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ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยพนกังานวิสามญั 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ___________________ 

 

 โดยที่ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมิได้ใช้บังคับกบัผู้ซ่ึงปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงรวมถึงงานเช่ียวชาญเฉพาะและงานประจาํโครงการเฉพาะกจิหรือเฉพาะกาล 

จึงสมควรมีข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงานวิสามัญสาํหรับการบริหารงานบุคคลที่ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยเป็นการช่ัวคราว  
อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๗๑๗ เม่ือวันที่  ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จึงมีมติให้                 

ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงานวิสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

   ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
   ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือที่ขัด          

หรือแย้งต่อข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
  “พนักงานวิสามัญ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงมหาวิทยาลัยว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็น               

การช่ัวคราวตามความต้องการของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงาน ทั้งน้ี ไม่หมายความรวมถึงผู้ซ่ึงโครงการวิจัย

หรือโครงการบริการทางวิชาการจ้างให้ทาํงานในโครงการวิจัยหรือโครงการบริการทางวิชาการน้ัน  

 “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 “คณะกรรมการบริหารส่วนงาน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารคณะ สาํนักวิชา วิทยาลัย 

สถาบัน และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอืน่ 
   ข้อ ๕ การจ้างพนักงานวิสามัญตามข้อบงัคับน้ีจะทาํได้ในกรณีการจ้างให้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยเป็น

การช่ัวคราวซ่ึงมีระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของการปฏิบัติงานที่แน่นอน โดยระยะเวลาของสัญญาจ้างแต่ละ

ฉบับจะต้องไม่เกนิระยะเวลาดาํเนินการของโครงการและจะต้องไม่เกนิสองปี 



 ๒ 

ข้อ ๖ ผู้ที่จะได้ รับการบรรจุเป็นพนักงานวิสามัญต้องเป็นผู้เ ล่ือมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

  (๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสบิแปดปีบริบูรณ์ 

  (๒) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ               

คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กาํหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

  (๓) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

   (๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่         

ในพรรคการเมือง 

   (๕) ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๖) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 

บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

   (๗) ไม่เคยถูกลงโทษเลิกสญัญาปฏิบัติงาน เพราะกระทาํผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับน้ี หรือ

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอืน่ใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับน้ี 

   (๘) ไม่เคยกระทาํการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน      

ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ 

   (๙) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
ในกรณีมีเหตุจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารอาจยกเว้นหรือกาํหนด

คุณสมบัติอย่างอืน่เพ่ิมเติมกไ็ด้ 

   ข้อ ๗  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงาน

ประสงค์จะจ้างพนักงานวิสามัญตามข้อบังคับน้ี ให้จัดทาํโครงการหรือเหตุผลและความจําเป็น กาํหนด

ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้ นสุดโครงการที่แน่นอน คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง วิเคราะห์อัตรากาํลัง ภาระงาน 

ประมาณการงบประมาณ และแหล่งเงินทุนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ โดยคาํนึงถึง

ลักษณะภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความจําเป็นของส่วนงานเป็นสาํคัญ ทั้งน้ี งบประมาณและ         

แหล่งเงินทุนจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกดิในการจ้างพนักงานวิสามัญน้ัน 

ข้อ ๘ ให้ส่วนงานรับผิดชอบดาํเนินการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานวิสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธกีาร

ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาํหนด และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ ๙ ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้มีอํานาจลงนามในสัญญาจ้างพนักงานวิสามัญตามข้อบังคับน้ี              

ทั้งน้ี จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก่อน โดยต้องจัดทําแบบแสดงหน้าที่และ            

ความรับผิดชอบงานและข้อตกลงภาระงานเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาจ้างพนักงานวิสามัญแต่ละรายให้ชัดเจน 



 ๓ 

แบบของสัญญาจ้าง แบบแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบงาน และข้อตกลงภาระงานให้เป็นไป         

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาํหนด 

  ข้อ ๑๐  อตัราค่าจ้างพนักงานวิสามัญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาํหนด    

 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานวิสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม             

และ ทั้งน้ีพนักงานวิสามัญไม่มีสทิธเิข้าเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๑  วันเวลาปฏิบัติงานและวันหยุดของพนักงานวิสามัญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประกาศกาํหนด   

 ข้อ ๑๒ ให้พนักงานวิสามัญมีสทิธลิาได้ ดังน้ี  

  (๑) ลาป่วย ให้ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่ปีหน่ึงไม่เกนิ ๓๐ วันทาํการโดยได้รับค่าจ้าง ทั้งน้ี 

ในกรณีที่ขอลาป่วยติดต่อกันเกินกว่า ๓ วันทาํการขึ้ นไป ให้แนบใบรับรองของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ            

เวชกรรมมาพร้อมกบัใบลาด้วย  

   (๒) ลาพักผ่อน ให้มีสทิธลิาพักผ่อนได้เฉพาะกรณีที่มีการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว

อย่างน้อยหน่ึงปีและให้ลาได้ไม่เกนิ ๖ วันทาํการ 

  (๓) ลาคลอด ให้มีสิทธิลาคลอดได้ครรภ์หน่ึงไม่เกิน ๙๐ วัน รวมวันหยุดระหว่างวันลา         

โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกนิ ๔๕ วัน และการลาคลอดน้ีไม่ถือเป็นวันลาป่วย 

ในการลา พนักงานวิสามัญจะต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน 

ทาํการ และเม่ือได้รับอนุมัติให้ลาแล้วจึงจะหยุดได้ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจยื่นใบลา

ล่วงหน้าได้ ให้รีบติดต่อผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาโดยทันทีซ่ึงต้องไม่เกิน ๒ วันทาํการนับแต่วันที่ต้องหยุดงาน 

โดยต้องยื่นใบลาพร้อมด้วยเหตุจาํเป็นเร่งด่วนน้ันต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน และเม่ือ

หัวหน้าส่วนงานอนุมัติแล้วจึงจะถือว่าไม่เป็นการละทิ้งหน้าที่หรือไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

  ข้อ ๑๓  ส่วนงานมีอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมและบังคับบัญชาการปฏิบัติงาน

ของพนักงานวิสามัญในสงักดัให้เป็นไปตามสญัญาจ้าง โดยให้หัวหน้าส่วนงานมอบหมายบุคคลหน่ึงบุคคลใด

เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานวิสามัญแต่ละคน  

   ข้อ ๑๔ พนักงานวิสามัญต้องปฏิบัติงานตามสญัญาจ้างโดยไม่ต้องมีการทดลองปฏิบัติงาน  

  ข้อ ๑๕ สญัญาจ้างของพนักงานวิสามัญสิ้นสดุเม่ือ 
    (๑) สิ้นสดุระยะเวลาตามสญัญาจ้าง  

   (๒) พนักงานวิสามัญตาย 

   (๓) พนักงานวิสามัญลาออก โดยยื่นหนังสอืลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน 

    (๔) มหาวิทยาลัยยกเลิกสญัญาจ้างเน่ืองจากเหตุใดเหตุหน่ึง ดังต่อไปน้ี  



 ๔ 

              (ก) พนักงานวิสามัญทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

              (ข) พนักงานวิสามัญจงใจทาํให้นายจ้างได้รับความเสยีหาย 

              (ค) พนักงานวิสามัญประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้าที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัย

หรือส่วนงานได้รับความเสยีหายอย่างร้ายแรง 
              (ง) พนักงานวิสามัญฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ข้อกาํหนดหรือ

คาํสั่งของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณี

ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จาํเป็นต้องตักเตือน 
   หนังสอืตักเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกนิหน่ึงปีนับแต่วันที่พนักงานวิสามัญได้กระทาํผิด 
              (จ) พนักงานวิสามัญละทิ้ งหน้าที่หรือไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร       

เป็นเวลาสามวันทาํการติดต่อกนัไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่กต็าม 
              (ฉ) ได้รับโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที่สดุให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิด

ที่ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (ช) พนักงานวิสามัญไม่ปฏิบัติตามสญัญาจ้างหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

    (ซ) การปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิสามัญไม่เป็นไปตามสัญญา

จ้างหรือข้อตกลงภาระงาน  
 ทั้งน้ี การยกเลิกสัญญาจ้างไม่เป็นเหตุในการระงับหรือยุติการดําเนินคดีอาญาหรือทางแพ่ง                

กบัพนักงานวิสามัญผู้น้ัน  

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ความปรากฏแก่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานวิสามัญผู้ใดว่า อาจมีเหตุใด       

เหตุหน่ึงซ่ึงเป็นเหตุแห่งการยกเลิกสญัญาจ้างตามข้อ ๑๕(๔) ให้ดาํเนินการดังน้ี  

   (๑) ในกรณีมีเหตุตามข้อ ๑๕(๔) (ก) (ข) และ (ค) ให้หัวหน้าส่วนงานตั้งคณะกรรมการ 

ทาํหน้าที่สอบสวน โดยให้พนักงานวิสามัญมีโอกาสโต้แย้งและช้ีแจงข้อเทจ็จริงพร้อมเหตุผลและพยานหลักฐาน

ประกอบการ ทั้งน้ี ให้ดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และหากหัวหน้าส่วนงานโดย          

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานเหน็ว่าจากผลการสอบสวนมีเหตุเลิกจ้างตามข้อ ๑๕(๔) (ก) 

(ข) หรือ (ค) ให้เสนอรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณายกเลิก        

สญัญาจ้าง 
  (๒) ในกรณีมีเหตุตามข้อ ๑๕(๔)(ง) ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงรายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน 

หากหัวหน้าส่วนงานเหน็ว่ามิใช่เป็นกรณีร้ายแรงให้มีหนังสอืแจ้งเตือนไปยังพนักงานวิสามัญผู้น้ัน แต่หากเป็น

กรณีร้ายแรงหรือเป็นกรณีที่พนักงานวิสามัญผู้น้ันยังคงฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

ข้อกาํหนดหรือคาํสั่งของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอยู่อีกหลังจากได้รับหนังสือเตือนแล้ว ให้หัวหน้าส่วนงาน 

สั่งการให้พนักงานวิสามัญผู้น้ันช้ีแจงข้อเทจ็จริง หากหัวหน้าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ



 ๕ 

บริหารส่วนงานเหน็ว่ามีเหตุเลิกจ้างตามข้อ ๑๕(๔)(ง) ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณา

ยกเลิกสญัญาจ้าง  

  (๓) ในกรณีมีเหตุตามข้อ ๑๕(๔)(ฉ) ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลเพ่ือยกเลิกสญัญาจ้าง 
  (๔) ในกรณีมีเหตุตามข้อ ๑๕(๔)(จ) ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงรายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน

เพ่ือมีหนังสอืแจ้งให้พนักงานวิสามัญผู้น้ันช้ีแจงข้อเทจ็จริงและเหตุผลเกี่ยวกบักรณีดังกล่าวภายใน ๕ วันทาํการ

นับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสอืแจ้ง ทั้งน้ี หัวหน้าส่วนงานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานเห็นว่า

เป็นการละทิ้งหน้าที่หรือไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอนัสมควรตามข้อ ๑๕(๔)(จ) หรือหากพนักงานวิสามัญ

มิได้ช้ีแจงข้อเทจ็จริงและเหตุผลภายในเวลาที่กาํหนด ให้เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล          

เพ่ือพิจารณายกเลิกสญัญาจ้าง 
  (๕) ในกรณีที่เหตุตามข้อ ๑๕(๔)(ช) หรือ (ซ) ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงรายงานต่อหัวหน้า

ส่วนงานเพ่ือทาํหนังสอืแจ้งเตือนให้พนักงานวิสามัญปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา ๑ เดือนนับแต่

วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งเตือน และให้ตั้งคณะกรรมการทาํหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้น้ันเพ่ือรายงานต่อ

หัวหน้าส่วนงาน ทั้งน้ี หากหัวหน้าส่วนงานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานเห็นว่า มีเหตุ

เลิกจ้างตามข้อ ๑๕(๔)(ช) หรือ (ซ) ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณายกเลิกสญัญาจ้าง 

 คณะกรรมการตาม (๑) และ (๕) ประกอบด้วย ประธานหน่ึงคน ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน

วิสามัญผู้น้ัน และกรรมการอกีหน่ึงถึงสามคน ทั้งน้ี ในกรณีตาม (๑) จะต้องมีนิติกรหรือนักกฎหมายร่วมเป็น

กรรมการด้วย  
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลยกเลิกสัญญาจ้างด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงตามข้อ           

๑๕ (๔)(ช) และ (ซ) น้ัน ให้พนักงานวิสามัญได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้าง ดังน้ี  

   (๑) เม่ือปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วันแต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้ได้รับบาํเหน็จชดเชยเท่ากับ

ค่าจ้างจาํนวน ๑ เดือน 
   (๒) เม่ือปฏิบัติงานติดต่อกนัครบ ๑ ปีแต่ไม่ครบ ๒ ปี ให้ได้รับบาํเหนจ็ชดเชยเท่ากับค่าจ้าง

จาํนวน ๓ เดือน 

 ข้อ ๑๘ ในการดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดซ่ึงข้อบังคับน้ีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการบริหารส่วนงาน หากส่วนงานใดไม่มีคณะกรรมการบริหารส่วนงานโดยเฉพาะหรือในกรณีของ

มหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทาํหน้าที่ดาํเนินการดังกล่าวแทน 

 ข้อ ๑๙  ให้อธกิารบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี 

  ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอํานาจออกประกาศ

มหาวิทยาลัยเพ่ือดาํเนินการตามข้อบังคับน้ี 



 ๖ 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเป็นที่ทาํให้ไม่อาจดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีได้หรือในกรณีที่มีปัญหาใน

การดาํเนินการตามข้อบังคับน้ี ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลวินิจฉัยช้ีขาด 
 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๐ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการซ่ึงบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเร่ืองพนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ พ.ศ.๒๕๔๘ ยังคงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย         

ประจําโครงการต่อไปจนกว่าจะพ้นสภาพความเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการไม่ว่าด้วยเหตุใด         

ทั้งน้ี ให้นําระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ พ.ศ.๒๕๔๘ 

ตลอดจนข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัยประจําโครงการ พ.ศ.๒๕๔๘ มาใช้บังคับแก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการดังกล่าว           

โดยอนุโลม  

    ข้อ ๒๑ การสอบสวนหรือการดาํเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงได้ดาํเนินการไปแล้ว

ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยประจาํโครงการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ดาํเนินการ

ต่อไปจนแล้วเสรจ็  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

(ลงนาม)    จรัส สวุรรณเวลา 

(ศาสตราจารย ์นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 


