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  ข่าวสภาพนักงานฉบับนี้ เป็นข่าวสารฉบับแรกท่ีสภาพนักงานได้จัดท าในปี 2565 เพื่อสื่อสารข่าวสาร

ส าคัญหรือประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจของบุคลากร งานท่ีสภาพนักงานได้ด าเนินการไปแล้ว รวมถึงแผนท่ีจะด าเนินการ

อนาคตท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ช่วงปีท่ีผ่านมาทางสภาพนักงานได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยไปหลาย 

ประเด็น เช่น เสนอมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงการเปิดภาคเรียน 

ประจ าปีการศึกษา 2564 การเสนอแนวทางการบริหารจัดการกรอบพนักงานมหาวิทยาลัย การก าหนดกรอบ

ต าแหน่งทางวิชาการระดับช านาญการพิเศษ และการพัฒนาบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนุนวิชาการ 

การเสนอถึงปัญหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์  อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน และการสนับสนุนการท างานใน

มหาวิทยาลัย การเสนอแนะปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับเหรียญรางวัลเรียนดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย 

การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 เสนอแนะถึงเรื่องสวัสดิการและความมั่นคงของพนักงานส่วนงาน โดย

มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการตามประเด็นต่าง ๆ เป็นท่ีเรียบร้อย 

  สภาพนักงานได้ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นท้ังสิ้น จ านวน 8 ราย โดยแบ่งเป็นอาจารย์ดีเด่น 

จ านวน 3 ราย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น จ านวน 5 ราย โดยจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 2563 เมื่อวันพุธท่ี 25 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก  

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 

อีกท้ังได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย 

การประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ

อบรมแบบออนไลน์ หลักสูตร การอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564  

 

สารจากประธานสภาพนักงาน 
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  การด าเนินงานในระดับประเทศในช่วงท่ีผ่านมา เป็นการร่วมจัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 

2564 และการประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดยด าเนินการร่วมกับท่ีประชุม

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) , สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภา

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการ 

และการเป็นเจ้าภาพท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ  ครั้งท่ี 

12/2564 จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 11 - 13 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้แทนคณาจารย์เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 ท่าน 

จาก 28 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 ส านักงาน

มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับค าชมเชยเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมและท่านอยากให้สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเรา

เป็นเจ้าภาพจัดอีกต่อไปเรื่อย ๆ อีกท้ัง ดิฉันได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ คณะกรรมการ

บริหาร ปอมท. ชุดท่ี 44 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึงวันท่ี 22 ธันวาคม 2565  

  จากการด าเนิการที่ผ่านมาสภาพนักงานได้ด าเนินการตามบทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 

ท้ังเรื่องการเสนอแนะในการบริหารของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเกียรติภูมิ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย การประสานงานเพื่อท ากิจกรรมร่วมกับสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างครบถ้วน สุดท้ายนี้ สภาพนักงานได้สรุปสวัสดิการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีได้ท้ังจากมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้น าไปใช้ประโยชน์ได้ และสุดท้ายนี้สภาพนักงานขอความอนุเคราะห์ทุกส่วนงานแจ้ง

ข้อมูลบุคลากรในส่วนงานท่ีได้รับรางวัล / ยกย่อง / เลื่อนต าแหน่ง โดยส่งมาท่ี งานสภาพนักงาน กองกลาง เพื่อท่ี

สภาพนักงานจะช่วยประชาสัมพันธ์ ยกย่อง และเชิดชู ต่อไป 
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พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่อาจารย์ดีเด่น 
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

  เมื่อวันพุธท่ี 25 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจ าปี  2563 ท้ังนี้   

นางศรีกุล นันทะชมภู รองประธานสภาพนักงาน คนท่ี 1 ท าหน้าท่ีแทนประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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 ซึ่งในครั้งนี้มีบุคลากรดีเด่นทั้งสิ้น จ านวน 8 ราย โดยแบ่งเป็นอาจารย์ดีเด่น จ านวน 3 ราย และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการดีเด่น จ านวน 5 ราย โดยแบ่งเป็นแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

 1. อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

 2. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล  

    สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

 3. อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ  

    สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

 4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ดา้นบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวพิชณิชา นิปุณะ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 

 5. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ดา้นบริหารดีเด่น ได้แก่ นางบุษบา กาหล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 

 6. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ดา้นวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายเทพพิทักษ์ บุญทา  

    สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

 7. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ดา้นนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุธีรา หมื่นแสน สังกัด คณะบริหารธุรกิจ 

 8. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประเภท พนักงานราชการดีเด่น ได้แก่ นายจเร ตุ่นค า 

     สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
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พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์สง่เสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
จากบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

  เมื่อวันพุธท่ี 29 กันยายน 2564 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด
คลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมจากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติ
จาก นางศรีกุล นันทะชมภู รองประธานสภาพนักงาน คนท่ี 1 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ผลการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมจากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีดังนี้ 

 

 

 

 
 

ประเภทบุคลากร 

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกรรณิกา หงษ์พงษ์ ผลงาน “ของมันหมด ขอหน่อยละกัน” 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปาณิศา วงค์ใส ผลงาน “จรรยาบรรณ...ตามหาได้ที่ไหน?” 
- รางวัลรองชนะลิเศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมวิทยาลัยนานาชาติ ผลงาน “กาดวัดใจ” 
- รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวปาณิศา วงค์ใส ผลงาน “จรรยาบรรณ...ตามหาได้ท่ีไหน?” 

ประเภทนักศึกษา 

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววรินธร โขพิมพ์ ผลงาน “คุณธรรมฉันไม่ได้ท า” 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพงศธร ค าปินตา ผลงาน “จรร-ยา-บรรณ” 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมกลุ่มนายธนกร แกล้วกล้า ผลงาน “Ethics (จริยธรรม)” 
- รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาววรินธร โขพิมพ์ ชื่อผลงาน “คุณธรรมฉันไม่ได้ท า” 



 

 

 

 
 

 ISSN 1513-2862 ข่าวสภาพนักงาน ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1 วันที่ 1 เมษายน 2565 หน้า 6 
 

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ ร่วมจัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2564 
และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

 
  สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน 

พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่งานสภาพนักงาน กองกลาง ร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน" (Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption) 

และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดยด าเนินการร่วมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) , สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่าง 

วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบออนไลน์ โดยมีกิจกรรมการ

ประกวดผลงานทางวิชาการ การวิจัยด้านการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน และ  

การน าไปใช้ประโยชน์แก่สังคม โดยมีกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการ ดังนี้ 

    - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล  กรรมการตัดสินผลงานวิชาการ 

    - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย กรรมการตัดสินผลงานวิชาการ  

    - สาขารับใช้สังคม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ กรรมการตัดสินผลงานวิชาการ 

 



 

 

 

 

 
 

 ISSN 1513-2862 ข่าวสภาพนักงาน ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1 วันที่ 1 เมษายน 2565 หน้า 7 
 

สภาพนักงาน ม.แม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงาน  

ให้การต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธาน ปอมท.ชุดท่ี 43 และคณะท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งท่ี 12/2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นใน

ระหว่างวันท่ี 11 - 13 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้แทนคณาจารย์เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 ท่าน จาก 28 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 ส านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetings ในวันเดียวกัน คณะท่ีประชุมฯ ได้เข้าเย่ียมชม

โรงเรือนผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และฟาร์มกล้วยไม้ บนพ้ืนท่ีของฟาร์มมหาวิทยาลัย 
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  สภาพนักงาน ได้จัดกิจกรรมอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตร การอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม

บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันท่ี 2 – 30 กันยายน 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 228 คน  

โดยผ่านการอบรม จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 93.42 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 

ใบประกาศนียบัตร แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ ทอง คือ ผู้ท่ีผ่านการอบรมท้ัง 3 หัวข้อ ระดับ เงิน คือ ผู้ท่ีผ่านการ

อบรม 2 หัวข้อ และ ระดับ ทองแดง คือผู้ท่ีผ่านการอบรม 1 หัวข้อ 
 

     
 

ตัวอย่าง ใบประกาศนียบัตร 

         
 

อบรมแบบออนไลน์ หลักสูตร การอบรมด้านคุณธรรม 

และจริยธรรมบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564 
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นางสาวภัคสุณีย์ ดวงงา 

กรรมการสภาพนักงาน 

 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มีนโยบายใน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จึงได้จัดโครงการส่งเสร ิมคุณภาพ
ชีวิต : สร้างความรู้ความเข้าใจ “เมื่อชีวิตใกล้ชิด Covid-19” เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ได้รับสาระดี ๆ จาก  
ดร.ทรงยศ ค าชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ่เกี่ยวกับ การจัดการกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเช้ือ สรุปได้ ดังนี้ 

กลุ่มเสี่ยง : เมื่อ PCR หรือ ATK มีผลเป็นลบแต่มีความเสี่ยง ต้อง Quarantine 14 วนั (2 เท่าของระยะฟัก
ตัวสูงสุด) ปัจจุบัน – Home Quarantine 7 วัน + Self-monitoring 3 วัน (งดสังสรรค์ กินข้าวร่วมกัน ไปในท่ี
ชุมชน) 

ผู้ติดเชื้อ : เมื่อ PCR หรือ ATK มีผลบวก ต้อง Isolation  14 วัน ต่อมาในปัจจุบัน ลดเหลือ 10 วัน  

- ผูม้ีอาการไม่หนัก Isolation 5 วัน (รับประทานยา Favipiravia ครบ) + Self-Isolation  5 วัน 

- ผู้ ไม่มีอาการ รักษาแบบผู้ ป่วยนอก Self- Isolation  10 วัน ถ้าไม่มีอาการไม่ต้องรับประทานยา 

Favipiravia หรือ รับประทานยาฟ้าทะลายโจร (ตามความสมัครใจ)  รักษาหายแล้วไม่ต้องตรวจหาเช้ือซ้ า 

การฉีดวัคซีน : ครบ 2 เข็มขึ้นไป มีประสิทธิผลป้องกันต่อการป่วยรุนแรง/การเสียชีวิตได้สูงมากต่อเนื่อง  

(2 เข็ม 79-89% : 3 เข็ม 94-99%) 

      MJU ปรับตัวอย่างไรในยุค COVID 

       ตอนท่ี 3 – “เมื่อชีวติใกล้ชิด Covid-19” 
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วัคซีน 2 เข็ม ประสิทธิผลป้องกันต่อการติดเชื้อจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และไม่เพียงพอท่ีจะป้องกันต่อ  

การติดเช้ือโควิดสายพันธุ์โอมิครอน จ าเป็นต้องฉีดเข็ม 3 กระตุ้น 

การฉีดเข็ม 3 กระตุ้น เพิ่มประสิทธิผลการป้องกันให้สูงขึ้น โดยโควิดสายพันธุ์โอมิครอนสามารถป้องกัน  

การเสียชีวิตได้สูงมาก (96%) และป้องกันการติดเชื้อได้สูงพอควร (62-78% เฉลี่ย 68%) โดยการกระตุ้นด้วย  

viral vector หรือ mRNA มีผลไม่ต่างกัน 

การควบคุมการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนให้มีประสิทธิผลสูงสุด ต้องใช้มาตรการผสมผสาน คือ

การระดมฉีดวัคซีนเข็ม 3 สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และค้นหาบุคคลท่ีไม่ได้วัคซีนเลยมารับบริการ การเฝ้าระวัง/ตรวจ

ค้นหาการติดเชื้อท่ีรวดเร็ว  และการติดตามก ากับจุด/สถานท่ีเสี่ยงการระบาดใหญ่วง กว้าง การร่วมมือต่อเนื่องใน

มาตรการ Universal Prevention, Covid-Free Settings, และตรวจ ATK หากมีอาการหรือมีความเสี่ยง 

หลักการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค Covid-19 โดยใช้มาตรการ DMHTT อยู่ห่างไว้ ใส่มาก์สกัน หมั่นล้างมือ 
ตรวจให้ไว ใช้ไทยชนะ (และหมอชนะ) และมาตรการ VUCA ฉีดวัคซีนโควิดให้ครบโดส ป้องกันตัวเองตลอดเวลา 
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตรวจ ATK เมื่อใกล้ชิดและมีอาการ 

 

การรับมือกับ Covid-19  
เตรียมตัว  : อยู่อย่างตระหนักแต่อย่าตระหนก รอบรู้ทันข่าวทันสถานการณ์ เคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล/

รู้เท่าทันการใช้ชีวิต งดเชื่อ งดแชร์ ข่าวเท็จ ข่าวปลอม  
เตรียมบ้าน  : รู้จุดเส่ียง/หมั่นท าความสะอาด ท่ีท างานต้องปลอดภัย   
เตรียมชุมชน  : จัดทีมโควิดหมู่บ้าน/ชุมชน สอดส่องพ้ืนท่ีติดตามกลุ่มเสี่ยงช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างชุมชนรอบ

รู้โรค Covid-19 
หลักปฏิบัติในการจัดการตนเอง “เมื่อชีวิตใกล้ชิดโควิด-19”  ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย สุขลักษณะ

เมื่อไอหรือจาม ใช้พฤติกรรมวิถีชีวิตใหม่ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” 
 

** รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงจ้า ** 
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สรุปสวสัดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
ท่ี งาน รายละเอียอด หน่วยงาน 

1 กองทุนประกันสังคม เงินสมทบ 750 บาท งานสวัสดิการ 

2 กองทุนเงนิชดเชย - ท างาน 120 วัน ถึง 1 ปี ได้รับเท่าเงินเดือนสุดท้าย จ านวน 1 เดือน 

- ท างาน 1 - 3 ปี ได้รับเท่าเงินเดือนสุดท้าย จ านวน 3 เดือน 

- ท างาน 3 - 6 ปี ได้รับเท่าเงินเดือนสุดท้าย จ านวน 6 เดือน 

- ท างาน 6 - 10 ปี ได้รับเท่าเงินเดือนสุดท้าย จ านวน 8 เดือน 

- ท างาน 10 - 20 ปี ได้รับเท่าเงินเดือนสุดท้าย จ านวน 10 เดือน 

- ท างาน 20 ปี ข้ึนไป ได้รับเท่าเงินเดือนสุดท้าย จ านวน 13 เดือนครึ่ง 

หมายเหตุ นับอายุงานตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 60 

งานสวัสดิการ 

3 กองทุนเงนิทดแทน เงินท่ีจ่ายเปน็ค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าพื้นฟูสมรรถภาพใน

การท างาน และค่าท าศพ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

งานสวัสดิการ 

4 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หักเงินสะสม 2% และ 6% มหาวิทยาลัยสมทบเท่ากับเงินสะสม งานสวัสดิการ 

5 บ้านพักมหาวิทยาลัย อาศัยได้ไม่เกนิ 10 ป ี งานสวัสดิการ 

6 อุปสมบท รับเงิน 1,500 บาท (เฉพาะครั้งแรก) งานสวัสดิการ 

รับเงิน 1,000 บาท (เฉพาะครั้งแรก) สหกรณ์แม่โจ ้

7 แต่งงาน รับเงิน 1,500 บาท (เฉพาะครั้งแรก) งานสวัสดิการ 

รับเงิน 1,000 บาท (เฉพาะครั้งแรก) สหกรณ์แม่โจ ้

8 คนโสด อายุครบ 55 ปี รับเงิน 100 บาท คูณอายุสมาชิก (ปี) สหกรณ์แม่โจ ้

9 ขึ้นบ้านใหม ่ รับเงิน 1,500 บาท (เฉพาะหลังแรก) งานสวัสดิการ 

10 รับขวัญบุตรคนแรก รับเงิน 2,000 บาท งานสวัสดิการ 

รับเงิน 1,000 บาท สหกรณ์แม่โจ ้

11 ทุนการศึกษาบตุร ทุนละ 2,000 บาท สหกรณ์แม่โจ ้

ทุนละ 1,000 – 2,500 บาท สหกรณ์คร ู
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สรุปสวสัดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
ท่ี งาน รายละเอียอด หน่วยงาน 

12 ตรวจสุขภาพประจ าปี - เบิกได้ร้อยละ 50 แต่ไม่เกนิ 525 บาท งานสวัสดิการ 

13 เจ็บป่วย - การรักษาพยาบาลเบื้องตน้ (งานพยาบาล) 

- ป่วยเป็นโรคไต หรือโรคมะเร็ง ไม่เกนิ 15,000 บาท (ครั้งเดียว) 

งานสวัสดิการ 

- นอนโรงพยาบาล คืนละ 300 (ไมเ่กนิ 10 คืน) พร้อมกระเช้า สหกรณ์แม่โจ้  

14 ทุพพลภาพ/โรคร้ายแรง - รับเงิน 15,000 บาท (ครั้งเดียว) งานสวัสดิการ 

- รับเงิน 10,000 บาท (ครั้งเดียว) สหกรณ์แม่โจ ้

15 ถึงแกก่รรม - เงินช่วยเหลือ 6,000 บาท และเจ้าภาพบ าเพญ็กุศล 4,000 บาท งานสวัสดิการ 

- รายละ 10,000 - 20,000 บาท สหกรณ์แม่โจ้  

- รายละ 10,000 - 200,000 บาท สหกรณ์คร ู

16 ทายาทเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือ 2,500 บาท 

- เจ้าภาพบ าเพญ็กุศล 2,500 บาท 

งานสวัสดิการ 

- เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท สหกรณ์แม่โจ้  

17 ประสบภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติ 

- ไม่เกนิ 5,000 บาท งานสวัสดิการ 

- เสียหายบางส่วน ไม่เกิน 5,000 บาท 

- เสียหายเกือบท้ังหมด ไม่เกิน 10,000 บาท 

สหกรณ์แม่โจ ้

- ไม่เกนิ 20,000 บาท สหกรณ์คร ู

18 การกูเ้งิน - MOU ร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ งานสวัสดิการ 

- ตามอัตราท่ีก าหนด สหกรณ์แม่โจ ้

- ตามอัตราท่ีก าหนด สหกรณ์คร ู

 


