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คํานํา 

 
 คูมือพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจํา ใชสําหรับการทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับกรอบหนาที่การปฏิบัติงาน ประกอบดวย การจัดสรร
อัตรากําลัง การสรรหาและการบรรจุ เงินเดือน/คาตอบแทน และการประเมินผล ภาระงาน โอกาสและความกาวหนาใน
วิชาชีพ วินัยและการรักษาวินัย การพนจากงาน  และการอุทธรณรองทุกข   นอกจากนั้น ไดรวบรวมประเภทสวัสดิการ   
ตาง ๆ ที่พนักงานควรไดรับจากมหาวิทยาลัยและจากองคกรหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
สิทธิดานคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาสงเคราะหศพ และคาเชาบาน เงินสะสม/สมทบ  เงินกูยืม กองทุน
ประกันสังคม การลา การเดินทาง เครื่องราชอิสริยาภรณ สหกรณออมทรัพย ฌาปนกิจสงเคราะห เงินกูยืมในธนาคารออม
สิน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย และสวัสดิการประเภทอื่น ๆ ซึ่งเปนสิทธิและสวัสดิการ ชวยในการสราง
ขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน โดยพนักงานสามารถเลือกใชบริการไดตามสิทธิที่กําหนด 
 กองบริหารงานบุคคลหวังวา คูมือพนักงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ใชเปน
แนวทางปฏิบัติงานอํานวยความสะดวกดานสิทธิและสวัสดิการไดตามสมควร หากมีขอสงสัยหรือประสงคจะสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ขอใหติดตอประสานงานไดที่ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย หรือตามที่อยูที่ไดแนะนํา
ไวในคูมือนี้ ตอไป 
  
 

กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย 
มกราคม 2554 



 

 
คูมือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา  

กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย   

หนา 2/21

1.การปฏิบัติงาน 
 

• การจัดสรรอัตรากําลัง 
 ในการจัดสรรอัตรากําลังประจําปใหแกสวนงานตางๆ กองแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัยจะแจงใหสวนงานไป
จัดทําภาระงาน เหตุผลและความจําเปนในการขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง  จากนั้นกองแผนงานจะรวบรวม วิเคราะห และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.) เพื่อพิจารณาการจัดสรรอัตรากําลัง และแจงผลใหแกสวนงาน ตอไป 

• การสรรหาและการบรรจุ  
เมื่อสวนงานตางๆ ไดรับอนุมัติการจัดสรรอัตรากําลังแลว จะทําการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้ง 

โดยใหถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  

ผูจะไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 6  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 คือ 
 1. ตองเปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
 3. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการ หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 4. ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
 5. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 6. ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม 
 7. ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ มีกายหรือ
จิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได ตามความเห็นของแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะจํานวน 3 ทาน หรือไมเปนโรคที่กําหนด
ไวในประกาศ ก.บ. 
 8. ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการหรือส่ังใหหยุดงานเปนการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงาน
หรือพักราชการ 

9. ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางเพราะบกพรองในหนาที่จากรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรฐั หนวยงานในกํากับของรัฐ 
หรือนิติบุคคลอื่น 

10. ไมเปนผูที่เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

11. ไมเปนผูที่เคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
เพราะกระทําผิดวินัย  

• เงินเดือน/คาตอบแทน และการประเมินผล  
 พนักงานมหาวิทยาลัย จะไดรับอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น ๆ  ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนประจําตําแหนง ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552 
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ผูที่มหาวิทยาลัยมีคําส่ังบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหมีการทดลองปฏิบัติงานตามภาระงาน ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง รวมทั้งภาระงานที่ไดรับมอบหมาย และเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กําหนด เปนระยะเวลา 1 ป โดยให
ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  

พนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือผานการประเมินการทดลองปฏิบัติงานแลว ใหสวนงานเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ทุกรอบ
ปงบประมาณ โดยใหถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียยงใหม เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

• ภาระงาน 
 พนักงานตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและตามภาระงานขั้นต่ําของแตละตําแหนง 

ประเภทพนักงาน ภาระหนาที ่ ภาระงานขั้นต่าํ 
1. พนักงานสายวิชาการ ประเภท
คณาจารยประจํา 

การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา 
งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานบริหาร
และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

ไมนอยกวา 35 หนวยภาระงานตอสัปดาห โดยเปนภาระ
งานสอนไมนอยกวา 18 หนวยช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห 

2. พนักงานสายวิชาการ ประเภท
นักวิจัย 

วิจัย  งานเชิงพัฒนา บริการวิชาการ การ
เรียนการสอน และงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย 

ไมนอยกวา 35 หนวยภาระงานตอสัปดาห โดยเปนภาระ
งานวิจัยไมนอยกวา 24 หนวยช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห 

3. พนักงานสายปฏิบัติการ กลุม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ และกลุม
บริการ 

งานประจําของแตละตําแหนง งานบริการ
วิชาการ/งานเชิงพัฒนา และงานพิเศษ
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

ไมนอยกวา 35 หนวยภาระงาน/สัปดาห โดยเปนภาระงาน
ประจําไมนอยกวา 24 หนวยช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห 

 
• โอกาสและความกาวหนา 

1. การเล่ือนตําแหนงพนักงานสายวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ใชหลักเกณฑของขาราชการ   
  2. การเล่ือนตําแหนงพนักงานสายวิจัย (ระดับตน กลาง สูง เช่ียวชาญพิเศษ) และสายปฏิบัติงาน 
(ชํานาญการ เช่ียวชาญ)  -อยูในระหวางกําหนด 

3. การเล่ือนตําแหนงพนักงานสายปฏิบัติการสูตําแหนงชํานาญการ -อยูในระหวางกําหนด 
 
2.  การขอตาํแหนงทางวชิาการ 
สรุปหลักเกณฑและวิธีการขอตําแหนงทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
เวลา  ผลการสอน  ผลงานที่ ใชขอ  คุณภาพ

ผลงาน  
เอกสารที่ ใช

ขอฯ  
1 .  วิ ธีขอ  :  โดยปกติ  ตําแหนงปจจุบัน  :  อาจารย  ตําแหนงที่ขอ  :  ผศ .   

     ดํารง
ตําแหนง
และปฏิบัติ
หนาที่ใน
ตําแหนง

     มีช่ัวโมงสอนประจําวิชา
ใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมี
ความชํานาญในการสอน 
และเสนอเอกสารประกอบ 

1. ผลงานวิจัยและงานทางวิชาการ 
1.1 ผลงานวิจัย และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด (ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ) 
หรือ 

ดี  1. แบบฟอรม 
1.1 ก.พ.อ.03   (แบบ
คําขอ) 
1.2 ก.พ.อ.04 (แบบ
เสนอแตงตั้งฯ) 
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เวลา  ผลการสอน  ผลงานที่ ใชขอ  คุณภาพ
ผลงาน  

เอกสารที่ ใช
ขอฯ  

อาจารยใน
สถาบันอุดม
ศึกษา 
1) วุฒิ ป.ตรี 
9 ป หรือ 
2) วุฒิ ป.โท 
5 ป หรือ 
3) วุฒิ ป.
เอก 2 ป 

การสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน  
     ในกรณีที่ผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการไดทํา
การสอนหลายวิชา ซ่ึงแต
ละวิชานั้นมีผูสอนรวมกัน
หลายคน จะตองเสนอ
เอกสารคําสอนในทุกหัวขอ
ที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปน
ผูสอน ซ่ึงมคุีณภาพดี และ
ไดใชประกอบการสอน
มาแลว โดยผานการ
ประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับของสภา
มหาวิทยาลัย (ตองไมนอย
กวา 30 ช่ัวโมง เทียบได 2 
หนวยกิต) 

1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ และ 
2. ผลงานแตง หรือเรียบเรียงตํารา หนังสือ หรือบทความ
ทางวิชาการ และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด 

1.3 แบบแสดง
หลักฐานการมีสวน
รวมในผลงานทาง
วิชาการ 
2. ผลงานการสอน 
2.1 เอกสาร
ประกอบการสอน 
หรือเอกสารคําสอน 
2.2 หลักฐานที่
เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอน 
เชน แผนการสอน 
เอกสารประกอบการ
บรรยาย หรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อการสอน สื่อ
การสอน เกณฑและ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียน
ของผูเรียน 
2.3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
3. ผลงานทางวิชาการ 

2.  วิ ธีขอ  :  โดยปกติ  ตําแหนงปจจุบัน  :  ผศ .  ตําแหนงที่ขอ  :  รศ .   
     ดํารง
ตําแหนง 
และปฏิบัติ
หนาที่ใน
ตําแหนง 
ผศ. มาแลว
ไมนอยกวา 
3 ป 

     มีช่ัวโมงสอนประจําวิชา
ใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
สถาบันอุดม ศึกษา และมี
ความชํานาญพิเศษในการ
สอน และเสนอเอกสารคํา
สอนที่ผลิตขึ้นตามภาระ
งานสอน  
     ในกรณีที่ผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการไดทํา
การสอนหลายวิชา ซ่ึงแต
ละวิชานั้นมีผูสอนรวมกัน
หลายคน จะตองเสนอ
เอกสารคําสอนในทุกหัวขอ
ที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปน
ผูสอน ซ่ึงมีคุณภาพดี และ

1. 
1.1 ผลงานวิจัย และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด (ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ) 
หรือ 
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ และ 
2. ผลงานแตง หรือเรียบเรียงตํารา หรือหนังสือ และ
ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 
 
หมายเหต ุ ผลงานทางวิชาการตาม 1. และ 2. ตองไม
ซํ้ากับที่เคยใชขอตําแหนง ผศ. และตองมีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ผศ. ดวย 

ดี  เชนเดียวกับ
วิ ธีที่  1  
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เวลา  ผลการสอน  ผลงานที่ ใชขอ  คุณภาพ
ผลงาน  

เอกสารที่ ใช
ขอฯ  

ไดใชประกอบการสอน
มาแลว โดยผานการ
ประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับของสภา
มหาวิทยาลัย (ตองไมนอย
กวา 30 ช่ัวโมง เทียบได 2 
หนวยกิต) 

3.  วิ ธีขอ  :  โดยปกติ  ตําแหนงปจจุบัน  :  รศ .  ตําแหนงที่ขอ  :  ศ .   
ดํารง
ตําแหนง 
และปฏิบัติ
หนาที่ใน
ตําแหนง 
รศ. มาแลว
ไมนอยกวา 
2 ป 

     มีช่ัวโมงสอนประจําวิชา
ใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมี
ความเช่ียวชาญในการสอน 
โดยผานการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในขอบังคับของ
สภามหาวิทยาลัย 

วิธีที่ 1 
1. ผลงานวิจัยและงานทางวิชาการ 
1.1 ผลงานวิจัย และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด (ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ) 
หรือ 
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ และ 
2. ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 
วิธีที่ 2 
1. ผลงานวิจัย และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด  (ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ) 
หรือ 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 
3. ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 
หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการตาม 1), 2) และ 3)  
ตองไมซํ้ากับที่เคยใชขอตําแหนง ผศ. และ รศ. และตอง
มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง รศ. ดวย 

ดีมาก  
 
 
 
 
 
 

ดี เดน  

เชนเดียวกับ
วิ ธีที่  1  

4. วิ ธีขอ  :  โดยวิ ธีพิ เศษ  ตําแหนงปจจุบัน  :  อาจารย  ตําแหนงที่ขอ  :  ผศ .  และ  รศ .   
 เชนเดียวกับการขอโดย

วิธีปกต ิ
เชน เดียวกับการขอโดยวิธีปกติ  ดีมาก  เชนเดียวกับ

วิ ธีที่  1  
5 วิ ธีขอ  :  โดยวิ ธีพิ เศษ  ตําแหนงปจจุบัน  :  อาจารย  ตําแหนงที่ขอ  :   ศ .   

 เชนเดียวกับการขอโดย
วิธีปกต ิ

เชน เดียวกับการขอโดยวิธีปกติ  เฉพาะวิธี
ที่  1  เท านั้น  

ดี เดน  เชนเดียวกับ
วิ ธีที่  1  
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3.  วินยัและการรกัษาวินยั  

พนักงานมหาวทิยาลัยตองมีวินัย และรักษาวินัย ดังนี้ (สรุปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553)  

1. ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 
2. ตองสุภาพ เรียบรอย และปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังการในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไมกระทบถงึความเปนอิสระทางวิชาการ 
3. ตองปฏิบัติหนาที่ตามนโยบาย คําส่ัง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 
4. ตองปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหเกิดผลดี หรือเกิดความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษา

ทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย  
5. ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ มีความอุตสาหะ วิริยะภาพเต็มสติกําลังของตน  
พนักงานมหาวิทยาลัยตองมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่คณะกรรมการกําหนดจะละทิ้ง หรือทอดทิ้งหนาที่มิได 
6. ตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย 
7. ตองประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาและมารยาทแหงวิชาชีพของตน 
8. ตองไมใชชื่อหรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย หรือสวนงานของมหาวิทยาลัย หรือกระทําเพื่อใหปรากฏชื่อหรือ

สัญลักษณดังกลาวในสื่อใดๆ อันเปนการโฆษณาประชาสัมพันธ การประกวด หรือเพื่อการใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อ
ประโยชนในทางธุรกจิของตนเองหรือของบุคคลอื่นไมวาตนเองจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม 

9. ตองรักษาความสามัคคี และชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย 
10. ตองไมรายงานเท็จ ตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงาน

เท็จดวย 
11. ตองปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตน ไมวา

โดยตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอื่น 
12. ตองไมปฏิบัติงานงานอื่นใด ซึ่งขัดตอประโยชนและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
13. ตองไมประพฤติใหเส่ือมเสียชื่อเสียงแกตนหรือแกชื่อเสียของมหาวิทยาลัย 
14. การกระทําผิดวินัยกรณีตอไปนี้ ถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(1) ทุจริตตอหนาที่ 
(2) ละทิ้งหนาที่ หรือขาดงาน ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(3) เปนโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสารเสพติดรายแรง 
(4) ไมปฏิบัติตามในขอ 2, 3 และ 4 อันเปนเหตุใหเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
(5) มีผลประโยชนทับซอนจากการปฏิบัติงานของตน 
(6) จงใจปฏิบัติหรือกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
(7) รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
(8) กระทําความผิดอาญาจะไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือ

ใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแต เปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(9) คัดลอกผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนเอง 
(10) ลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา ซึ่งมิใชคูสมรสของตน 
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(11) กระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
(12) กรณีอื่นๆ ในลักษณะเดียวกับขอ (1) – (11)  

 15. ผูบังคับบัญชา ตองเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยและดูแลระมัดระวังใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามวินัย ถารูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะตองดําเนินการทางวินัยทันที 
 ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย 

16. โทษผิดวินัย มี 4 สถาน คือ 
(1) ภาคภัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ปลดออก 
(4) ไลออก 

 ให ก.บ. เปนผูกําหนดอัตราและจํานวนเงินเดือนที่จะถูกตัดตาม (2) 
 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด ซึ่งมีการหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเปน
เงินสะสมและมหาวิทยาลัยจายเพิ่มเปนเงินสมทบ หากผูใดถูกลงโทษปลดออกใหมีสิทธิไดไดรับเงินสะสมและเงินสมทบ 
สําหรับผูที่ถูกลงโทษไลออกมีสิทธิไดรับเงินสะสม แตไมมีสิทธิไดรับเงินสมทบ 

17.  การลงโทษพนักงานของมหาวิทยาลัย ผูบังคับบัญชาตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดในคําส่ังลงโทษ
ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําความผิดในสถานใดตามขอใด 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาลงโทษผูใตบังคับบัญชาโดยไมมีเหตุผลอันควรหรือมีการกลั่นแกลงใหถือวา
ผูบังคับบัญชากระทําผิดวินัยดวย 

16. พนักงานผูใดกระทําผิดไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคภัณฑหรือตัดเงินเดือน ใหเหมาะสมกับ
ความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาการลดโทษก็ได ในกรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กนอยและ
ผูบังคับบัญชาเห็นวามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 

การดําเนินการในวรรคแรก ใหผูบังคับบัญชาแจงขอกลาวหาโดยแสดงขอเท็จจริงอยางเพียงพอและใหโอกาสผูถูก
กลาวหาแกขอกลาวหาและชี้แจงพยานหลักฐานของตน เพื่อประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้ใหสอดคลองกับกฎหมายวา
ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใด 

การลงโทษตามขอนี้ ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูใตบังคับบัญชาไดเพียงใดใหเปนไปตามที่ ก.บ. 
กําหนด 

17.  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใด มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดีแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา เวนแตกรณีที่เปนความผิดที่ปกรากฎชัดแจงตามที่ ก.บ.กําหนด 
หรือผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพเปนลายลักษณอักษร ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษโดยไมตองสอบสวนก็ได 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จแลว ใหรายงานผลการสอบสวนตออธิการบดีเพื่อพิจารณา 
กรณีอธิการบดีถูกกลาวหาวากระผิดทางวินัย ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาดําเนินการทางวินัยตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้  
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หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวนและพิจารณา ใหเปนไปตาม
ขอบังคับวาดวย การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจงคําส่ังและการรายงานการดําเนินการทางวินัย
พนักงานมหาวิทยาลัยและขอบังคับวาดวย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 

18. พนักงานที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวา ไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของ ก.บ. ลงโทษปลดออกหรือไลออก 

19. พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินัยอยางรายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือ
ถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ให
อธิการบดีมีอํานาจสั่งพักงานเพื่อรอฟงผลการสอบสวนหรือผลคดีไดแตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือคํา
พิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นมิไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่
จะตองออกจากงานดวยเหตุผลอื่น กใ็หอธิการบดีส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับ
เดียวกันที่จะตองใชคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ผูนั้นมีอยู เงินเดือนของผูถูกส่ังพักงาน หลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการ
ส่ังพักงานใหเปนไปตามที่ ก.บ.กําหนด 

20. พนักงานมหาวิทยาลัยที่กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแต
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากมหาวิทยาลัยไปแลว อธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.มีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกได 
 
4.  การพนจากงาน 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพการเปนพนักงานมหาวทิยาลัย ดังนี้ 
(1) ตาย 
(2) อายุครบหกสิบปบริบูรณ เมื่อส้ินปงบประมาณของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีตามขอ 21 และขอ 22 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553  
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(4) ส้ินสุดสัญญาจาง 

(5) ถูกส่ังเลิกจาง ตามขอ 30 ขอ 57 ขอ 58 และขอ 59 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553  

(6) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกตามขอ 48 (3) หรือ (4)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วา
ดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553  

(7) ไมผานการทดลองปฏิบัติงานตามขอ 20 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553  

(8) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 29 วรรคทายแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วา
ดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553  

2.  พนักงานมหาวิทยาลัย ผูใดประสงคจะลาออกจากงานใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ตามลําดับชั้นลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน เพื่อใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา เมื่ออธิการบดีส่ังอนุญาตแลวจึงให
ออกจากงานได ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน อาจยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา 30 วันก็ได 
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ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยขอลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหการลาออกมีผล
นับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาอธิการบดีเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกงานของมหาวิทยาลัยจะยับยั้งการ
อนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกิน 45วัน นับแตวันขอลาออกก็ได 

3. อธิการบดีมีอํานาจส่ังเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากใหทําไดไดตามที่ระบุไวในขออื่น
แหลงขอบังคับนี้แลว ใหทําไดในกรณีดังตอไปนี้   

 (1) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนได หรือไมอาจปฏิบัติงานโดยสม่ําเสมอหรือตามความเห็น
ของแพทยผูเชี่ยวชาญ 

(2) ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 6  แหงขอบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2553 อยูกอนการบรรจุโดยไมไดรับการยกเวน 

 (3) ไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบหรือการขึ้นเงินเดือนประจําปเปนเวลา 3 ปงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยติดตอกัน  เวนแตกรณีไดรับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของตําแหนง หรืออยูในระหวางการปรับปรุงตนเองหรือ
ระหวางรับการพัฒนาตามขอบังคับวาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมิน การอุทธรณและกระบวนการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัย   

4. พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งเปนไปตามความประสงคหรือโครงการของมหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ใหอธิการบดีส่ังเลิกจางผูนั้นได 

5. พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหอธิการบดีส่ังเลิก
จางผูนั้น   

6. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอาจถูกเลิกจางได หากอยูในเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี ้
 (1) คณาจารยประจํา ตําแหนง  
  1) อาจารย  ภายใน 5 ป นับแตวันที่ดํารงตําแหนงอาจารย หากไมสามารถเล่ือนขึ้นสูตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารยได ใหปฏิบัติงานตอไปอีก 2 ป โดยไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําป และเมื่อครบ 7 ป 
แลวยังไมสามารถเลื่อนขึ้นสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได 

  2) ผูชวยศาสตราจารย ภายใน 7 ป นับแตวันที่ดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หากไม
สามารถเล่ือนขึ้นสูตําแหนงรองศาสตราจารยได ใหปฏิบัติงานตอไปอีก 2 ป โดยไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 
และเมื่อครบ 9 ป แลว ยังไมสามารถเลื่อนขึ้นสูตําแหนงรองศาสตราจารย ได 

  3) รองศาสตราจารย ภายใน 15 ป นับแตวันที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หากไม
สามารถเล่ือนขึ้นสูตําแหนงศาสตราจารย  ใหปฏิบัติงานตอไปโดยไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําปจนถึง
อายุครบ 60 ปบริบูรณ 

 (2) นักวิจัย 
  1) นักวิจัยระดับตน หากไมสามารถเลื่อนขึ้นสูตําแหนงนักวิจัยระดับกลาง ภายใน 7 ป นับแต

วันที่ดํารงตําแหนงนักวิจัยระดับตน 
  2) นักวิจัยระดับกลาง หากไมสามารถเลื่อนขึ้นสูตําแหนงนักวิจัยระดับสูงภายใน 10 ป นับแต

วันที่ดํารงตาํแหนงนักวิจัยระดับกลาง 
  3) นักวิจัยระดับสูง และนักวิจัยระดับเชี่ยวชาญพิเศษ หากไมมีผลงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
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5.  การอุทธรณรองทกุข 
พนักงานมหาวทิยาลัยมีสิทธิอุทธรณและรองทุกข ดังนี ้
1. ไมผานเกณฑการประเมิน ใหมีสิทธิอุทธรณตอ ก.บ. 
2. ถูกลงโทษทางวินัย หรือไมผานเกณฑการประเมิน และจะตองถูกเลิกจางตามเงื่อนไขที่ ก.บ. กําหนด ใหมีสิทธิ

อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
3. ถูกส่ังใหออกจากงานดวยเหตุใด ๆ หรอืเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจและหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง 

หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอตน ยกเวนการสั่งลงโทษทางวินัย หรือการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขกําหนด 
 

 -ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ และแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  สามารถ
สืบคนเพิ่มเติมไดที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/  
 
6.  สทิธิและสวสัดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

• คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาสงเคราะหศพ และคาเชาบาน 
1.  พนักงานที่เปล่ียนสถานภาพจากขาราชการ (รับบํานาญ)  
ใหใชสิทธิคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร และคาสงเคราะหศพในฐานะขาราชการบํานาญ 

2. พนักงานที่เปล่ียนสถานภาพจากขาราชการ (รับบําเหน็จ) และพนักงานที่เปล่ียนสถานภาพจาก
ลูกจางประจํา 
  (1) คารักษาพยาบาล ใหใชสิทธิในกองทุนประกันสังคมกอน ถาไมครบจากที่เคยไดรับจากระบบ
ราชการ ใหใชจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
     (2) คาเลาเรียนบุตร ใหไดรับจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน มช. ตามอัตราของขาราชการ 
     (3) คาสงเคราะหศพ ใหไดรับจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน มช. ในอัตรา 3 เทาของเงินเดือนปจจุบัน 

(4) คาเชาบาน หากเคยไดรับกอนเปลี่ยนสถานภาพ ใหไดรับจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน มช. ตามที่
เคยไดรับกอนเปลี่ยนสถานภาพ 

3.  พนักงานที่บรรจุตาม พ.ร.บ. มช.2530 และ พ.ร.บ. มช. 2551  
ใหใชคารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม (ดูสิทธิประโยชนในกองทุนประกันสังคม) 
 

 -รายละเอียดหลักเกณฑวิธีการดูแล และการจายเงิน รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวของในขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย
สิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 สามารถสืบคนเพิ่มเติมไดที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/  
 
• เงินสะสมและเงินสมทบ 

1. จัดใหเฉพาะพนักงานที่บรรจุตาม พ.ร.บ. มช.2530 และพนักงานใหมที่บรรจุตาม พ.ร.บ. มช.2551  โดย มช.
จะหักเงินสะสมรอยละ 4 ของเงินเดือนพนักงาน  และ มช.จายสมทบอีกรอยละ 5 นําไปเปดบัญชีเงินฝากใหแกพนักงาน 
เปนเงินสะสมและเงินสมทบ 

2.  พนักงานจะไดรับทั้งเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน เมื่อออกจากงานโดยไมมีความผิด  
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-สิทธิการไดรับเงินสะสมเงินสมทบเปนไปตามขอ 48 วรรคสองแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 สามารถสืบคนเพิ่มเติมไดที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/  
 
• กองทุนเลี้ยงชีพมหาวิทยาลยัเชียงใหม  

ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับวาดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งจดทะเบียนแลว 
พ.ศ. 2553  และแตงตั้งคณะกรรมการสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยฯ ชั่วคราว เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเล้ียงชีพที่สมบูรณ คือ ดําเนินการเลือกบริษัทจัดการกองทุนใหมาดําเนินการตาม พ.ร.บ. กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ จดทะเบียนตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชพีกับ กลต. หลังจากนั้นจึงจะเริ่มรับสมัครสมาชิก พรอมทั้งคัดเลือกและแตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมบูรณ ตอไป 

ขอกําหนดที่สําคัญในขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
1. สมาชิกภาพ  ปจจุบันกําหนดใหผูมีสิทธิเปนสมาชิกไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ซึ่งบรรจุตาม พ.ร.บ. 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 และ 2551 เทานั้น โดยอยูในระหวางการพิจารณาใหผูปฏิบัติงานสายอื่น ๆ ไดสิทธิตอไป
ในอนาคต 

2. เงินสะสมและเงินสมทบ สมาชิกจายเงินสะสม และมหาวิทยาลัยจายเงินสมทบเขากองทุนฯ ทุกเดือนใน
อัตรารอยละ 5 ของเดือนสมาชิก 

3. การจายเงินใหแกสมาชิก สมาชิกจะไดรับเงินสะสมและผลประโยชนเต็มจํานวน กรณีพนจากสมาชิกภาพไม
วากรณีใด  สวนเงินสมทบและผลประโยชนสมาชิกจะไดรับในอัตราดังนี้ 

(1) อายุการเปนสมาชิกต่ํากวา 5 ป   ไดรับอัตรารอยละ 25 
(2) อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 5 ปขึ้นไปแตไมเกิน 10 ป ไดรับอัตรารอยละ 50 
(3) อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 10 ปขึ้นไปแตไมเกิน 15 ป ไดรับอัตรารอยละ 75 
(4) อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 15 ปขึ้นไป  ไดรับอัตรารอยละ 100 
 

-รายละเอียดขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ สามารถสืบคืนไดที่ 
http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/  
 
• บริการที่พกัมหาวิทยาลยั 
 1. ประเภทของที่พักมหาวิทยาลัย (เฉพาะผูปฏิบัติงานฝงสวนดอกและฝงดอยคํา) 
  (1) ที่พักแบบครอบครัว จัดใหแกขาราชการและพนักงานประจําสถานภาพสมรส หรืออยารางแตมี
บุตรอยูในความอุปการะเลี้ยงดู 
  (2) ที่พักประเภทแบบคนโสดและแบบหอพัก จัดใหแกขาราชการและพนักงานประจําสถานภาพ
โสด หรือหยารางแตไมมีบุตร 
  (3) ที่พักประเภทลูกจางประจํา จัดใหแกลูกจางประจําหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปล่ียนสถานภาพ
มาจากลูกจางประจํา และพนักงานมหาวทิยาลัยประเภทประจํากลุมบริการ สถานภาพสมรสหรือโสด หรือหยารางก็ได 
 2. วิธีการขอรับบริการ 

(1) รับแบบคําขอตั้งแตเดือนมกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกป 
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             (2) คณะกรรมการบริการที่พักจะคัดเลือกผูไดรับการจัดสรร พรอมทั้งนํารายชื่อผูไดรับการจัดสรรเสนอ
อธิการบดีเพื่อประกาศรายชื่อผูไดรับการจัดสรร ภายในเดือนธันวาคมของทุกป    
         (3) ขึ้นบัญชีรายชื่อผูไดรับจัดสรรประจําปเปนระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของป
ถัดไป  
  ผูไดรับจัดสรรจะไดรับการเรียกตัวใหไปรับที่พักตามลําดับรายชื่อผูไดรับการจัดสรร  
 3. หลักเกณฑการพิจารณา  

(1) เปนผูที่มหาวิทยาลัยตองการใหมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
          (2) เปนผูที่มีอายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมากที่สุด  
            (3) เปนผูที่มีความจําเปนเดือดรอนในเรื่องที่พัก  
          (4) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 สําหรับผูปฏิบัติงานสวนงานตางๆ ของฝงสวนดอก  เชน คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเทคนิคการแพทย เปนตน ใหติดตอสอบถามไดที่สวนงานตนสังกัดโดยตรง โดยสวนงาน
ดังกลาวไดจัดบริการที่พักไวเปนการเฉพาะแยกจากสวนงานฝงเชิงดอย 
 

-รายละเอียดประกาศ หลักเกณฑ ดูไดที่ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การบริการที่พักมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2553 
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอและสืบคนเพิ่มเติมไดที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/  

 
• กองทุนสวสัดิการมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
 1. กูยืมเงินเพื่อใชจายปกติ (อยูในระหวางปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการ) 
 2. ชวยจัดการศพกรณีผูปฏิบัติงานเสียชีวิต จายใหแกคูสมรสหรือบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย รายละ 1,000 บาท 
 

-รายละเอียดหลักเกณฑ ดูไดที่ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ และประกาศ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑวิธีการใชจายเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัย โดยสืบคนเพิ่มเติมไดที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/  
 
• เงินทุนสวสัดิการบุคลากรสํานกังานมหาวิทยาลัย (เฉพาะผูปฏิบัติงานสาํนักงานมหาวทิยาลยั 
สํานักงานสภามหาวทิยาลยั สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสาํนักงานการตรวจสอบภายใน) 

พนักงานมหาวทิยาลัยจะไดรับคาชวยเหลือกรณีเสียชีวิตดังนี ้
1. กรณีพนักงานเสียชีวิต จายใหกับคูสมรสหรือบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 3,000 บาท   
2. กรณีญาติสายตรง (บิดา/มารดา คูสมรส และบุตร) เสียชีวิต จายใหกับพนักงานรายละ 1,000 บาท  
นอกจากนั้น จะไดรับการชวยเหลือดานการเงินจากหนวยงานในสังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย จากเงินทุน

สวัสดิการบุคลากรสํานักงานมหาวิทยาลัย ตามแนวนโยบายของแตละหนวยงาน 
สําหรับพนักงานสวนงานตางๆ นอกจากสํานักงานมหาวิทยาลัย ไดจัดการชวยเหลือดานการเงินในรูปแบบตางๆ 

สามารถใชบริการไดโดยตรงที่สวนงานตนสังกัด 
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รายละเอียดหลักเกณฑ ดูไดที่ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เงินทุนสวัสดิการบุคลากรสํานักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2553 สืบคนเพิ่มเติมไดที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/  
 
• กองทุนประกันสังคม 
 พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูประกันตนในกองทุนประกันสังคม โดยพนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
จายเขาระบบประกันสังคมฝายละ 5% ของเงินเดือนแตไมเกิน 750 บาท/เดือน  สิทธิประโยชนครอบคลุม 7 ประการ ดังนี้ 
 1. กรณีเจ็บปวยหรือประสบภัย (สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน)  
  (1) ไดรับคาบริการทางการแพทย อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดโรค 
  (2) เงินทดแทนการขาดรายได (รอยละ 50 ของคาจาง ไมเกิน 90 วัน/ครั้ง ไมเกิน 180 วัน/ป) 
  (3) กรณีทันตกรรม (ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน ไมเกิน 250 บาท/ครั้ง ปละไมเกิน 500 บาท และใสฟน
เทียม 1-5 ซี่ ไมเกิน 1,200 บาท มากกวา 5 ซี่ ไมเกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป 
  (4) สิทธิไดรับบริการทางการแพทยโดยการฟอกเลือดดวยไตเทยีม 
 2. กรณีคลอดบุตร (สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน) 
  (1) กรณีผูประกันตนหญิง 
   -คาคลอดบุตรเหมาจาย 12,000 บาท/ครั้ง 
   -เงินสงเคราะหการหยุดงาน อัตรารอยละ 50 ของคาจาง 90 วัน 
  (2) กรณีผูประกันตนชาย (ใชสิทธิเบิกคาคลอดบุตรใหภรรยา) 
   -คาคลอดบุตรเหมาจาย 12,000 บาท/ครั้ง 
  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาคลอดบุตรคนละไมเกิน 2 ครั้ง ในกรณีภรรยาและสามีเปนผูประกันตนทั้งคู 
ใชสิทธิการเบิกคาคลอดบุตรรวมกันไมเกิน 4 ครั้ง  
 3. กรณีทุพพลภาพ (สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน) 
  (1) คารักษาพยาบาลเทาที่จายจริง ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท 
  (2) เงินทดแทนอัตรารอยละ 50 ของคาจางตลอดชีวิต 
 4. กรณีเสียชีวิต (สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน ภายใน 6 เดือน) 
  (1) ผูจัดการศพมีสิทธิไดรับเงินคาทําศพ 40,000 บาท 
  (2) ผูมีสิทธิหรือทายาท ไดรับเงินสงเคราะหตามระยะเวลาการสงเงินสมทบ ดังนี้ 
   -สงเงินสมทบตั้งแต 3 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ป ไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ย 1 เดือน
ครึ่ง 
   -สงเงินสมทบตั้งแต 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ย 5 เดือน 
 5. กรณีสงเคราะหบุตร (สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน ภายในเวลา 36 เดือน) 
  (1) เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย (ไมรวมบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกใหเปนบุตรบุญธรรมผูอื่น) อายุ
ไมเกิน 6 ป จํานวนคราวละไมเกิน 2 คน 
  (2) ไดรับเงินสงเคราะหบุตรเหมาจายเดือนละ 350 บาท/บุตร 1 คน 
  (3) กรณีผูประกันตนเปนผูทุพพลภาพหรือตายขณะที่บุตรอายุไมเกิน 6 ป จะมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนจนบุตรอายุ 6 ป 
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 6. กรณีชราภาพ 
  (1) เงินบํานาญชราภาพ 
   -สงเงินสมทบครบ 180 เดือน ไมวาระยะเวลา 180 เดือนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม และมีอายุ
ครบ 55 ป เมื่อความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง จะไดรับเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย 
   -สงเงินสมทบเกินกวา 180 เดือน ใหปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญ จากอัตรารอยละ 15  เพิ่มขึ้น
อีกรอยละ 1 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน 
  (2) เงินบําเหน็จชราภาพ (เมื่อสงเงินสมทบไมครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ป เปนผูทุพพลภาพหรือถึง
แกความตาย และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง) 
   -สงเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือน ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพ เทากับจํานวนเงินสมทบที่
ผูประกันตนจายสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ 
   -สงเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป ใหจายเงินบําเหน็จเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตน
และนายจางจายสมทบเขากองทุนพรอมประโยชนทดแทน 
 7. กรณีวางงาน (เมื่อสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน) 
  (1) กรณีลาออกจากงาน ไดรับเงินทดแทนรายเดือน รอยละ 30 ของคาจางครั้งละไมเกิน 90 วัน ใน 1 ป 
  (2) กรณีถูกเลิกจาง ไดรับเงินทดแทนรายเดือน รอยละ 50 ของคาจาง ครั้งละไมเกิน 180 วัน ใน 1 ป
  

 ผูประกันตนตองยื่นเรื่องขอรับประโยชนทดแทนทุกรณี ภายในเวลา 1 ป นับจากวันที่เกิดสิทธิ์  
 

 -สํานักประกันสังคมเพิ่มความสะดวกใหแกผูประกันตนและผูมีสิทธิ์ สามารถยื่นขอรับประโยชนทดแทนทั้ง 7 
กรณี ไดทางธนาคาร 9 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย ทหารไทย นครหลวง
ไทย อิสลามแหงประเทศไทย และไทยธนาคาร 
 -ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.sso.go.th หรือสายดวนประกันสังคม 1506 (ทุกวันไมเวนวันหยุด 
ราชการ) 
 
7.  สทิธิในการลาตาง ๆ 
-สิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทการลา สิทธิลาไดไมเกิน เงื่อนไข/หมายเหต ุ
15 วัน ปแรก   1. ลาปวย (ลา 3 วันติดตอกัน 

ตองมีใบรับรองแพทยหรือ
ตามเห็นสมควร) 

120 วัน 
 

ปตอไปโดยไดรับเงินเดือน 

2. ลาคลอดบุตร 90 วัน โดยไดรับเงินเดือน และไมตองมีใบรับรองแพทย 
3. ลากิจสวนตัว 15 วัน 1) ตองไดรับอนุญาตกอนจะหยุดได ยกเวนมีเหตุจําเปน หรือเหตุพิเศษ 

2) ปแรกตองทํางานไมนอยกวา 8 เดือน จึงจะมีสิทธิลาได และไมเกิน 8 
วันทําการ 
3) สามารถลากิจตอเนื่องจากลาคลอดไดอีกไมเกิน 30 วันทําการ โดย
ไมไดรับเงินเดือน 
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ประเภทการลา สิทธิลาไดไมเกิน เงื่อนไข/หมายเหต ุ
4. ลาพักผอนประจําป 10 วันทําการ 1) ผูอยูระหวางทดลองปฏิบัติงานไมมีสิทธิลา 

2) สะสมวันลาไดโดยนําวันลาที่เหลือมาสะสะไดครึ่งหนึ่ง เมื่อรวมกับป
ปจจุบันแลวตองไมเกิน 20 วันทําการ 
3) กรณีพนักงานที่เปล่ียนสถานภาพจากขาราชการและลูกจางประจํา 
ไดสิทธิสะสมไดเทากับสิทธิขาราชการหรือลูกจางประจํา 

5. การลาอุปสมบท หรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย 

120 วัน 1) พนักงานผูเปล่ียนสถานภาพหากเคยลาแลวจะไมมีสิทธิลาอีก 
2) สตรีลาไปปฏิบัติธรรมไดไมเกิน 90 วัน (หนึ่งครั้งตลอดอายุงาน) 

6. ลาเขารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลาตาม
หมาย 

1) ใหรายงานตัวตอผูบังคับบัญชากอนเขารับการตรวจเลือก ไมนอย
กวา 48 ชั่วโมง 
2) ใหรายงานตัวหลังพนการเขารับการตรวจเลือก 7 วัน 

7. การลาไปศึกษา ฝกอบรม 
ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

      ตองไดรับอนุญาตจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายกอน 
โดยตองเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําสวนงานกอน จึงใหเสนอเรื่อง
ขออนุญาตตออธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย และตองจัดทํา
เปนสัญญาลาตางๆ 
 

ไมเกิน 12 เดือน  
 
 

ครั้งแรก 

ไมเกิน 6 เดือน 
 

ครั้งตอไป และตองมีวันกลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปปฏิบัติงานครั้ง
สุดทายมาแลวไมนอยกวา 3 ป  

8. การลาไปเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ 
( การวิจัย การแตงหรือเรียบ
เรียงตําราทางวิชาการ และ
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการอยางอื่น ที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสวนงาน) 

ไมเกิน 12 เดือน ครั้งตอไป ถามีวันกลับมาปฏิบัติงานหลังจากไปปฏิบัติงานครั้งสุดทาย
มาแลวไมนอยกวา 6 ป 

-ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทการลา (ลาไดครั้งหนึ่งไมเกิน (วัน)) ผูมีอํานาจพิจารณาหรือ

อนุญาต 
ผูลา 

1 2 3 4 5 6 7 8 
นายกสภา หรือผูที่นายก
สภามอบหมาย 

อธิการบดี x x x x x x x x 

อธิการบดี พนักงานมหาวิทยาลัยทุก
ตําแหนงในสังกัด 

x x x x x x x x 

คณบดี หรือผูอํานวยการ
สถาบัน สํานัก หรือหัวหนา
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

พนักงานมหาวิทยาลัยทุก
ตําแหนงในสังกัด 

x x x x x x - - 
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ประเภทการลา (ลาไดครั้งหนึ่งไมเกิน (วัน)) ผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต 

ผูลา 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
หัวหนาภาควิชา หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชา ผูอํานวยการกอง 
เลขานุการสวนงาน 

พนักงานมหาวิทยาลัยทุก
ตําแหนงในสังกัด 

30 10 x x - - - - 

หัวหนาฝายหรือหัวหนางาน พนักงานมหาวิทยาลัยทุก
ตําแหนงในสังกัด 

15 5 - 5 - - - - 

หมายเหต:ุ  1 – 8 หมายถึงประเภทการลาตามขอ 7   
                  x หมายถึง มีอํานาจพิจารณาอนุญาตการลาประเภทนั้นไดเต็มตามจํานวนวันที่กําหนดใหลา 
 
8.  สิทธิการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั 
 พนักงานมีสิทธิเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบตามปกติของพนักงานโดยตรงนอกที่ตั้งสํานักงาน
ทั้งในและตางประเทศ หรือการปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งเปนประโยชนตอสวนงานหรือ มช. โดยเบิกจาย
คาเดินทาง เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายที่จําเปนอื่น ๆ ได เทากับที่จายจริงตามความจํา
เปนและประหยัดงบประมาณ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  

       -ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑวิธีการ เงื่อนไขการลา 
และการไดรับเงินเดือนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552  และแบบฟอรมการลาตางๆ  และระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 สืบคนเพิ่มเติมไดที่ 
http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/  
 
9.  สทิธิไดรบัเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาเชนเดียวกับ
ของขาราชการ สรุปไดดังนี้ 

เครื่องราชฯ ทีข่อพระราชทาน 
ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง 
1 ประจําแผนก หรือตําแหนงเทียบเทา บ.ม. จ.ช. 
2 หัวหนาแผนก หรือตําแหนงเทียบเทา จ.ม. ต.ม. 
3 ผูชวยศาสตราจารย หรืออาจารย จ.ช. ท.ม. 
4 ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการศูนย รอง

ผูอํานวยการสถาบัน หัวหนาภาควิชา หรือตําแหนงเทียบเทา 
ต.ม. ท.ม. 

5 รองศาสตราจารย ต.ม. ป.ม. 
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เครื่องราชฯ ทีข่อพระราชทาน 
ลําดับ ตําแหนง 

เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง 
6 รองอธิการบดี คณบดีบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ

ศูนย หรือตําแหนงเทียบเทา 
ท.ม. ท.ช. 

7 ศาสตราจารย ท.ม. ป.ช. 
8 อธิการบดี หรือตําแหนงเทียบเทา ท.ม. ป.ม. 

 
เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา 
 1. ใหเริ่มขอพระราชทานตามตําแหนง 
 2. การขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา ใหเวนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป บริบูรณ ตามลําดับ จนถึงเกณฑชั้นสูงสุด
ของตําแหนง 
 3. ลําดับที่ 5 และ 8 ใหเสนอขอพระราชทานตามลําดับ เมื่อได ท.ช. แลว 3 ป จึงเสนอขอ ป.ม. 
 4. ลําดับที่ 7 ใหเสนอขอพระราชทานตามลําดับ เมื่อได ท.ช. แลว 3 ป จึงเสนอขอ ปม. เมื่อได ปม. แลว 3 ป จึง
เสนอขอ ป.ช. 
 

หมายเหต ุ
 1. ตองปฏิบัติงานติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาที่จะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 
 2. การนับระยะเลาปฏิบัติงานสําหรับพนักงานที่เปล่ียนสถานะมาจากขาราชการ หรือยายมาจากรัฐวิสาหกิจแหง
อื่น ใหนับเวลาตอกันไดแตตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใชสวนราชการที่เสนอขอพระราชทาน
ไมนอยกวา 2 ปบริบูรณ 
 3. อธิการบดีของถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใชสวนราชการที่ดํารงตําแหนงโดยสัญญาจาง ตองดํารงตําแหนง
ติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันที่เริ่มสัญญาจางจนถึงวันกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทาน 
 
10.  สิทธิในฐานะสมาชิกสหกรณออมทรัพย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม จํากัด (สอ.มช.) 

1. สิทธิในการฝากเงินประเภทตางๆ ซึ่งจะไดรับอัตราดอกเบี้ยสูงกวาการฝากในธนาคารพาณิชยทั่วไป  
(สามารถใหหักจากบัญชีเงินเดือนได) 

 2. สิทธิในการกูเงิน (หักจากบัญชีเงินเดือน) 
     (1) กูฉุกเฉินครึ่งหนึ่งของเงินเดือน 
    (2) กูสามัญ 40 เทาของเงินเดือน ไมเกิน 1,500,000 บาท และกูสามัญเพื่อกรณีตางๆ ไมเกิน 
1,200,000 บาท 
     (4) กูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ไมเกิน 9,000,000 บาท 
    3. สิทธิไดรับสวัสดิการของสมาชิกสหกรณฯ 
     (1) ของขวัญวันเกิดใหเปนหุน อัตรา 100 บาท 
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     (2) กรณีอุปสมบท/พิธีฮัจย กรณีสมรส และกรณีคลอดบุตร กรณีละ 1,000 บาท 
    (3) กรณีครองโสดจนเกษียณ อัตราจํานวนอายุสมาชิก คูณ 100 บาท 
     (4) ทุนการศึกษาของสมาชิกและบุตร ซึ่งจะกําหนดแตละป 
    (5) เขารวมกิจกรรมเสริมตางๆ ของสหกรณ  
     (6) กรณีประสบภัยตางๆ ใหยื่นขอกับสหกรณ เปนกรณีไป 
    (7) บําเหน็จสมาชิก 60 ป อัตราจํานวนอายุสมาชิก คูณ 300 บาท 
    (8) กองทุนรวมใจ กรณีเสียชีวิต ผูมีสิทธิจะได 100,000 บาท  กรณีสูงอายุ 61-64 ป อัตรา 1,000-
4,000 บาท  อายุ 65-72 ป อัตราปละ 5,000 บาท  และอายุ 72 ป-เสียชีวิต เพิ่มอีกปละ 340-1,000 บาท 
     (9) คาชวยจัดเหลือการศพ อัตราจํานวนอายุการเปนสมาชิก คูณ 1,200 บาท 
 

 -ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สอ.มช. โทร. 0539-4365-1-4 โทรสาร 0532-2549-1 E-mail: co-
op@savingscmu.or.th  หรือที่ http://www.savingscmu.or.th/ 
 
11.  สิทธิในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ผูจะเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณฯ  จะตองเปนสมาชิก สอ.มช. กอน โดยสมัครไดที่ สอ.มช.  เมื่อ
สมาชิกรายอื่นเสียชีวิต สอ.มช.จะหักเงินเดือนของสมาชิกในอัตรา 20 บาท/ผูเสียชีวิต 1 คน แตไมเกิน 5 คน/เดือน  

คาจัดการศพจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.มช. รายละประมาณ 150,000 บาท  โดยจายใหกับผูที่ระบุไว
ในใบรับมอบ  
 

 -ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สอ.มช. โทร. 0539-4365-1-4 โทรสาร 0532-2549-1 E-mail: co-
op@savingscmu.or.th  หรือที่ http://www.savingscmu.or.th/ 
 
12.  สิทธิกูเงนิสวสัดิการในธนาคารออมสิน สาขา มช.  

1. สินเชื่อพัฒนากลุมอาชีพ ไมเกินรายละ 3,000,000 บาท (หักจากบัญชีเงินเดือน)  
 -ผูกูตองตั้งกลุมพัฒนาอาชีพขึ้นมา 5 คน  
 -วงเงินกูไดตามหนี้สินที่มี แตไมเกินรายละ 3,000,000 บาท 
 -อัตราดอกเบี้ย MLR (ปจจุบัน 5.58) 
 -ระยะเวลาผอนชําระ กรณีใชบุคคลค้ําประกัน ไมเกิน 15 ป กรณีใชหลักทรัพยค้ําประกันไมเกิน 30 ป 

ทั้งนี้ นับถึงอายุ 65 ป 
2. สินเชื่อสวัสดิการ ไมเกินรายละ 3,000,000 บาท (หักจากบัญชีเงินเดือน) 
 -อัตราดอกเบี้ย MLR+1 สําหรับบุคคลค้ําประกัน แตหากเปนขาราชการระดับ 8 ขึ้นไปกู ไมตองใช

บุคคลค้ําประกันก็ได แตคิดอัตราดอกเบี้ยที่ MLR+1.25 
 -ระยะเวลาผอนชําระสูงสุดไมเกิน 15 ป นับถึงอายุ 60 ป 
 -ผูกูตองซื้อประกันชีวิตกับธนาคารออมสิน  
3. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ไมเกิน 100,000 บาท (หักจากบัญชีเงินเดือน) 
 -ผูกูและผูค้ําประกันตองมีรายไดไมต่ํากวา 7,000 บาท/เดือน 
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-วงเงินกูไมเกิน 30,000 บาท ใชบุคคลรายไดไมต่ํากวา 7,000 บาท/เดือน 1 คน เปนผูค้ําประกัน 
ดอกเบี้ย 50 สต./เดือน (Flat Rate) 

-วงเงินกูเกิน 30,000 แตไมเกิน 50,000 บาท ใชบุคคลที่มีรายไดมากกวา 7,000 บาท/เดือน 1 คน เปนผู
ค้ําประกัน อัตราดอกเบี้ย 75 สต./เดือน (Flat Rate) 

-วงเงินกูเกิน 50,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท ใชบุคคลรายไดมากกวา 7,000 บาท/เดือน 2 คน 
เปนผูค้ําประกัน อัตราดอกเบี้ย 75 สต./เดือน (Flat Rate) 

 

-ติดตอกับธนาคารออมสิน สาขา มช. โดยตรง ที่ 053 -94-3681 
 

13.  สิทธิกูเงนิเพื่อที่อยูอาศัยในโครงการตาง ๆ 
 1.  โครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ืออยูอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห (แบบไมมีเงินฝาก)  
  (1) วัตถุประสงคการกูเพื่อซื้อบานพรอมที่ดิน หรืออาคารชุด ปลูกบานบนที่ดินของตนเอง ไถถอนจํานอง
บานพรอมที่ดิน ซื้อที่ดินเปลา ชําระหนี้เกี่ยวพันกับที่อยูอาศัย ซื้ออุปกรณอํานวยความสะดวกในการอยูอาศัย วงเงินกูสูงสุด
ไมเกิน 100%  ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน ผอนชําระไมเกิน 30 ป  อัตราดอกตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูรายยอยตาม
โครงการสวัสดิการของธนาคาร 
  (2) ผูมีสิทธิกูไดแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 
 

 -ผูสนใจ ติดตองานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล โทร.053-94-3199 หรือสืบคนขอมูลไดที่ 
http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/ 
 

 2.  โครงการเงนิกูเพ่ือที่อยูอาศัย สปส. เพ่ือผูประกันตน  
 (1) วัตถุประสงคเพื่อใหผูประกันตนกูเพื่อที่อยูอาศัย หรือไถถอนจํานอง (Refinance) คิดอัตราดอกเบี้ย

ต่ํา 2.50% คงที่ 5 ป (ปที่ 6 เปนตนไปคิดอัตราดอกเบี้ยปกติ) วงเงินกูรายละไมเกิน 1.5 ลานบาท   
 (2) ผูมีสิทธิกูไดแกผูที่ประกันตน ประกอบดวย พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา พนักงานสวนงาน และ

พนักงานที่เปล่ียนสถานภาพจากลูกจางประจํา  
 (3) ธนาคารที่ใหสินเชื่อตามโครงการประกอบดวย ธนาคารไทยพาณิชย, กรุงศรีอยุธยา, กรุงเทพ, กสิกร

ไทย, ออมสิน, UOB และอิสลาม โดยมหาวิทยาลัยไมตองผูกพันดําเนินการใดๆ กับสํานักประกันสังคมหรือธนาคารผูให
สินเชื่อ 

 

-ผูสนใจ ใหสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล โทร.053-94-
3199  หรือติดตอกับธนาคารดังกลาวได หรือประสานงานสืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/ 
หรือ http://www.cmsso.in.th/web2009/  
 
14.  สิทธิสวสัดิการอื่นๆ ในฐานะผูปฏบัิติงานมหาวทิยาลัย 
 

1. สิทธิเปนสมาชิกรานคาสหกรณ สามารถซื้อส่ิงของอุปโภค/บริโภคไดในราคาสมาชิก และไดรับเงินปนผล
เมื่อส้ินป ติดตามรายละเอียดไดที่ http://www.cmucoop.chiangmai.ac.th/main.php 
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2. สิทธิเปนผูประกอบการและใชบริการตลาดรมสัก มช. ตั้งอยูบริเวณหมูบานรมสักในมหาวิทยาลัยฝงเชิง
ดอย สอบถามรายละเอียดไดที่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร.053-94-3165 

3. สิทธิใชบริการระบบ ขส.มช. รถไฟฟา เสนทางภายใน มช.ฝงเชิงดอย และรถสี่ลอรับจาง (รถแดง) เสนทาง 
มช.-สวนดอก และ มช.-ดอยคํา ใหบริการทุกวัน เวลา 07.30-21.00 น. โทร.050-94-4934      

4. สิทธิในสโมสรขาราชการ/ การกีฬาและนันทนาการ 
     (1) การใชสนามกีฬาตางๆ ของ มช. เชน สนามกีฬากลาง สนามกีฬาเทนนิส สระวายน้ํา เปนตน 
     (2) การใชโรงยิมเนเชี่ยมของ มช. 
     (3) กิจกรรมออกกําลังกายทุกสัปดาหตามสวนงานตาง ๆ  
     (4) กิจกรรมกีฬาบุคลากรประจําป 
     (5) กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนาและของ มช.  
     (6) กิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น เชน รดน้ําดาํหัววันสงกรานต 

5. สิทธิใชบริการอื่นๆ ใน มช.  
     (1) ธนาคารตางๆ และบริการฝาก/ถอนดวน บริเวณมหาวิทยาลัยฝงเชิงดอยและฝงสวนดอก 
     (2) ไปรษณีย ในมหาวิทยาลัยฝงเชิงดอย โทร.053-94-3670 และคณะแพทยศาสตร โทร.053-94-
5548  
     (3) ปมน้ํามัน ปตท.บริเวณประตูทางออกดานทิศตะวันออก มช.  โทร.053-94-4940 
     (4) อินเทอรเนต็ไรสาย 
     (5) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในคณะแพทยศาสตร เปดบริการในวันและเวลาราชการ 
โทร.050-94-6000, 7000 
  (6) คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในคณะแพทยศาสตร เปดบริการทุกวัน เวลา 16.30-24.00 น. 
โทร.050-94-6000-7000 
  (7) ศูนยศรีพัฒน ในคณะแพทยศาสตร เปดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 053-94-
6900-1 
  (8) ศูนยสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในมหาวิทยาลัยฝงเชิงดอย บริเวณสโมสรขาราชการ เปด
บริการในวันและเวลาราชการ โทร.083-94-3181 

(9) โรงพยาบาลทันตกรรม ในคณะทันตแพทยศาสตร เปดบริการในวันและเวลาราชการ โทร. 
053-94-4490 

(10) คลินิกทันตกรรมพิเศษ ในคณะทันตแพทยศาสตร เปดบริการทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. 
โทร.053-94-4491 
     (11) โรงพยาบาลสัตวเล็ก บริเวณปมน้ํามัน ปตท.ในมหาวิทยาลัยฝงเชิงดอย เปดบริการทุกวัน 
เวลา 08.30-16.30 น. ยกเวนวันพุธเปดครึ่งวันเชา นอกเวลาวันจันทร-ศุกร  เวลา 17.00-19.00 น. และกรณีฉุกเฉินทุกวัน 
เวลา 20.00-08.30 น.ของอีกวันหนึ่ง โทร. 050-94-8031-33 
     (12) หองสมุดกลางในมหาวิทยาลัยฝงเชิงดอย และประจําคณะที่เปดการสอน ใหบริการทุกวัน 
วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-21.00 น. วันเสาร-อาทิตย เวลา 10.00-18.00 น.  
     (13) บริการซัก-อบ-รีด บริเวณหอพักนักศึกษา  
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  (14) บริการจองตั๋วเดินทาง เครื่องบิน รถไฟ รถทั่ว บริเวณชั้นลางของหอพักชาย อาคาร 4  
ในมหาวิทยาลัยฝงเชิงดอย โทร. 053-892-746  หรือ 098-530-672 
     (15) บริการทําผม/เสริมสวย บริเวณหอพักนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฝง
เชิงดอย  
     (16) บริการรานสะดวกซื้อ บริเวณสโมสรขาราชการในมหาวิทยาลัยฝงเชิงดอย หอพักชาย
อาคาร 4 หอพักหญิงอาคาร 8 ปมน้ํามัน ปตท.ในมหาวิทยาลัยฝงเชิงดอย และบริเวณสวนงานฝงสวนดอก 
     (17) บริการรานคา/รานอาหาร บริเวณสวนงานตาง ๆ สโมสรนักศึกษา และหอพักนักศึกษา 
 

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


