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คําถามท่ีถามบอย(FAQs) เก่ียวกับ “กลุมภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ”  
“กลุมภารกิจสารบรรณ พิธีการและอาคารสถานท่ี” 

 
1. ข้ันตอนการบรรจพุนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเปนอยางไร 

การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแบงเปน 2 ประเภท คือ การบรรจุนักเรียนทุนและ
การบรรจุบุคคลท่ัวไป 
 

2. การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีข้ันตอนอยางไร 
2.1. กรณีบรรจุนักเรียนทุน (ไมตองประกาศรับสมัคร) 

- ภาควิชาทําบันทึกขออนุมัติอัตราบรรจุนักเรียนทุนระบุช่ือ-นามสกุล ช่ือทุน วุฒิท่ีจบ และ
แนบเอกสาร ใบสมัครงาน วุฒิการศึกษา สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
- งานบุคคลจะเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาอนุมัติ  
- งานบุคคลแจงภาควิชาใหทําบันทึกเสนอช่ือคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ (นักเรียนทุน) และ
แจงวัน เวลา สถานท่ีสอบขอเขียนและสัมภาษณ  

         คณบดี     ประธาน 
  รองคณบดี (ดานวิชาการ)  กรรมการ 
  หัวหนาภาควิชา   กรรมการ 
      (อาจารยในภาค/สาขา)   กรรมการและเลขานุการ 
  เจาหนาท่ีบุคคล   ผูชวยเลขานุการ  

**รองคณบดี (คณะศิลปกรรมศาสตร/รองผูอํานวยการสถาบันภาษา) เขารวมสอบสัมภาษณ
ตามระเบียบการสรรหาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2.2. กรณีบรรจุบุคคลทั่วไป (หากภาควิชา/ศูนยไดรับอนุมัติอัตราบรรจุพนักงานฯแลว) 
- งานบุคคลจะสงบันทึกและประกาศรับสมัครใหตรวจสอบสาขาวิชาท่ีรับสมัคร และกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และใหภาควิชาสงใบประกาศดังกลาวกลับมาท่ีงานบุคคล พรอม
ท้ังเสนอรายช่ืออาจารยในภาควิชา 2 ทาน (หัวหนาภาค + อาจารยในภาค/สาขา) เพื่อเปน
กรรมการสอบคัดเลือกฯ   

- งานบุคคลประกาศรับสมัครผานระบบ ท่ี www.hrm.chula.ac.th/รับสมัครงาน โดยรับ
สมัครไมนอยกวา 15 วัน 

- งานบุคคลแตงต้ังคณะกรรมการฯ  
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- หากปดรับสมัครแลวงานบุคคลจะสงรายช่ือ ใบสมัคร วุฒิการศึกษา และคุณสมบัติของ
ผูสมัครใหภาควิชาตรวจสอบและแจงวัน/เวลา/สถานท่ีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ  

- งานบุคคลทําบันทึกเชิญกรรมการสอบสัมภาษณ (เอกสารเชิญสอบสัมภาษณของหัวหนา
ภาควิชาจะแนบแบบฟอรมกรอกผลคะแนนไปใหเพื่อใหคณะกรรมการลงนามในวันสอบ
สัมภาษณ) 

- เมื่อการสอบเสร็จสิ้นภาควิชาสงผลคะแนนสอบท่ีงานบุคคล และงานบุคคลทําเร่ืองขอบรรจุ
จางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเขาคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยตามข้ันตอนตอไป 

 
3. คณะกรรมการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย)  ประกอบดวยใครบาง 

คณบดี รองคณบดีท่ีดูแลดานวิชาการ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร/ผูอํานวยการสถาบัน
ภาษา(จํานวน 1 ทาน เปนกรรมการโดยระเบียบการสรรหาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  
หัวหนาภาควิชา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในภาควิชา 
        คณบดี     ประธาน 
  รองคณบดี (ดานวิชาการ)  กรรมการ 
  หัวหนาภาควิชา   กรรมการ 
      (อาจารยในภาค/สาขา)   กรรมการและเลขานุการ 
  เจาหนาท่ีบุคคล   ผูชวยเลขานุการ  

 
4. การขอจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีข้ันตอนอยางไร 

หลังจากกระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นลงแลว ภาควิชาสงใบสมัคร สําเนาบัตรประชาชน/สําเนา
รับรองวุฒิการศึกษา/ทะเบียนบาน/ใบผานการเกณฑทหาร/หนาสมุดบัญชี ขอตกลงภาระงาน 
(assignment sheet) แบบแสดงหนาท่ีและความรับผิดชอบ (job description) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีผานการสรรหามาท่ีงานบุคคล หลังจากผานการอนุมัติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรแลว งานบุคคลจะสงสญัญาทดลองปฏิบัติงานใหลงนาม 
กอนจะสงใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบและออกคําสั่งอนุมัติการจาง ระหวางน้ีงานบุคคลจะทําเร่ือง
ตรวจสอบวุฒิและประวัติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดวย 
 

5. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการมีข้ันตอนอยางไร 
งานบุคคลจะสงคําขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยังสถาบันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สําเร็จการศึกษามา และรอการแจงผลตอบกลับ 
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6. การตรวจสอบประวัติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหมมีข้ันตอนอยางไร 
งานบุคคลจะออกจดหมายใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการถือจดหมายดังกลาวเพื่อไป
ตรวจสอบประวัติของตนท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานักงานตํารวจแหงชาติจะสงผลการ
ตรวจสอบประวัติแจงมาท่ีคณะ 
 

7. กระบวนการขอบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใชเวลาประมาณเทาไหร 
โดยท่ัวไปใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน 
 

8. สามารถขอบรรจพุนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีมีเพียงวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิปริญญาโทได
หรือไม 
ตามขอบังคับจุฬาฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2557 หมวด 3 พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการกลุมคณาจารยประจาํ และกลุมนักวิจัย จะตองจบการศึกษาระดับไมตํ่ากวาระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หากมีความจําเปนตองรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดวยวุฒิปริญญาตรี
หรือวุฒิปริญญาโท จะตองขอยกเวนคุณสมบัติเปนกรณีพิเศษ ซึ่งหนวยงานจะตองช้ีแจงและ
อธิบายถึงความจําเปนอยางย่ิงยวด พรอมท้ังแสดงคุณสมบัติท่ีโดดเดนของผูสมัคร แผนและ
ทุนการศึกษาท่ีชัดเจนของผูสมัครเพื่อจะศึกษาไดจนถึงระดับปริญญาเอก รวมท้ังเสนอแผนการ
พัฒนาของหนวยงานท่ีตรงกับนโยบายของคณะฯและมหาวิทยาลัย เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการทานน้ันไดวุฒิระดับปริญญาเอกแลวจะตองขอปรับวุฒิการศึกษาหลังจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแลวดวย (โดยเสนอเขาคณะกรรมการ
บริหารคณะอักษรศาสตร และเสนอไปท่ีมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนตอไป) 
 

9. การขอยกเวนคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการบรรจุใหมมีข้ันตอนอยางไร 
กอนการรับสมัคร ภาควิชาสงบันทึกขอความช้ีแจงเหตุผล พรอมแนบแบบฟอรมขอยกเวน
คุณสมบัติและแผนการดําเนินงานของภาค สงใหงานบุคคล เพื่อรอการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรและเสนอไปท่ีมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนตอไป 
 

10. สามารถจางอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการไปแลวไดหรือไม 
ภาควิชาสามารถเชิญอาจารยท่ีเกษียณแลวมาชวยสอนในรายวิชาท่ียังหาผูสอนไมไดในฐานะ
อาจารยพิเศษในบางรายวิชา แตหากหนวยงานมีความจําเปนอยางย่ิงยวดท่ีจะตองทําสัญญาจาง
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อาจารยท่ีเกษียณแลว ขอใหปรึกษากับคณะผูบริหาร  หากเห็นพองวาเปนเร่ืองจําเปนจึงใหทํา
เร่ืองขออนุมัติจากกรรมการบริหารคณะฯ 
 

11. คณะจะจางอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการไปแลวไมเกินกี่ปนับจากวันท่ีเกษียณ 
คณะไมสนับสนุนใหมีการจางตอเน่ือง  ภาควิชาควรหารือกับคณะผูบริหารเพื่อวางแผนแกปญหา
ระยะยาว 
 

12. อัตราเงินเดือนของอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการแลวจะเทากับอัตราเงินเดือนกอนเกษียณหรือไม 
ไมเทากัน  จะไดอัตราเงินเดือนท่ีตํ่ากวาอัตราเงินเดือนกอนเกษียณ (อัตราเงินเดือนตามวุฒิบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) 
 

13. การจางอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการแลวมีข้ันตอนอยางไรบาง 
ภาควิชาสงบันทึกพรอมแบบฟอรมขอจางบุคคลอายุเกิน 60 ป (ลวงหนา 4 เดือนกอนเกษียณอายุ
กรณีมีตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวาศาสตราจารย) ประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ขอตกลงภาระงาน ใหงานบุคคล หลังจากผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะอักษร
ศาสตรแลวพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะไดรับแจงใหไปตรวจสุขภาพกายท่ีศูนยบริการ
สุขภาพและตรวจสุขภาพจิตท่ีคณะแพทยศาสตร เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติแลวงานบุคคลจะนัด
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมาทําสัญญาปฏิบัติงานหรือสงสัญญาปฏิบัติงานใหท่ีภาควิชา 
 

14. การรับสมัครอาจารยชาวตางชาติ (ลูกจางชาวตางประเทศ และพนักงานวิสามัญ) มีข้ันตอน
อยางไร 
สําหรับอาจารยชาวตางชาติ ใหภาควิชาเปนผูดําเนินการสรรหา งานบุคคลจะดําเนินการใน
ข้ันตอนการขอจางเทาน้ัน  
 

15. การขอจางอาจารยชาวตางชาติ (ลูกจางชาวตางประเทศ และพนักงานวิสามัญ) มีข้ันตอนอยางไร 
กรณีเปนอาจารยชาวตางประเทศ หลังจากภาควิชาสรรหาและไดคนแลว ภาควิชาสงบันทึกขอ
จางมาท่ีงานบุคคลพรอมแนบเอกสารการสมัครงาน (วุฒิการศึกษา  สําเนาหนังสือเดินทาง 
(passport) ท่ีมีวีซาแบบ non-immigrant B และสําเนาใบอนุญาตทํางาน (work permit) 
สําเนาใบผานงาน (ถามี) 
 
กรณีเปนพนักงานวิสามัญ ภาควิชาทําบันทึกขออนุมัติอัตราจางพนักงานวิสามัญ (ซึ่งจะตองระบุ
โครงการเพื่อขออัตราจางตามแบบฟอรม) และขอจางพนักงานวิสามัญ โดยระบุช่ือ และตําแหนงท่ี
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จะขอจาง และงานบุคคลจะเสนอเร่ืองเขาคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรเพื่อสงขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยตามข้ันตอนตอไป ท้ังน้ีหากมหาวิทยาลัยอนุมัติอัตราจางพนักงานวิสามัญแลวจึงจะ
ทําเร่ืองขอจางพนักงานวิสามัญได แตหากมหาวิทยาลัยไมอนุมัติอัตราดังกลาวก็ไมสามารถจาง
พนักงานวิสามัญได 
 

16. การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตางจากการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการอยางไร 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการจะตองเปดรับสมัครไมตํ่ากวา 15 วัน และรับสมัครผาน 
www.hrm.chula.ac.th/รับสมัครงาน ท้ังน้ีผูสมัครตองสอบขอสอบประเมินความถนัดของ
มหาวิทยาลัยโดยผลสอบตองไมตํ่ากวาระดับปานกลาง  
 

17. ขอสอบกลาง (ประเมินความถนัด) มีเน้ือหาเกี่ยวกับอะไร 
ขอสอบเปนคณิตศาสตร และภาษาไทย  

 
18. สัญญาทดลองปฏิบัติงานมีระยะเวลาเทาไหร 

12 เดือน  
 

19. การประเมินผลในสัญญาทดลองปฏิบัติงานมีท้ังหมดกี่คร้ัง 
2 คร้ัง คร้ังท่ีหน่ึงประเมินของ 4 เดือนแรก คร้ังท่ีสองประเมินของ 8 เดือนหลัง 
 

20. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคร้ังใดท่ีจะมีการข้ึนเปอรเซ็นตเงินเดือน 
คร้ังท่ีสอง จะข้ึนเมื่อครบทดลองปฏิบัติงานครบ 12 เดือนแลว 
 

21. จะไดรับการข้ึนเงินเดือน(จากการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน) ไดมากท่ีสุดกี่เปอรเซนต 
ไมเกิน 4 เปอรเซ็นต ของเงินเดือน 
 

22. การตอสัญญาจางหลังจากการประเมินผลสญัญาทดลองปฏิบัติงานมีข้ันตอนอยางไร 
งานบุคคลสงบันทึกแจงหัวหนาภาควิชา/ผูอํานวยการศูนย พรอมแนบแบบประเมินตอสัญญา
ปฏิบัติงาน ใหประเมินตอสัญญาพนักงานฯ และใหสงกลับคืนมาท่ีงานบุคคล เพื่อรวบรวมขอมูล
กอนจะนัดประชุมกรรมการประเมินของคณะอักษรศาสตร และสงผลเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

http://www.hrm.chula.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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บริหารคณะอักษรศาสตร หลังจากน้ันจึงสงสัญญาฉบับใหมใหพนักงานมหาวิทยาลัยลงนาม และ
สงสัญญาคืนท่ีงานบุคคล 
 

23. การตอสัญญาจางมีข้ันตอนแตกตางจากการตอสัญญาจางหลังจากการประเมินผลสัญญาทดลอง
ปฏิบัติงานอยางไร 

มีข้ันตอนเหมือนกัน การตอสัญญาจางจะอางอิงผลการประเมินประจําปท่ีผานมาท้ังหมด 
 

24. เง่ือนไขการขอตําแหนงทางวิชาการตามสัญญาจางมีใจความอยางไร 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะตองขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยให
ไดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 

25. การขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตามสัญญาจางมีระยะเวลาเทาไหร 
จะตองขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยภายในสัญญาจาง 3 ฉบับ ดังน้ี  

    ฉบับท่ีหน่ึง (3 ป) � ฉบับท่ีสอง (2 ป) � ฉบับท่ีสาม (2 ป) 

 
26. การขอตําแหนงรองศาสตราจารยตามสัญญาจางมีระยะเวลาเทาไหร 

จะตองขอตําแหนงรองศาสตราจารยภายในสัญญาจาง 3 ฉบับ ดังน้ี  

    ฉบับท่ีหน่ึง (5 ป) � ฉบับท่ีสอง (3 ป) � ฉบับท่ีสาม (3 ป) 

 
27. กระบวนการสิ้นสุดสัญญาเน่ืองจากไมไดย่ืนเร่ืองขอตําแหนงทางวิชาการเปนอยางไร 

งานบุคคลจะสงบันทึกแจงเตือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลงนามรับทราบลวงหนา 5-6 
เดือนกอนหมดสัญญา หลังจากน้ันจึงสงเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรและ
แจงกับมหาวิทยาลัยตอไป 
 

28. หากไมไดย่ืนเร่ืองขอตําแหนงภายในระยะเวลาท่ีสัญญาจางกําหนดทําใหถูกยกเลิกสัญญา จะยัง
ไดรับเงินชดเชยหรือไม 

ไดรับเงินชดเชยตามปกติ ตามขอบังคับจุฬาฯ 
 

29. หากสัญญาจางฉบับสุดทายกําลังจะสิ้นสุดลงและไดย่ืนเร่ืองขอตําแหนงไปแลวแตยังไมทราบผล 
ตองทําอยางไร 
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สามารถตอสัญญารอผลการขอตําแหนงทางวิชาการอีกได 12 เดือน โดยจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรกอน หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศ
ผลการขอตําแหนงแลวจึงจะทําเร่ืองเปลี่ยนสัญญาใหมตอไป 
 

30. การขอปรับวุฒิการศึกษาเมื่อไดวุฒิปริญญาเอกแลวมีข้ันตอนอยางไร 
หลังจากไดวุฒิปริญญาเอกแลว พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการสงบันทึกขอปรับวุฒิการศึกษา
ผานภาควิชาเพื่อรอการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร และงาน
บุคคลจะจัดทําสัญญาใหมใหพนักงานมหาวิทยาลัยลงนามและสงเร่ืองขอปรับวุฒิไปท่ี
มหาวิทยาลัยตามข้ันตอนตอไป 
 

31. จะขอลาออกตองทําอยางไร 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทําบันทึกขอลาออกลวงหนา 1 เดือน พรอมแนบแบบฟอรม 
พม.15 (และสําเนาหนาบัญชีหากเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) สงผานภาควิชามาท่ีงาน
บุคคล เพื่อสงมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนตอไป 
สําหรับในกรณีเปลี่ยนตําแหนงหรือสอบไดท่ีคณะอื่น ใหแนบแบบฟอรม พม.27  
 

32. ขอรับสิทธ์ิประกันสังคมตองทําอยางไร 
กรอกแบบฟอรมสงใหกับงานบุคคล 
 

33. สามารถใชสิทธ์ิไดท่ีโรงพยาบาลใดบาง 
ในข้ันตอนการสมัครจะไดรับรายช่ือโรงพยาบาลมาใหเลือก 
 

34. สามารถขอเปลี่ยนโรงพยาบาลท่ีใชสิทธ์ิไดหรือไม 
สามารถขอเปลี่ยนไดปละ 1 คร้ัง (ชวงเดือนมกราคม) 
 

35. หากจะขอเปลี่ยนโรงพยาบาลท่ีสังกัดในการรับสิทธ์ิประกันสังคมตองทําอยางไร 
กรอกแบบฟอรมท่ีใชขอรับสิทธ์ิพรอมแนบบัตรใบเกาสงใหงานบุคคล 
 

36. สมัครเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตองทําอยางไร 
กรอกใบสมัครสงใหงานบุคคล 
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37. สามารถสมัครเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดในชวงใดบาง 
สมัครไดตลอดท้ังป 
 

38. จะไดรับการแจงยอดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อไหร 
ทุกๆ 6 เดือน 
 

39. สามารถขอเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดในชวงใด 
พรอมกันกับตอนท่ีไดรับแจงยอดกองทุน 
 

40. หากตองการเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตองทําอยางไร 
กรอกรายละเอียดในใบขอเปลี่ยนกองทุนสงใหงานบุคคล 
 

41. ขอรับสิทธ์ิประกันสุขภาพกลุมตองทําอยางไร 
สงใบสมัครใหงานบุคคล  
 

42. สามารถขอซื้อสิทธ์ิประกันสุขภาพกลุมเพิ่มใหกับผูอื่นไดหรือไม 
สามารถขอซื้อสิทธ์ิใหกับบิดา มารดา บุตร และคูสมรสท่ีมีอายุไมเกิน 65 ปได และตองแถลง
สุขภาพ  (เง่ือนไขคือตองไมเปนโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง) 
 

43. ประกันสุขภาพกลุมคุมครองอะไรบาง 
สามารถดูรายละเอียดไดท่ี  
http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ประกันสุขภาพแบบกลุม/ 
 

44. ขอเบิกคารักษาพยาบาลโดยใชสิทธ์ิประกันสุขภาพกลุมตองทําอยางไร 
สงใบเสร็จและใบรับรองแพทยใหงานบุคคลตรวจสอบกอนสงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ เมื่อเสร็จ
สิ้นแลวงานการเงินของมหาวิทยาลัยจะโอนเงินเขายังบัญชีท่ีไดแจงไว 

 
45. ขอรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรประจําปตองทําอยางไร 

รอรับแบบฟอรมจากงานบุคคลเพื่อกรอกขอมูลสงคืนงานบุคคลภายในเดือนสิงหาคมของทุกป 
 

46. จะไดเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรประจําปเทาไหร 

http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1/
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ชวงช้ัน ป.1 – ป.6 ได 2,000 บาทตอป 
ชวงช้ัน ม.1 – ปวช. ได 3,200 บาทตอป 
(ยกเวนบุตรท่ีศึกษาท่ีสาธิตจุฬาฯ จะไมสามารถเบิกได) 
 

47. ตองทํางานนานเทาไหรจึงจะมีสิทธ์ิไดรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรประจําป 
อยางนอย 1 ป 
 

48. ผูมีสิทธ์ิไดรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรประจําปคือใคร 
ขาราชการ ลูกจางประจาํฯ พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีบุตรไมไดเขาสาธิตจุฬาฯ 
 

49. ใครจะไดสิทธ์ิสมัครเขาสาธิตจุฬาฯ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการระดับ P6 ข้ึนไป 
(ตองทํางานในระดับ P6 เปนระยะเวลา 3 ปข้ึนไป) 
 

50. ผูไดสิทธ์ิสมัครเขาสาธิตจุฬาฯ (ฝายประถม) จะสมัครเขาในช้ันปอะไรและบุตรตองมีอายุเทาไหร 
สมัครเขาในช้ัน ป.1 บุตรอายุ 6 ป 
 

51. จะขอใชสิทธ์ิสมัครเขาสาธิตจุฬาฯ ทําอยางไร 
รอรับแบบฟอรมจากงานบุคคลเพื่อกรอกขอมูลสงคืน (ตองสมัครลวงหนา 5 ป) 
 

52. การตรวจสุขภาพประจาํปมีข้ันตอนอยางไร 
งานบุคคลจะสงคําช้ีแจงวัน เวลา และสถานท่ีใหไปตรวจสุขภาพพรอมอุปกรณท่ีตองใชในการ
ตรวจ หลังจากตรวจแลวประมาณ 2 เดือนจะไดรับผลการตรวจจากจุฬาฯ ผานงานบุคคล 
 

53. ขอหนังสือรับรองการทํางานตองทําอยางไร 
กรอกแบบฟอรมสงใหงานบุคคลลวงหนา 3 วัน 
 

54. หากตองการใหออกหนังสือรับรองเงินเดือนดวยตองทําอยางไร 
แจงรายละเอียดในแบบฟอรมขอหนังสือรับรองการทํางาน 
 

55. การขอหนังสือรับรองการทํางานตองใชเวลานานเทาใด 
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ประมาณ 3 วัน 
 

56. การขอหนังสือรับรองการทํางานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชเวลาเทากันหรือไม 
เทากัน 
 

57. ขอจองรถตูของคณะตองทําอยางไร 
ใหจองรถผานระบบ Arts One Stop Service (http://www.arts.chula.ac.th/~v2017/) 
 

58. เวลาการใชรถตูคณะฯตามปกติคือชวงเวลาใด 
วันจันทร – วันศุกร เวลา 7.30 น. – 16.30 น. (สามารถขอจองรถนอกเวลาราชการไดหาก
คนขับรถตูสะดวกทํางานในชวงเวลาดังกลาว)  
 

59. หากตองการจองใชรถนอกเวลาราชการตองทําอยางไร 
      ใหจองรถผานระบบ Arts One Stop Service (http://www.arts.chula.ac.th/~v2017/) 

 โดยใหพิมพใบจองในระบบออกมา และใหหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานลงนามลวงหนา
อยางนอย 5 วัน 
 

60. การจองรถตูนอกเวลาราชการมีคาใชจายหรือไม 
ไมมีคาใชจายใดๆ  คนขับรถสามารถนําแบบฟอรมการจองรถมาทําเร่ืองเบิกเงินนอกเวลาราชการ
ได โดยวันจันทรถึงวันศุกรเบิกได 4 ช่ัวโมง วันเสารและอาทิตยเบิกได 7 ช่ัวโมง 
 

61. สามารถจองใชรถนอกเวลาไดในชวงเวลาใดบาง 
ไมมีกําหนดเวลา แตคนขับรถตูตองสะดวกทํางานในชวงเวลาดังกลาว 
 

62. รถตูของคณะมีท้ังหมดกี่คัน 
2 คัน 

 
63. สามารถจองรถไปตางจังหวัดสามารถไดหรือไม 
    กรณีขอใชรถไปตางจังหวัด จะใชไดในเขตปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี 
สมุทรสาคร นครปฐม (ระยะหางจากคณะฯไมเกิน 80 กิโลเมตร) และเปนการใชในรายวิชา ไม
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สามารถใชในการทํากิจกรรมของนิสิตได การใชรถไปตางจังหวัดตองแจงและจองลวงหนาอยางนอย 7 
วันทําการ 

 
64. การขอลา ป.พ. มีข้ันตอนอยางไรบาง 

สงบันทึกขอลา ป.พ. พรอมแนบแบบฟอรม ประวัติสวนตัว และโครงรางงานวิจัย แผนการ
ดําเนินงานลาป.พ. ผานภาควิชามาท่ีงานบุคคล เพื่อรอการอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.พ.ส.
(คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการประจําสวนงาน) จากน้ันจะ
เสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร (อาจมีความเห็นจากคณะกรรมการ 
ก.พ.ส.ใหพิจารณาแกไขโครงราง)  
 

65. หากจะลา ป.พ. ตองเร่ิมดําเนินการต้ังแตเมื่อไหร 
สามารถย่ืนเร่ืองลาได 2 ชวง ใน 1 ป คือ เดือนพฤษภาคม (เพื่อลาเดือนมกราคมของปถัดไป) และ
เดือนธันวาคม (เพื่อลาเดือนสิงหาคมของปถัดไป) 
 

66. การลาป.พ. ตองศึกษาขอบังคับและประกาศ ท่ีใด 
     การย่ืนการลาป.พ.ต้ังแตวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ใหใชขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวย การใหบุคลากรสายวิชาการลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
รายละเอียดท่ี 
 
https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/wp-
content/uploads/2019/06/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8
%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E
0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2562-
2.pdf 
    นอกจากน้ี ใหใชควบคูกับประกาศ คณะอักษรศาสตรวาดวย แผนแมบท หลักเกณฑการ
กําหนดประเภทผลงานและผลผลิต สําหรับการประกอบการเสนอขออนุมัติ การลาไปเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ท่ีไดประกาศใหทราบโดยท่ัวไป ประกอบดวย 
 

66. ในการลา ป.พ. แตละคร้ังตองท้ิงระยะหางนานแคไหน 
     ตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 5 ป (ไมนับระยะเวลาลาศึกษา/ฝกอบรม/ดูงาน/วิจัย) 
- การลาคร้ังตอไป หลังจากกลับจากการลาป.พ. กอนหนา ไมนอยกวา 5 ป 

67. ชวงท่ีลา ป.พ. จะไดรับเงินเดือนและการพิจารณาข้ึนเงินเดือนตามปกติหรือไม 

https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/wp-content/uploads/2019/06/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2562-2.pdf
https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/wp-content/uploads/2019/06/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2562-2.pdf
https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/wp-content/uploads/2019/06/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2562-2.pdf
https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/wp-content/uploads/2019/06/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2562-2.pdf
https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/wp-content/uploads/2019/06/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2562-2.pdf
https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/wp-content/uploads/2019/06/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2562-2.pdf
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ไดรับเงินเดือนและการข้ึนเงินเดือนตามปกติ 
 

68. ชวงท่ีลา ป.พ. จะเดินทางไปตางประเทศไดหรือไม 
ไปได แตตองเขียนระบุไวในแผนดําเนินงานของการลาป.พ. หากไมไดระบุในแผนดังกลาว
จําเปนตองทําเร่ืองขออนุมัติปรับแผน และงานบุคคลจะเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯเพื่อสง
ใหมหาวิทยาลัยตอไป 
นอกจากน้ี นอกเหนือจากการทําแผนดําเนินงานดังกลาวแลว จะตองทําเร่ืองลาไปตางประเทศ
ลวงหนาอยางนอย 10 วันทําการกอนเดินทางไปตางประเทศ โดยใหอางอิงแผนการดําเนินงาน
ของการลา ป.พ. ท่ีแกไข และจะตองไดรับการอนุมัติกอนเดินทาง  
 

69. จะตองรายงานความกาวหนาการลาป.พ.ทุกๆ กี่เดือน 
ทุก 3 เดือน (เดือนท่ี 3, 6, 9, 12) 
 

70. การรายงานความกาวหนาการลาป.พ.มีข้ันตอนอยางไร 
ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกรอกแบบฟอรมและแนบผลงานของตนสงให
ภาควิชา ภาควิชาจะสงใหงานบุคคลเสนอคณะกรรมการ ก.พ.ส.กอนเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะอักษรศาสตรและสงใหมหาวิทยาลัยตอไป 
 

71. จะตองสงรายงานฉบับสมบูรณการลาป.พ.เมื่อไหร 
หลังจากครบกําหนดการลา  1 เดือน (เชน กรณีลา 12 เดือนตองสงรายงานภายในเดือนท่ี 13) 
 

72. การสงรายงานฉบับสมบูรณการลาป.พ.มีข้ันตอนอยางไร 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกรอกแบบฟอรมและแนบรายงานฉบับสมบูรณสงใหงานบุคคล
ผานภาควิชา งานบุคคลจะสงใหคณะกรรมการ ก.พ.ส. (คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติลาไป
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการประจําสวนงาน)พิจารณา และสงใหอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมิน 
(อาจมีความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิใหพิจารณาแกไข) จากน้ันงานบุคคลจะเสนอตอคณะกรรมการ 
ก.พ.ส. กอนเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรตอไป 
 

73. ใครเปนผูกําหนดผูทรงคุณวุฒิท่ีอานรายงานฉบับสมบูรณการลา ป.พ. 
คณะกรรมการ ก.พ.ส. (คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการประจํา
สวนงาน) 
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74. ผูทรงคุณวุฒิท่ีอานรายงานฉบับสมบูรณการลา ป.พ. มีจํานวนกี่ทาน 

1 ทาน ตอ 1 สาขาวิชา ท้ังน้ีแลวแต คณะกรรมการ ก.พ.ส. (คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติ
ลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการประจําสวนงาน) 
 

75. หากไมสงรายงานฉบับสมบูรณการลา ป.พ. จะตองรับโทษอยางไร 
จะไมสามารถลา ป.พ. ไดอีก และจะไมไดรับการพิจารณาข้ึนเงินเดือนในปน้ัน  นอกจากน้ีอาจจะมี
บทลงโทษอื่นตามประกาศของคณะอักษรศาสตร และตามมติของคณะกรรมการ ก.พ.ส. 
(คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการประจําสวนงาน) 
  

77. การขอลาปฏิบัติงานตางประเทศมีข้ันตอนอยางไร 
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทําบันทึกแจงงานบุคคลและรอการอนุมัติจากคณบดี หากลา

เกิน 15วัน จะตองรอมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร 
  
78. สามารถลาปฏิบัติงานตางประเทศไดนานเทาไร 

แลวแตกรณี ตามประเภทของการลา (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีงานบุคคล) 
 

79. สามารถขอลาปฏิบัติงานตางประเทศเปนระยะเวลามากกวา 3 เดือนไดหรือไม 
หากลาเกิน 3 เดือนจะตองขอลาฝกอบรมวิจัย ซึ่งมีข้ันตอนเหมือนกับการลาศึกษาตอ 
 

80. กระบวนการลาศึกษาตอ/ลาฝกอบรมวิจัยเปนอยางไร 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีจะลาจะตองสงบันทึกแจงลวงหนาอยางนอย 3 เดือน 
หลังจากไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตรแลว งานบุคคลจะนัด
พนักงานมหาวิทยาลัยมาทําสัญญา หลังจากน้ันคณะจึงสงเร่ืองตอใหมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
พรอมท้ังสงบันทึกแจงวันเดินทางเพื่อใหมหาวิทยาลัยออกคําสั่งลาศึกษาตอ 
 

81. ตองทํางานมาอยางนอยเทาใด จึงจะลาศึกษาตอได 
ตองทํางานครบ 1 ป 
 

82. ขณะท่ีลาศึกษาตอหรือลาอบรม จะไดรับเงินเดือนหรือไม 
ไดรับเงินเดือนตามปกติ แตจะไมไดรับการปรับข้ึนเงินเดือน 
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83. การลาประเภทใดบางท่ีตองมีผูคํ้าประกัน 

ลาฝกอบรมวิจัยและลาศึกษาตอ 
 

84. การทําสัญญาเพื่อลาศึกษาตอ ใครจะเปนผูคํ้าประกันได 
บิดาและมารดา หรือ คูสมรสและพี่นองสายเลือดเดียวกัน 
 

85. การขอขยายเวลาศึกษาตอทําอยางไร 
ภาควิชาสงบันทึกและจดหมายแจงรายละเอียดของ อ.ท่ีปรึกษา สงมาท่ีงานบุคคลกอนหมดสัญญา 
1 ป  
 

86. หากไมสามารถกลับมาปฏิบัติงานได ตองชดใชเปนจํานวนเงินเทาใด 
ข้ึนอยูกับสัญญาทุนการศึกษาท่ีทํากับมหาวิทยาลัย  
 

87. หลังจากลาอบรม ลาศึกษาตอแลวตองกลับมาปฏิบัติงานเปนเวลานานเทาใด 
เปนระยะเวลา 2 เทาของชวงเวลาท่ีลา 
 

88. การลาศึกษาคร่ึงเวลาคืออะไร ตางกับลาศึกษาเต็มเวลาอยางไร 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจะตองปฏิบัติงานสอนดวยและลาศึกษาในวันท่ีไมมีสอน การลา
ศึกษาคร่ึงเวลาไมตองทําสัญญาเหมือนการลาศึกษาเต็มเวลา 

 
89. สามารถขอลาไดในรูปแบบใดบางและมีระยะเวลามากสุดเทาไหร 
      ลาปวยไมเกิน 30 วัน ตอปงบประมาณ 
      ลากิจไมเกิน 10 วัน ตอปงบประมาณ 
      ลาพักผอนไมเกิน 10 วัน ตอปงบประมาณ 
      ลาคลอดไมเกิน 90 วัน (หญิง) 
     ลาดูแลบุตรไมเกิน 10 วัน (ชาย) 

 
90. การขอลาแบบตางๆ ขางตนมีข้ันตอนอยางไร 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสงใบลาพนักงานมหาวิทยาลัยใหกับงานบุคคล โดยมีหัวหนา
ภาควิชาลงนามรับรอง 
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91. มีการลาประเภทใดท่ีสามารถนําวันลาท่ีเหลือไปสะสมรวมกับวันลาของปงบประมาณถัดไปไดบาง
หรือไม 

วันลาพักผอนสามารถสะสมรวมกับปงบประมาณถัดไปไมเกิน 20 วัน (30 วัน สําหรับตําแหนง
ศาสตราจารย) 
 
 
 

92. เงินชดเชยวันลา (กรณีเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญา) คิดในอัตราเทาไหร 
เงินเดือนกอนเกษียณ × จํานวนวันลาพักผอนสะสมท่ีเหลือ(ไมเกิน20วันทําการ)

30(จํานวนวันในเดือนสุดทายกอนสิ้นสุดปงบประมาณ)
  

 
93. แตละปงบประมาณเร่ิมนับต้ังแตวันท่ีเทาไหร 

1 ต.ค. – 30ก.ย. ของปถัดไป 
 

94. จํานวนวันลาในหน่ึงปงบประมาณของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการแตกตางกับของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือไม 
ไมแตกตางกัน 
 

95. ข้ันตอนการลาออนไลนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเปนอยางไร 
กอนหนาวันลา 3 วัน log in เขาเว็บไซต ess.it.chula.ac.th ดวยรหัสผานท่ีไดรับ เลือกหัวขอ
งานบริหารจัดการดานการลา และกรอกรายละเอียดใบลา 
 

96. จําเปนตองแนบไฟลเปนหลักฐานดวยหรือไม 
ข้ึนอยูกับขอตกลงรวมกันภายในหนวยงาน ปจจุบันฝายบริหารคณะอักษรศาสตรมีมติใหแนบใบลง
นามแทนดวย 
 

97. การแนบไฟลใบลงนามแทนทําอยางไร 
สแกนเอกสารดังกลาวเปนไฟลรูปภาพแลวอัพโหลดเขาสูระบบ 
 

98. เข็มทองคําเกียรติคุณคืออะไร ตองทํางานมาครบกี่ปจึงจะไดเข็มดังกลาว 
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เข็มเชิดชูเกียรติของจุฬาฯ ท่ีมีใหกับบุคลากรผูทํางานกับจุฬาฯ เปนเวลา 25 ปเต็ม (สามารถ
นับต้ังแตบรรจุท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนลูกจางช่ัวคราวหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือพนักงานวิสามัญ) 
 

99. เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมีอะไรบาง 
พนักงานหมวดเงินอุดหนุนมีสิทธ์ิขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ พนักงานหมวดเงินรายได
ไมสามารถขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณได 
รายละเอียดของเคร่ืองราชอิสริยาภรณและคุณสมบัติผูขอ มีดังตอไปน้ี  
 
พนักงานมหาวิทยาลัย  

หมวดเงินอุดหนุน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ท่ีพึงขอพระราชทาน 

คุณสมบัติ 

1.  ประจําแผนกหรือ 
    ตําแหนงเทียบเทา 

บ.ม. 
บ.ช 
จ.ม. 
จ.ช. 

-  ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 5 ปบรบิูรณ ขอ บ.ม. 
-  ได บ.ม. มาแลว 5 ป 
-  ได บ.ช. มาแลว 5 ป 
-  ได จ.ม. มาแลว 5 ป 

2.  หัวหนาแผนก หรอื 
    ตําแหนงเทียบเทา 

จ.ม. 
จ.ช. 
ต.ม. 

-  ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 5 ปบรบิูรณ ขอ จ.ม. 
-  ได จ.ม. มาแลว 5 ป 
-  ได จ.ช. มาแลว 5 ป 

3.  ผูชวยศาสตราจารย หรือ 
    อาจารย 

จ.ช. 
ต.ม. 
ต.ช. 
ท.ม. 

-  ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 5 ปบรบิูรณ ขอ จ.ช. 
-  ได จ.ช. มาแลว 5 ป 
-  ได ต.ม. มาแลว 5 ป 
-  ได ต.ช. มาแลว 5 ป 

4.  ผูชวยอธิการบดี รอง 
    คณบดี 
    รองผูอํานวยการศูนย 
    รองผูอํานวยการสถาบัน 
    หัวหนาภาควิชา 
    หรือตําแหนงเทียบเทา 

ต.ม. 
ต.ช. 
ท.ม. 

-  ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 5 ปบรบิูรณ ขอ ต.ม. 
-  ได ต.ม. มาแลว 5 ป 
-  ได ต.ช. มาแลว 5 ป 
 

5.  รองศาสตราจารย ต.ม. 
ต.ช. 
ท.ม. 
ท.ช. 
ป.ม. 

-  ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 5 ปบรบิูรณ ขอ ต.ม. 
-  ได ต.ม. มาแลว 5 ป 
-  ได ต.ช. มาแลว 5 ป 
-  ได ท.ม. มาแลว 5 ป 
-  ได ท.ช. มาแลว 3 ป 

6.  รองอธิการบดี คณบดี ท.ม. -  ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 5 ปบรบิูรณ ขอ ท.ม. 
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     ผูอํานวยการสถาบัน 
     ผูอํานวยการการศูนย หรอื 
     ตําแหนงเทียบเทา 

ท.ช. 
 

-  ได ท.ม. มาแลว 5 ป 
 

7.  ศาสตราจารย 
 
 
 

ท.ม. 
ท.ช. 
ป.ม. 
ป.ช. 

-  ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 5 ปบรบิูรณ ขอ ท.ม. 
-  ได ท.ม. มาแลว 5 ป 
-  ได ท.ช. มาแลว 3 ป 
-  ได ป.ม. มาแลว 3 ป 

8.  อธิการบดี หรือ 
    ตําแหนงเทียบเทา 

ท.ม. 
ท.ช. 
ป.ม. 

-  ปฏิบัติงานติดตอกันครบ 5 ปบรบิูรณ ขอ ท.ม. 
-  ได ท.ม. มาแลว 5 ป 
-  ได ท.ช. มาแลว 3 ป 

 
100. ข้ันตอนการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนอยางไร 

งานการเจาหนาท่ีจะดําเนินการใหท้ังหมด สวนช้ันสายสะพายข้ึนไป เมื่อมีการโปรดเกลาฯและ
กําหนดวันเขารับพระราชทานวันใด งานการเจาหนาท่ี ป.ม. ข้ึนไป จะแจงวันเวลาใหไปเขารวมพิธี
ประราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณดวยตนเอง 

 
101. เคร่ืองราชอิสริยาภรณท้ังหมดจะไดรับถาวรหรือไม 

ไมไดรับถาวร และตองสงคืนท้ังหมดเมื่อถึงแกกรรม แตจะมีใบประกาศแจกใหทุกระดับช้ันเคร่ีอง
ราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ ยกเวนเหรียญจักรพรรดิมาลาท่ีไมตองคืน 
 

102. การขอเลื่อนช้ันเคร่ืองราชอิสริยาภรณแตละคร้ังตองเวนระยะเวลากี่ป 
5 ป ยกเวน  

1) การเลื่อนช้ัน ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) → ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) สําหรับรอง
ศาสตราจารยและอธิการบดี เวนระยะเวลา 3 ป 

2) การเลื่อนช้ัน ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) → ประถมาภรณมงกฎุไทย (ป.ม.) → ประถ
มาภรณชางเผือก (ป.ช.) สําหรับศาสตราจารย เวนระยะเวลา 3 ป 

 
103. เคร่ืองราชอิสริยาภรณในระดับช้ันใดท่ีมีสายสะพาย 

ต้ังแตช้ัน ประถมาภรณชางเผือกข้ึนไป  
 

104. สามารถขอพระราชทานเพลิงศพใหกับตนเองไดต้ังแตระดับช้ันใด 
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 
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105. สามารถขอพระราชทานเพลิงศพใหกับบิดา-มารดาไดต้ังแตระดับช้ันใด 

ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.) 
 
106. การย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการมีข้ันตอนอยางไร 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสงผลงาน แบบฟอรมขอตําแหนงทางวิชาการ พรอมแนบ
เอกสารประกอบการสอน ประมวลรายวิชา และแบบประเมินรายวิชา ของ 1 รายวิชา (2 ภาค
การศึกษา) ท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเปนผูสอน มาท่ีงานบุคคล หลังจากงานบุคคลนัด
ประชุมกรรมการพิจารณาการขอตําแหนงแลวจะแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสง
บันทึกขอตําแหนงทางวิชาการและรอผลการพิจารณา 
สามารถอานเพิ่มเติมไดท่ี http://www.arts.chula.ac.th/fpcs/ 
 

107. สามารถใชเอกสาร/แบบประเมินของวิชาท่ีสอนรวมกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทาน
อื่นไดหรือไม 
สามารถทําได โดยใชเอกสารในสวนของตนเองซึ่งจะตองมีช่ัวโมงการสอนรวมกันไมนอยกวา
รายวิชา 2 หนวยกิต (32 ช่ัวโมงการสอน) 
 

108. ตองรอผลการพิจารณาขอตําแหนงนานแคไหน 
โดยสวนใหญข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิใชอานผลงาน (หากมติของ
คณะกรรมการไมเปนเอกฉันทจะตองนัดประชุมเพิ่มดวย) เมื่อรวมกับระยะเวลาท่ีตองสงเร่ือง
ติดตอระหวางคณะและมหาวิทยาลัยดวยแลวโดยท่ัวไปจะใชเวลาประมาณ 3-12 เดือน  
 

109. หลังจากการขอตําแหนงฯ เสร็จสิ้นแลวจะตองทําอยางไร 
งานบุคคลจะแจงนัดวันใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปลงนามสัญญาฉบับใหม 
 

 

  

http://www.arts.chula.ac.th/fpcs/
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ตัวอยางเอกสาร 
1. ใบประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหม
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2. ใบสมัครสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
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3. แบบฟอรมขอยกเวนคุณสมบัติ
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4. แบบฟอรมขอจางบุคคลอายุเกิน 60 ป
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5. แบบฟอรมขอลาออก 
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6. ใบขอรับรองสิทธิประกันสังคม 
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7. ใบสมัครกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
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8. แบบฟอรมขอเปลี่ยนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
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9. แบบฟอรมขอรับสิทธ์ิประกันสุขภาพกลุม
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10. แบบฟอรมขอรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรประจําป
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11. แบบฟอรมขอใชสิทธ์ิสมัครเขาสาธิตจุฬาฯ
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12. แบบฟอรมขอหนังสือรับรองการทํางาน

 



31 
 

13. แบบฟอรมขออนุมัติลา ป.พ.
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14. แบบฟอรมรายงานความกาวหนา
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15. แบบฟอรมขอสงรายงานฉบับสมบูรณ
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16. แบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
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17. แบบสรุปเอกสารประเมินการสอน

 



36 
 

18. แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
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19. ใบลา
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20. ใบลงนามแทน

 


