับดี 

และ  
(2) งานแต่งหรือเรียบเรียงตํารา / หนังสือในระดับอุดมศึกษา / บทความทางวิชาการ ระดับดี 

วิธีท่ี 2 แบบ 2.1 ผลงานวิจัย 2 ชิ้น ระดับดี 

วิธีท่ี 2 แบบ 2.2 ผลงานวิจัย 1 ชิ้น ระดับดีมาก 

วิธีพิเศษ* 
(1) ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน / ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ระดับดีมาก 

และ  
(2) งานแต่งหรือเรียบเรียงตํารา / หนังสือในระดับอุดมศึกษา / บทความทางวิชาการ ระดับดีมาก 

หมายเหตุ  * ผู้ขอกําหนดตําแหน่งรายใดมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งปัจจุบัน 

7.8  ผลงานทางวิชาการของตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
วิธี ผลงานทางวิชาการ คุณภาพ 

วิธีท่ี 1 

(1) ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน / ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ระดับดี 

และ  
(2) งานแต่งหรือเรียบเรียงตํารา / หนังสือในระดับอุดมศึกษา ระดับดี 

วิธีท่ี 2 แบบ 2.1 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของแต่ละศาสตร์ 

ในระดับนานาชาติ  2  ชิ้น 
ระดับดี 

วิธีท่ี 2 แบบ 2.2 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของแต่ละศาสตร์ 

ในระดับนานาชาติ  1  ชิ้น 
ระดับดีมาก 

วิธีพิเศษ* 
(1) ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน / ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ระดับดีมาก 

และ  
(2) งานแต่งหรือเรียบเรียงตํารา / หนังสือในระดับอุดมศึกษา ระดับดีมาก 

หมายเหตุ *  
1. ผู้ขอกําหนดตําแหน่งรายใดมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ใน

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งปัจจุบัน 
2. ผู้ขอกําหนดตําแหน่งรายใดขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเช่ียวชาญแตกต่าง

จากสาขาวิชาเช่ียวชาญเดิมในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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7.9  ผลงานทางวิชาการของตําแหน่งศาสตราจารย์ 
วิธี ผลงานทางวิชาการ คุณภาพ 

วิธีท่ี 1 

(1) ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน / ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ระดับดีมาก 

และ  
(2) งานแต่งตํารา / หนังสือในระดับอุดมศึกษา ระดับดีมาก 

วิธีท่ี 2 

(1) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของแต่ละศาสตร์ 
ในระดับนานาชาติ 

ระดับดีเด่น 

หรือ  

(2) ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ระดับดีเด่น 

หรือ  

(3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ระดับดีเด่น 

หรือ  

(4) งานแต่งตํารา / หนังสือในระดับอุดมศึกษา ระดับดีเด่น 

     ในบรรดาผลงานทางวิชาการที่เสนอมานั้น ต้องมีผลงานที่จัดทําเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์แล้วด้วย 

 

วิธีพิเศษ* 
(1) ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน / ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ระดับดีเด่น 

และ  
(2) งานแต่งตําราหรือหนังสือในระดับอุดมศึกษา ระดับดีเด่น 

หมายเหตุ * 
1. ผู้ขอกําหนดตําแหน่งรายใดมิได้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ใน

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งปัจจุบัน 
2. ผู้ขอกําหนดตําแหน่งรายใดขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเช่ียวชาญแตกต่างจาก

สาขาวิชาเช่ียวชาญเดิมในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

7.10  วันท่ีมีผลดํารงตําแหน่ง 

 มีผลย้อนหลงั ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ / ตามท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
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 บทที่ 8 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
นับจนปัจจุบันน้ี  จําแนกสวัสดิการ ดังน้ี 

8.1  ด้านการรักษาพยาบาล (กองทุนประกันสังคม) 

มหาวิทยาลัยได้จัดทําประกันสังคม เพ่ือให้คุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
แต่การประกันสังคมไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างเดียว แต่ยังเป็นหลักประกันในการดํารงชีวิต
ให้กับผู้ประกันตน (พนักงานมหาวิทยาลัย)  และรับผิดชอบการเฉล่ียความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่างๆ หรือให้ประโยชน์
ทดแทนกรณีอ่ืนๆ อีก   ซึ่งปัจจุบันน้ีมี 7 กรณี  ได้แก่ 

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
2. กรณีทุพพลภาพ                            อันมิใช่เน่ืองจากการทํางาน 
3. กรณีตาย 
4. กรณีคลอดบุตร 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร 
6. กรณีชราภาพ 
7. กรณีว่างงาน 

สําหรับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม แบ่งออกเป็น 
- พนักงานมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ประกันตน ต้องจ่าย 5% จากฐานเงินเดือนตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท 
- มหาวิทยาลัยในฐานะนายจ้าง ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 5% จากฐานเงินเดือนตามจริงไม่เกิน 

15,000 บาทของผู้ประกันตน 
- รัฐบาล ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 2.75% 

อย่างไรก็ตาม ประกันสังคมได้กําหนดวงเงินสูงสุด 15,000 บาท หมายความว่า ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินเดือนสูงกว่า 15,000 บาท ก็จะถูกหักจากอัตราสูงสุด 15,000 บาท คือ จ่ายให้กับประกันสังคมเพียง 750 บาท 
ต่อเดือน (5%) 
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บัญชีอัตราเงินสมทบ 

ผู้ออกเงินสมทบ 
อัตราเงนิสมทบเปน็ร้อยละของค่าจ้าง 

ของผู้ประกันตน / นายจา้ง 

1. เงินสมทบ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพล
ภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร 

 

     - นายจ้าง 1.5 

     - ผู้ประกันตน 1.5 

2. เงินสมทบ กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ  

     - นายจ้าง 3 

     - ผู้ประกันตน 3 

3. เงินสมทบ กรณีว่างงาน  

     - นายจ้าง 0.5 

     - ผู้ประกันตน 0.5 

รวมร้อยละ 
(ผู้ประกันตน / นายจา้ง ที่ต้องจ่าย) 

5 

 การปฏิบัติเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน	

กรณีลูกจ้างใหม่ ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาก่อน  
1)  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) 
2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือผู้ประกันตน 
3)  หนังสือนําส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-02) 

กรณีลูกจ้าง ที่เคยขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาแล้ว 
1)  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) 
2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือผู้ประกันตน 
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 ประโยชน์ทดแทน 7 กรณี	

ประโยชน์ทดแทน  7  กรณี เงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธทิี่ได้รับ 
1. กรณีประสบอันตราย หรือ 

เจ็บป่วย (อันมิใช่เนื่องจาก
การทํางาน) 

    จ่ า ย เ งิ น สมทบ ในส่ ว น ขอ ง ก ร ณี
เจ็บป่วย มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับ
บริการทางการแพทย์ 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนขอ 

 เ งิ น ท ด แ ท น  ค่ า บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์ กรณีฉุกเฉินหรือกรณี
อุบัติเหตุ 
- แบบคํ า ข อ รั บ ผลป ร ะ โ ย ช น์

ทดแทนกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย (สปส.2-01) 

- ใบเสร็จรับเงิน 
- ใบรับรองแพทย์(กรณีขอรับเงิน

ทดแทนการขาดรายได้ให้แพทย์
ระบุ วันหยุดงานและกรณีค่ า
ขอรับค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ฯ
ให้แพทย์ระบุประเภทอวัยวะ
เทียม /อุปกรณ์ฯ ท่ีใช้ด้วย) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนาบัตรรับรองสิทธิ 

 
 กรณีทันตกรรม 

- แบบคํ า ข อ รั บ ผลป ร ะ โ ย ช น์
ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-
16) 

- ใบเสร็จรับเงิน 
- สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าท่ีมี

เลขท่ีบัญชีธนาคาร (ถ้าจะให้นํา
เงินเข้าบัญชีธนาคาร) 

 

1. บริการทางการแพทย์  รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ ในการบํ าบั ด รักษาโรคตามประกาศ
สํานักงานประกันสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตรา
สําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องมาจากการทํางาน 
2. เงินทดแทนการขาดรายได้ 
3. ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม 
 

1.  บริการทางการแพทย์ 
  -  กรณีเจ็บป่วยท่ัวไป  หากเป็นสถานพยาบาล
ตามที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิหรือเป็นเครือข่ายของ
สถานพยาบาลน้ัน   ไ ม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ ายใด ๆ 
จนสิ้ นสุ ดการรั กษา   เ ว้นแ ต่ มีความต้องการ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 
  -  กรณีฉุกเฉินภายใน  72  ชม.แรก  (ไม่นับรวม
วันหยุดราชการ) เป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกได้สิทธิ
อย่างละ  2  คร้ังต่อปี  กองทุนจะจ่ายให้ไม่เกินอัตรา
ท่ีกําหนด 
  -  กรณีอุบัติเหตุ  ค่ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐ
ภายใน 72 ชม.แรก จ่ายให้เท่าท่ีจ่ายจริงตาม
ความจําเป็น  หากเป็นสถานพยาบาลเอกชนจ่าย
ตามหลักเกณฑ์เดียวกับกรณีฉุกเฉินแต่ไม่จํากัด
จํานวนคร้ัง 
 
2.  สิทธิท่ีจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 
    ได้รับในอัตราร้อยละ  50  ของค่าจ้าง  โดยได้รับ
ตามท่ีหยุดงานจริงตามคําสั่งแพทย์ไม่เกิน 90 วัน/
คร้ัง  และรวมกันไม่เกิน 180 วัน/ปี เว้นแต่ป่วยด้วย
โรคเร้ือรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 
365 วัน 
3.  ค่าบริการทางการแพทย์และกรณีทันตกรรม 
    ผู้ประกันตนใช้สิท ธิกรณี ทันตกรรม   ไ ด้แก ่
ถอนฟัน อุดฟัน  และขูดหินปูน  ได้คร้ังละไม่เกิน  
300 บาท/คร้ัง  ปีละไม่เกิน 600 บาท/ปี  เร่ิมมีผล
บังคับใช้ 1 มกราคม  2554 ส่วนกรณีใส่ฟันเทียม
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ประโยชน์ทดแทน  7  กรณี เงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธทิี่ได้รับ 
ชนิดถอดได้ ฐานอคริลิกผู้ประกันตนได้รับค่าบริการ
ทางการแพทย์เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจําเป็นภายใน
ระยะเวลา  5 ปี คือ 1-5  ซ่ี  ในวงเงินไม่เกิน 1,200 
บาท  แต่ถ้ามากกว่า 5 ซ่ี  ในวงเงินไม่เกิน 1,400  
บาท  โดยสามารถไปใช้บริการท่ีสถานพยาบาลใด 
ก็ได้ แล้วนําหลักฐานสปส. 2-16  มายื่นเรื่องขอเบิก
สิทธิประโยชน์ได้ท่ี สปส. เขตพื้นท่ี/จังหวัดใน
ภายหลัง 

2.  กรณีคลอดบุตร     จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีคลอด
บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า  7  เดือน ภายใน
ระยะเวลา  15  เดือน  ก่อนวันคลอดบุตร 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนขอ 

- แบบคําขอรับผลประโยชน์ทดแทน
กรณีคลอดบุตร (สปส.2-01) 

- สูติบัตรของบุตรพร้อมสําเนา 

- ทะเบียนสมรสพร้อมสําเนา  (กรณี
ภริยาผู้ประกันตนคลอดบุตร) หากไม่
มีทะ เบี ยนสมรสใ ห้แนบหนั งสื อ
รับรองของผู้ประกันตน กรณีไม่มี
ทะเบียนสมรส 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

1. ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย  ท่ีโรงพยาบาลใดก็ได้ 
2. เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร 
เหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็น
ระยะเวลา  90  วัน 
3. มีสิทธิได้รับคนละ  2  คร้ัง 
ผู้ประกันตนหญิง 
1. เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย  13,000  บาท/คร้ัง 
มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2554 
2. เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร 
เหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็น
ระยะเวลา  90  วัน 
ผู้ประกันตนชาย 
   เงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000  บาท/คร้ัง  
สําหรับภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย  หรือ
หญิงท่ีอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาแต่มิได้จดทะเบียน
สมรสกัน  มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2554 
หมายเหตุ  :  ถ้าสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนท้ังคู่
ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน 
4 คร้ัง 

3.  กรณีทุพพลภาพ     จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีทุพพล
ภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า  1 5  เ ดื อ น  ก่ อ น วั น ท่ี
คณะกรรมการการแพทย์กําหนดให้เป็น 
ผู้ทุพพลภาพ 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนขอ 

- แบบคําขอรับผลประโยชน์ทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

1. เงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
เป็นรายเดือน ได้รับตลอดชีวิต 
2. ค่ารักษาพยาบาลจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริง  ไม่เกินเดือน
ละ 2,000 บาท 
3. มีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ตาม
อัตราท่ีกําหนด 
4. ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  40,000  บาท 
5. หากผู้ประกันตนเสียชีวิต  ผู้จัดการศพมีสิทธิได้รับ
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ประโยชน์ทดแทน  7  กรณี เงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธทิี่ได้รับ 
(สปส.2-01) 

- ใบเสร็จรับเงิน 
- ใบ รับรองแพทย์ (กรณีขอ รับเงิน

ทดแทนการขาดรายได้และกรณี
ขอรับค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ฯให้
แพทย์ระบุประเภทอวัยวะเทียม /
อุปกรณ์ฯ ท่ีใช้ด้วย) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนาบัตรรับรองสิทธิ 

ค่าทําศพ 40,000 บาท พร้อมท้ังเงินสงเคราะห์ตาม
อัตราท่ีกําหนด 

4.  กรณีตาย     จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีตาย
มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  เดือน  ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันถึงแก่ความ
ตาย 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนขอ 

กรณีขอรับค่าทําศพ 
- แบบคําขอรับผลประโยชน์ทดแทน

กรณีตาย (สปส.2-01) 
- สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตน 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู้จัดการศพ 
- หลักฐานจากฌาปนกิจสถานหรือ

มัสยิดท่ีแสดงว่าเป็น ผู้จัดการศพ 
กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ 
- แบบคําขอรับผลประโยชน์ทดแทน

กรณีตาย (สปส.2-01) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  ทะเบียน
สมรสของผู้ประกันตน และของบิดา 
มารดา (ถ้ามี) พร้อมสําเนา 

- สูติบัตรของบุตร หรือสําเนาทะเบียน
บ้านของบุตร (กรณีไม่มีสูติบัตร) 

1. ผู้จัดการศพมีสิทธิได้รับค่าทําศพ  40,000  บาท 
2. ได้รับเงินสงเคราะห์แก่ทายาท  ตามระยะเวลาการ
ส่งเงินสมทบ ดังนี้ 
    -  3  ปีข้ึนไป  ได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 
หนึ่งเดือนคร่ึง 
    -  10 ปีข้ึนไป  ได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง  
5  เดือน 

5.  กรณีสงเคราะห์บุตร* 
(* เร่ิมใช้  31  ธันวาคม  2541) 

-  จ่ า ย เ งิ น ส มทบ ใน ส่ ว นขอ ง ก รณี
สงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12  
เดือน  ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อน
เดือนท่ีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนและ

    ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย  เดือนละ  400  
บาท/บุตรหนึ่งคน 
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ประโยชน์ทดแทน  7  กรณี เงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธทิี่ได้รับ 
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ 
มาตรา  39 
-  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงมี
อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ (ไม่รวมถึงบุตร
บุญธรรมหรือบุตรซ่ึงได้ยกให้เป็นบุตร 
บุญธรรมของบุคคลอ่ืน) จํานวนไม่เกิน
คราวละ  2  คน 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนขอ 

- แบบคําขอรับผลประโยชน์ทดแทน
กรณีสงเคราะห์บุตร (สปส.2-01) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ของ
ผู้ประกันตน/คู่สมรส 

- สูติบัตรของบุตรพร้อมสําเนา 

6.  กรณีชราภาพ* 
(* เร่ิมใช้  31  ธันวาคม  2541) 

กรณีเงินบํานาญชราภาพ 
1.  จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีชรา
ภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า  180 เดือน ไม่ว่า
ระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่
ก็ตาม 
2.  มีอายุครบ  55  ปีบริบูรณ์ 
3.  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
 
 
 
กรณีเงินบําเหน็จชราภาพ 
1.  จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีชรา
ภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า  180 เดือน 
2.  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็น 
ผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย 
3.  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนขอ 

- แบบคําขอรับผลประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพ (สปส.2-01) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้มี

สิทธิรับประโยชน์ทดแทน 

เงินบํานาญชราภาพ 
1. กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน ให้ได้รับเงิน
บํานาญชราภาพในอัตราร้อยละ  15  ของค่าจ้าง
เฉลี่ย  60 เดือนสุดท้ายท่ีใช้เป็นหลักฐานในการ
คํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด
ลง 
2. จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน ให้ปรับเพ่ิม
อัตราเงินบํานาญชราภาพตามข้อ  1  จากอัตรา 
ร้อยละ  15  เพ่ิมอีกร้อยละ 1  ต่อระยะเวลาการ
จ่ายเงินสมทบทุก  12  เดือน 
เงินบําเหน็จชราภาพ 
1. กรณีจ่ายเงินสมทบตํ่ากว่า  12 เดือน  ให้จ่ายเงิน
บํ า เ หน็ จ ช ร า ภ าพ เ ท่ า กั บ จํ า น วน เ งิ น สมทบ 
ท่ีผู้ประกันตนจ่ายสมทบเข้ากองทุน 
2. กรณีจ่ายเงินสมทบต้ังแต่ 12 เดือนข้ึนไป 
ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพเท่ากับจํานวนเงินสมทบ
ท่ีผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุน
พร้อมดอกผลตามอัตราท่ีสํานักงานประกันสังคม
กําหนด 
3. กรณีผู้รับเงินบํานาญชราภาพถึงแก่ความตาย
ภายใน  60 เดือน  นับแต่เดือนท่ีมีสิทธิได้รับเงิน
บํานาญชราภาพให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ จํานวน 



 

บทท่ี 8 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

 

หน้า 55 

ประโยชน์ทดแทน  7  กรณี เงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธทิี่ได้รับ 
- ใบมรณบัตรของผู้ประกันตน 10 เท่า  ของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนท่ีได้รับ

คราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย 

7.  กรณีว่างงาน -  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อน
การว่างงาน 
- ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีชราภาพ 
- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตาม
มาตรา 39 
-  ต้องข้ึนทะเบียนผู้ว่างงานที่สํานักงาน
จัดหางานของรัฐ 
-  มีความสามารถในการทํางานและพร้อม
ท่ีจะทํางานท่ีเหมาะสมตามท่ีจัดหาให้ 
-  ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 
-  ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดหา
งานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนขอ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ติดต่อสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 

กรณีถูกเลิกจ้าง 
    ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานร้อยละ  
50 ของค่าจ้าง  คร้ังละไม่เกิน  180 วัน 
กรณีลาออกจากงาน/สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
    ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานร้อยละ  
30  ของค่าจ้าง  คร้ังละไม่เกิน  90  วัน 
เริ่มมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน 
    ต้ังแต่วันท่ี  8  นับแต่วันว่างงาน  จากการทํางาน
กับนายจ้างรายสุดท้าย 
ผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี 
1. ทุจริตต่อหน้าท่ี 
2. กระทําผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง 
3. จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
4. ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน
หรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง 
5. ละท้ิงหน้าท่ีเป็นเวลา 7 วันทํางานติดต่อกันโดย 
ไม่มีเหตุผลอันสมควร 
6. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 
7. ได้รับโทนจําคุกตามคําพิพาทษาถึงท่ีสุด เว้นแต่
โทษสําหรับความผิดลหุโทษ 

หมายเหตุ  สายด่วน  สํานักงานประกันสังคม  โทร. 1506 

 โรคท่ีกําหนดไม่อยู่ในความครอบคลุม ในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย	

1.  โรคจิต  ยกเว้นกรณีเฉียบพลัน ซึ่งต้องทําการรักษาในทันทีและระยะเวลารักษาไม่เกิน 15 วัน  
2.  โรค หรือประสบอันตราย อันเน่ืองมาจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
3. โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ในเกิน 180 วัน ในหน่ึงปี 
4. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ยกเว้น  

(ก) กรณีไตวายเฉียบพลัน   ที่มีระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 60 วัน  
(ข) กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายให้มีสิทธ์ิได้รับบริการทางการแพทย์ โดยการฟอก

เลือด ด้วยเครื่องไตเทียม   
5. การกระทําใดๆ เพ่ือความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ 
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6. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง  
7. การรักษาภาวะมีบุตรยาก  
8. การตรวจช้ินเน้ือ เพ่ือการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ  
9. การตรวจใดๆ ที่เกินความจําเป็นในการรักษาโรคน้ัน  
10.  การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ  ยกเว้น การปลูกถ่ายไขกระดูก 
11. การเปลี่ยนเพศ  
12. การผสมเทียม  
13. การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟ้ืน  
14. ทันตกรรม  ยกเว้น ถอนฟัน อุดฟันและขูดหินปูน  
15. แว่นตาและเลนส์เทียม  ยกเว้น  การผ่าตัดใส่เลนส์เทียมในลูกตา ให้จ่ายเป็นค่าเลนส์เทียมในอัตรา

ข้างละ 4,000  บาท 

 กรณีประสบอันตราย /ฉุกเฉิน	

 เข้ารับการรักษาได้ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุด 
 สปส. จ่ายค่ารักษา 72 ชม. แรก  (เบิกค่ารักษาคืนจาก สปส. ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่

กําหนด) 
 ส่งต่อโรงพยาบาลที่เลือก 

 

                         โรงพยาบาลรัฐ      

             ผู้ป่วยนอก       ผู้ป่วยใน 
 ค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริง        ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง  
           ค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริง  
          ค่าห้องไม่เกิน 700 บาท/วัน 
 

                   โรงพยาบาลเอกชน    

   ผู้ป่วยนอก        ผู้ป่วยใน 
 ค่ารักษาพยาบาล ครั้งละ 1,000 บาท    ค่ารักษาพยาบาล          2,000  บาท/วัน 
 ค่าเลือด       500 บาท/ Unit    ค่าห้องและค่าอาหาร            700  บาท/วัน 
 บาดทะยัก     400 บาท     ค่าห้อง ICU          4,500  บาท/วัน 
 เซรุ่ม A    290 บาท   เฉพาะวันแรก   CT-SCAN               4,000  บาท 
 เซรุ่ม B  1,000 บาท  เฉพาะวันแรก   MRI                8,000  บาท 
 เซรุ่ม C  8,000 บาท  เฉพาะวันแรก   ขูดมดลูก                2,500  บาท 
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       ห้องสังเกตอาการ                 200  บาท 
       ผ่าตัดใหญ ่ไม่เกิน 1 ชม.              8,000  บาท 
            ผ่าตัดใหญ่ ไม่เกิน 2 ชม.           12,000  บาท 
            ผ่าตัดใหญ่ 2 ชม.ขึ้นไป           16,000  บาท 
       ค่าฟ้ืนคืนชีพ              4,000  บาท 
       Lab              1,000  บาท 

 ค่าตรวจพิเศษ 
 EKG,ECG        300 บาท 
 Echo      1,500 บาท 
 Ultrasound      1,000 บาท 
 คลื่นสมอง        350 บาท 
 ค่าสานเสน้เลือดหัวใจ   15,000 บาท 
 ส่องกล้อง      1,500 บาท 
 Intravenous   15,000 บาท 
 ค่ารถพยาบาลในจังหวัดเดียวกัน     500 บาท 
 ค่ารถรับจา้ง           300 บาท 
 ข้ามจังหวัดเพ่ิมกิโลเมตรละ                   6 บาท 

 สิทธิของผู้ประกันตน ภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง	

-  ผู้ประกันตนยังได้รับสิทธิ ในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพและตาย ต่อไป อีก 6 เดือน 
หลังจากออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง 

 สาเหตุที่ผู้ประกันตนไม่ได้รับสิทธิ 

-  ผู้ประกันตนจงใจ หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน ก่อให้เกิด เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย 
-  พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 
-  ได้รับการลดส่วนการจ่ายเงินสมทบ / จ่ายเงินสมทบไม่ครบตามหลักเกณฑ์ 

นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในช่วงเดือนกันยายน ถึงกุมภาพันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นหากมีการตรวจเพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายการที่
กําหนด จะเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
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8.2  ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์ (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  เป็นกองทุนที่นายจ้างจัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นสวัสดิการให้พนักงานสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนโดยความสมัครใจ เพ่ือเป็นการออมระยะยาวร่วมกันระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ที่เป็นผู้ว่าจ้าง  ส่งเสริมการออมระยะยาว  มีเงินออมเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน  เป็นหลักประกันของ
ครอบครัวกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิต  และเป็นนิติบุคคลที่ให้สิทธิประโยชน์  ตลอดจนผลตอบแทนต่างๆ 
แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกหลายด้าน  รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมและการเลือก
นโยบายการลงทุนโดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ  รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ที่สามารถนําไปลดหย่อนทางภาษีได้  และการมีกฎหมายเฉพาะรองรับที่มีคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) เป็นนายทะเบียนเป็นผู้กํากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดความม่ันคง 

 รายละเอียดของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ	

      มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 675 วันที่ 27 กรกฎาคม 2549  เห็นชอบให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เป็นผู้จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 ประเภทกองทุน	

     เป็นกองทุนประเภท กองทุนร่วม (Pooled Fund) 

 คณะกรรมการกองทุนฯ	

คณะกรรมการกองทุน  จํานวน 9 คน  ประกอบด้วย  คณะกรรมการซึ่งมาจากการเลือกต้ังของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน (ฝ่ายลูกจ้าง)  และกรรมการซึ่งมาจากการแต่งต้ังของมหาวิทยาลัย  
จํานวน 5  คน (ฝ่ายนายจ้าง) 

 การเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ	

                เงินสะสม      สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน      ในอัตราร้อยละ   3  ของค่าจ้าง 
   เงินสมทบ     หน่วยงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน   ในอัตราร้อยละ   3  ของค่าจ้าง 

 การจ่ายเงินคืนแก่สมาชิกกองทุนฯ  เม่ือสิ้นสุดการว่าจ้าง หรือ ลาออกจากงาน	

กําหนดให้จ่ายเงินคืนแก่สมาชิก   ดังน้ี 

1. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนทั้งหมดรวมทั้งผลประโยชน์สุทธิที่เกิดจากเงินสะสม น้ัน 
2. เงินสมทบและผลประโยชน์สุทธิจากเงินสมทบในอัตราส่วนตามจํานวนปีของการทํางาน

ในมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
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                  จํานวนปขีองการทํางาน                 อัตราส่วนเงินสมทบและผลประโยชนส์ุทธทิีม่อบแก่สมาชกิ 

ไม่ถึง  1  ปี                                                                 - 
ต้ังแต่  1  ปี  -  ไม่ถึง  2  ปี    ร้อยละ  20 
ต้ังแต่  2  ปี  -  ไม่ถึง  3  ปี    ร้อยละ  40 
ต้ังแต่  3  ปี  -  ไม่ถึง  4  ปี    ร้อยละ  60 
ต้ังแต่  4  ปี  -  ไม่ถึง  5  ปี    ร้อยละ  80 
ต้ังแต่  5  ปี  -  ขึ้นไป     ร้อยละ  100 

 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

-  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกกองทุน ได้ที่  http://www.hrm.chula.ac.th  หัวข้อ กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ หรือ ขอแบบฟอร์มได้ที่ กลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์และบุคลากรสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  สํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

-  ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ได้ที่ กลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์และบุคลากรสัมพันธ์    
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์  อาคารจามจุรี 5  ชั้น 5 

8.3  สวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากร 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแก้ไขระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตร
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา  โดยได้เพ่ิมเติมประเภทบุคลากรผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตร
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ภายใต้ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตร
บุคลากร พ.ศ. 2544 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548 

ทั้งน้ี  สวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถนําบุตรเข้าศึกษา 
ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยมีเกณฑ์ดังน้ี 

1. ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีได้รับการต่อสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องจอง
ล่วงหน้า 5 ปี  

2. พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ P1 ถึง P6 ในหน่วยงานกลุ่มภารกิจหลักรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่ปฏิบัติงานในสํานักบริหารที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ได้แก่ สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์  สํานักบริหารการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ  สํานักบริหารวิชาการ  สํานักบริหารระบบกายภาพ (หน่วยงานกลุ่มภารกิจหลัก  หมายถึง  คณะ  
สถาบัน  วิทยาลัย  สํานักวิชา  ที่มิได้มีการบริหารเป็นอิสระ) 

3. ต้องแสดงศักยภาพให้เห็นผลการปฏิบัติงานก่อนได้รับสิทธิ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4. ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากอย่างน้อย 1 ครั้ง 
5. เมื่อออกจากงาน  หากต้องการให้บุตรศึกษาต่อ  ต้องชําระค่าใช้จ่ายเพ่ิม ปีละ 50,000 บาท 
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มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม
สําหรับบุตรบุคลากร  ในอัตราคนละ 7,000 บาทต่อปีการศึกษา  เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร  โดยบุตร
บุคลากรจะชําระค่าเล่าเรียนเป็นเงิน 11,000 บาทต่อปี  ส่วนบุตรบุคคลทั่วไป  จะชําระค่าเล่าเรียนเป็นเงิน 
18,100 บาทต่อปี 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิได้นําบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สามารถขอรับสวัสดิการการศึกษาสงเคราะห์บุตรบุคลากรประเภทเงินอุดหนุนการศึกษาสงเคราะห์ซึ่งจะได้รับ
เช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างประจํา  ตามเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน  ดังน้ี 

1. ระดับการศึกษาต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  คนละ 2,000  บาท ต่อปี
การศึกษา ต่อคน 

2. ระดับการศึกษาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในสายสามัญและสายอาชีพ 
คนละ  3,200  บาท  ต่อปีการศึกษา ต่อคน 

 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย ยังได้มีแนวปฏิบัติการรับบุตรบุคลากรเฉพาะตําแหน่งอาจารย์ที่ไม่ได้เรียนใน
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิตมัธยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

8.4  สวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ 

 มหาวิทยาลัย ได้คํานึงถึงความจําเป็นและความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จึงให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถมีสิทธิขอรับสวัสดิการเงินกู้เพ่ือเคหะสงเคราะห์ได้ ตามข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการเงินกู้เพ่ือเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 ให้กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000  
บาท (สามล้านบาทถ้วน)  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี  ระยะเวลาในการชําระภายใน 20 ปี  ในการกู้เพ่ือซื้อ 
/ ปลูกสร้างอาคาร / ไถ่ถอน  สําหรับการดัดแปลงและหรือซ่อมแซมอาคารให้กู้ได้เพียง ครั้งเดียวไม่เกิน 
600,000  บาท (หกแสนบาทถ้วน)  โดยประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างให้ไม่เกินร้อยละ 100  ของราคาที่
มหาวิทยาลัยประเมินหรือราคาก่อสร้าง 

โดยคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะขอรับสวัสดิการ คือ  พนักงานมหาวิทยาลัยต้อง 
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และจะต้องมีบัญชีเงินเดือน
หรือค่าจ้าง พอที่จะให้มหาวิทยาลัยหักผ่อนชําระเงินกู้และดอกเบ้ียได้ 

8.5  สวัสดิการด้านหอพัก 

มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการด้านหอพักให้กับบุคลากร  3  หอพัก 
- หอพักจุฬานิวาส  (เป็นแบบแฟลต) จะให้ตามความจําเป็นของหน่วยงาน โดยหน่วยงานเป็น 

ผู้เสนอและจัดลําดับ  จะต้องทํางานมาแล้ว 1 ปี  ซึ่งการเข้าพักพร้อมกัน ทุกรอบ 1 ปี 
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- หอพักจุฬานิเวศน์  จะเน้นผู้ที่มีตําแหน่งเทียบเคียงกับข้าราชการที่มีความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย 
ทํางานมาแล้ว 1 ปี 

- หอพักวิทยนิเวศน์  เอ้ือให้เฉพาะเพ่ือพัฒนาวิชาการ  ช้ัน 6 -14 พักรายเดือน  จํานวน 189 ห้องสําหรับ
บุคลากรจุฬาฯ สมัครเข้าพักโดยมีโครงการวิชาการประกอบการเข้าพัก  คราวละไม่เกิน 1 ปี (ขอต่อได้ 
ไม่เกิน 6 ปี) 

8.6  โครงการ การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม 

เป็นสวัสดิการท่ีทางมหาวิทยาลัยดําเนินการให้สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน พนักงาน
มหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได้  รวมท้ังลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน และลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณ
แผ่นดินที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี  ทั้งน้ีไม่รวมถึง 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดหน่วยงานวิสาหกิจ และหน่วยงานท่ีมีระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานเอง ซึ่งการทําประกันแบบกลุ่มน้ีจะครอบคลุมทั้งการประกันชีวิต  การประกันอุบัติเหตุ  และการประกัน
สุขภาพ  (การรักษาพยาบาลท้ังแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก) 

 ประเภทของสมาชิก	

แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1.  สมาชิกหลัก  ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพเป็น ข้าราชการ  ลูกจ้างประจําเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน  พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงิน
อุดหนุน  พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได้  และเจ้าหน้าที่ทุกประเภทที่สังกัดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  อายุไม่เกิน 65 ปี 

2. สมาชิกสมทบ  ได้แก่ คู่สมรส บิดา-มารดา และบุตรของสมาชิกหลัก  อายุไม่เกิน 65 ปี และบุตรของ
สมาชิกหลัก  จะต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่ทําการสมรสและยังไม่ได้ทํางานที่มีอายุระหว่าง 14 ปีถึง 21 ปี  
หากกําลังศึกษาอยู่  จะต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี 

 การสมัคร	

การสมัคร  สมาชิกหลักและสมาชิกสมทบกรอกใบสมัคร  ให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งมายัง 
กลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์และบุคลากรสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์  โดยมีกรมธรรม์
จะเป็นระหว่างวันที่  1  ธันวาคม  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  ของทุกปี 

 การชําระค่าเบี้ยประกัน	

สมาชิกหลัก  มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบ้ียประกันให้พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะแผนประกันที่ 1 เท่าน้ัน  ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได้  หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
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ค่าเบ้ียประกันเฉพาะแผนประกันที่ 1 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการประกันชีวิต 
อุบัติเหตุ – สุขภาพ แบบกลุ่มฯ แล้ว 

สมาชิกสมทบ  ให้สมาชิกสมทบเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบ้ียประกันเอง โดยอาจชําระเป็นงวดเดียว  
หรือให้หักเงินเดือนเป็นรายเดือนก็ได้ 

 การใช้สิทธิรักษาพยาบาล	

ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลท่ีเป็นเครือข่ายของบริษัท
ประกัน  ให้แสดงบัตรสมาชิก แล้วชําระเงินสดเฉพาะส่วนที่เกินอัตราการคุ้มครอง  และหากเข้ารับการรักษา 
นอกสถานพยาบาลท่ีเป็นเครือข่ายของบริษัทประกัน  ให้ชําระด้วยเงินสดตามค่ารักษาพยาบาลจริง  แล้วขอ
เบิกคืนภายหลังจากบริษัทประกัน ผ่านกลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์และบุคลากรสัมพันธ์  ทั้งน้ีไม่เกินอัตรา 
ที่คุ้มครอง 

 การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 

ให้สมาชิกรวบรวม ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุโรคและวันที่ชัดเจน และสําเนาสมุดเงิน
ฝากธนาคารหน้าที่แสดงเลขที่บัญชีของสมาชิกหลักเท่าน้ัน  แม้จะเป็นการขอเบิกของสมาชิกสมทบก็ตาม 
ซึ่งจะย่ืนสําเนาเลขท่ีบัญชีธนาคารในคร้ังแรกที่ทําการเบิกเท่าน้ัน  แล้วเสนอมายังกลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์
และบุคลากรสัมพันธ์  เพ่ือส่งต่อไปยังบริษัทประกัน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วบริษัทประกัน จะโอนเงินเข้า
บัญชีของสมาชิก ซึ่งจะมีบันทึกแจ้งให้ทราบต่อไป 

 การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก	

1. พนักงานมหาวิทยาลัยจะพ้นสภาพการเป็นสมาชิกเมื่อพนักงานลาออก หรือเสียชีวิต 
2. หากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสมาชิกหลักพ้นสภาพการเป็นสมาชิก  สมาชิกสมทบจะ 

พ้นสภาพการเป็นสมาชิกด้วย 
3. ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งรายช่ือ  พร้อมทั้งรวบรวมบัตรสมาชิกทั้งของสมาชิก และสมาชิก

สมทบ  นําส่งคืนกลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์และบุคลากรสัมพันธ์  เพ่ือดําเนินการต่อไป 

8.7  เงินสวัสดิการงานศพบุคลากรและบุคคลในครอบครัว 

มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสวัสดิการเงินศพให้กับบุคลากร  ซึ่งเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งสังกัดส่วนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งบุคลากรในครอบครัว  ได้แก่ บิดา  มารดา  หรือ 
คู่สมรสของบุคลากรดังกล่าว  ดังน้ี 

1. ค่าพวงหรีด จ่ายตามจริงไม่เกิน     800  บาท 
2. เงินช่วยเหลืองานศพบุคลากร   รายละ  5,000  บาท 
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8.8  การได้รับเข็มทองคําเกียรติคุณ 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความเรียบร้อยครบ  25  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  แต่ต้องพ้น
จากการปฏิบัติงานในจุฬาฯ เน่ืองจาก ครบเกษียณอายุ ถูกยุบเลิกตําแหน่ง ถึงแก่กรรม  หรือลาออก จะได้รับ 
การพิจารณาให้ได้รับเข็มทองคําเกียรติคุณประจําปี  ในวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี  โดยต้องผ่านการกลั่นกรอง 
ของคณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน ฯลฯ  ที่ตนสังกัดตามระเบียบ เสนอมายังมหาวิทยาลัยภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี 

8.9  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปี 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ  
(บัญชี 18) 

พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเฉพาะหมวดเงินอุดหนุน  เท่านั้น 

 เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา 

 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปีบริบูรณ์  นับต้ังแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อน 
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า  60  วัน 

                          ตําแหน่ง                                                  เริ่มต้นขอ         เลื่อนได้ถึง 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ อาจารย์     จ.ช.  ท.ม. 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รอง ผอ. ศูนย์    ต.ม.  ท.ม. 
    รอง ผอ. สถาบัน  หน.ภาค หรือตําแหน่งเทียบเท่า 
3.  รองศาสตราจารย์       ต.ม.  ป.ม. 
4.  รองอธิการบดี  คณบดี  ผอ. สถาบัน ผอ.ศูนย์    ท.ม.  ท.ช. 
     หรือตําแหน่งเทียบเท่า 
5.  ศาสตราจารย์        ท.ม.  ป.ช. 
6.  อธิการบดี  หรือ ตําแหน่งเทียบเท่า     ท.ม.  ป.ม. 

-   เริ่มต้นขอพระราชทานตามตําแหน่ง 
-   การขอพระราชทานเลื่อนช้ันตรา เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ตามลําดับจนถึงเกณฑ์

สูงสุดของตําแหน่ง 
-   ลําดับที่  3  และ  6  เสนอขอพระราชทานตามลําดับ เมื่อได้รับ  ท.ช. แล้ว  3  ปี  เสนอขอ ป.ม. 
-   ลําดับที่  5  เสนอขอพระราชทานตามลําดับ เมื่อได้รับ ท.ช. แล้ว  3  ปี  เสนอขอ ป.ม.  เมื่อได้ 

ป.ม. แล้ว 3 ปี  เสนอขอ ป.ช. 
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 ราคาชดใช้แทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย	

 ตามหนังสือเวียนที่ ศธ 0509(5) / ว 650  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2554  กรณีที่ไม่สามารถจะ
ส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบได้จะต้องชดใช้ตามราคาที่กําหนด  ซึ่งราคาน้ีจะมีการปรับทุก 3 ปี 
แต่ปัจจุบันน้ียังไม่มีการปรับราคาใหม่ 

8.10  การขอพระราชทานน้ําอาบศพ / ขอพระราชทานเพลิงเผาศพ / ขอพระราชทานดินบรรจุศพ 

ผู้ที่ได้รับพระราชทานนํ้าหลวง   เพลิงหลวง  และหีบเพลิง  ต้องมีตําแหน่งช้ัน และยศ ดังต่อไปน้ี 
-  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้ังแต่  “เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป 

การขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ  ผู้สมควรจะได้รับอยู่ในเกณฑ์  ดังน้ี 
-  บิดา  มารดา  ของผู้ที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  “ตริตาภรณ์ช้างเผือก” 

(ต.ช.) ขึ้นไป 

หมายเหตุ   บุคคลผูท้ําลายชีพตนเอง  ไม่พระราชทานเพลิงและเคร่ืองประกอบเกียรติยศ 
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บทที่ 9 
การพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	

9.1  สาเหตุ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ระยะเวลาตามสัญญาปฏิบัติงานสิ้นสุดลง 
4. ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
5. ถูกเลิกสญัญาปฏิบัติงาน 
6. ถูกลงโทษทางวินัยด้วยการให้ออกหรือไล่ออก 

9.2  กรณีถูกเลิกสัญญาปฏิบัติงาน 

1. ลาป่วยเกิน 60 วันทําการ 
2. ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี อยู่ในระดับตํ่า ให้เลิกสัญญา

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี อยู่ในระดับต้องปรับปรุง

เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ให้เลิกสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน 
5. พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี อยู่ในระดับปานกลางหรือ 

ตํ่ากว่า เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เลิกสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน 

9.3  กรณีลาออก 

 ได้มีการกําหนดรูปแบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้ย่ืน
หนังสือขอลาออกจากงานต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  1 เดือน โดยพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะสามารถออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ 

9.4  ค่าชดเชย 

พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเหตุอ่ืนที่มิใช่เพราะตายหรือ
ลาออก ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันได้รับค่าชดเชยตามอัตราดังต่อไปน้ี 

(1)  เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับ เงินเดือนจํานวน 
1 เดือน 
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(2)  เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับ เงินเดือนจํานวน 
3 เดือน 

(3)  เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับ เงินเดือนจํานวน 
6 เดือน 

(4)  เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับ เงินเดือนจํานวน 
8 เดือน 

(5)  เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ให้ได้รับค่าชดเชยเท่ากับ เงินเดือนจํานวน 10 เดือน 

การตายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือ สืบเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ เป็นกรณีที่ผู้ตายได้อุทิศตน
ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มกําลังความสามารถมาอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
อาจพิจารณาให้ค่าชดเชยตามข้างต้นแก่ทายาทของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันได้ 

9.5  เหตุท่ีไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

มหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งถูกเลิกสัญญาปฏิบัติงานในกรณี
ดังต่อไปน้ี  

(1)  ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลัย 
(2)  จงใจทําให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 
(3)  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(4)  ฝ่าฝืนข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาท่ีชอบด้วยกฎหมาย

และเป็นธรรม และผู้บังคับบัญชาได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชา 
ไม่จําเป็นต้องตักเตือน ทั้งน้ี หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้กระทําผิด 

(5)  ละทิ้งหน้าที่ต้ังแต่สามวันทํางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(6)  ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 

 

ติดต่อสอบถามเก่ียวกับงานบุคคล 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ผู้อํานวยการฝา่ย : นางสาวนุษรา  ปานกรด 

สถานทีติ่ดต่อ :  อาคารจามจุรี 5 ช้ัน 5 

เว็บไซต์ : http://www.hrm.chula.ac.th 
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