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สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 

กองทุนสวัสดิภาพบุคลากรจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหความชวยเหลือแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเจ็บปวย ประสบภัย และ
บรรเทาความเสียหาย หรือสญูเสียท่ีเกิดข้ึนแกชีวิตและรางกาย อันเน่ืองมาจากการเจ็บปวย และอุบัตภิัยประเภทตาง ๆ  

บุคลากร หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจำ และลูกจางช่ัวคราว ท่ีมหาวิทยาลัยจัดจางดวยเงิน
งบประมาณ หรือเงินรายไดโดยมลีักษณะจัดจางเปนรายเดือน  ตลอดจนบุคคลท่ีสวนงานของมหาวิทยาลัยจดัจางถูกตองตาม
ระเบียบอ่ืน เชน ศูนยผลติภณัฑนม มก. ศูนยหนังสือ มก. โครงการพิเศษ และโครงการวิจัย เปนตน 

 

อัตราเงินชวยเหลือบุคลากรผูประสบภัย 

กรณี อัตราเงินชวยเหลือ (บาท) 

1. สูญเสียชีวิต 50,000 
2. สูญเสียมือ 2 ขางหรือเทา 2 ขาง หรือตา 2ขาง 20,000 
3. สูญเสียมือและเทา 1 ขาง หรือ มือ และตา 1 ขาง 

หรือเทา และตา 1 ขาง 
20,000 

4. สูญเสียตา 1 ขาง หรือมือ 1 ขาง หรือเทา 1 ขาง 10,000 
5. สูญเสียการรับฟงเสียง หรือ การพูดออกเสียง 10,000 
6. สูญเสียน้ิวหัวแมมือและหรือน้ิวช้ี 10,000 
7. สูญเสียน้ิวมืออ่ืน ๆ น้ิวละ 3,000 
8. สูญเสียน้ิวหัวแมเทา 3,000 
9. สูญเสียน้ิวเทาอ่ืน ๆ น้ิวละ 2,000 
10. ทุพพลภาพท้ังหมดอยางถาวร 30,000 
11. ทุพพลภาพท้ังหมดช่ัวคราวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 

60 วัน 
10,000 

12. เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาลเมือ่เปนคนไขในของโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน วันละ 300 บาท                       
ไมเกิน 4,500 บาทตอป 

 
การขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุน  

1. บุคลากร หรือทายาทของบุคลากร (กรณีบุคลากรเสียชีวิต) จะตองยื่นเรื่องขอรับเงินชวยเหลือภายในกำหนด   
180 วัน นับแตวันท่ีมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ เปนตนไป หากพนกำหนดเวลา 180 วันดังกลาว สิทธิการขอรับเงินชวยเหลือ
ของบุคคลน้ันเปนอันระงับไป  

2. ดาวนโหลดแบบคำขอรับเงินท่ี http://www.person.ku.ac.th/ 
3. ยื่นแบบคำขอรับเงินชวยเหลือพรอมใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล                   

ท่ีงานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป  
4. รับเงินชวยเหลือท่ีกองคลัง ช้ัน 3 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  
http://www.person.ku.ac.th/           สวัสดิการและสิทธิประโยชน           กองทุนสวัสดิภาพ มก. 
 
 

 

http://www.person.ku.ac.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 

2. ประกันสุขภาพกลุม 

มหาวิทยาลยัไดจัดสวัสดิการประกันสุขภาพกลุมใหกับพนักงานเพ่ือเปนสวัสดิการดวยการประกันชีวิตและอุบัตเิหตุ
ในการชวยเหลือการรักษาพยาบาลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม โดยในการรักษาตองใชสิทธิประกันสังคมกอน  
ซึ่งกรมธรรมจะมีความคุมครองในระยะเวลา 1 ป (ทำกรมธรรม ปตอป) เริ่มตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม – 10 มกราคม                     
ของปน้ัน ๆ โดยผลประโยชนความคุมครอง มี 3 แบบ 

  
1. การรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก คารักษา/กายภาพบำบัด ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท 1 ครั้งตอวัน  

30 ครั้งตอคนตอป 
2. การรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน ผลประโยชนความคุมครองท่ีไดรับข้ึนอยูกับบริษัทประกันในแตละปน้ัน ๆ 
3. การรักษาพยาบาลแบบอุบัตเิหตุ ครั้งละ 3,000 บาท 

 
การใชสิทธิประกันสุขภาพกลุม 

- ใชสิทธิในสถานพยาบาลคูสญัญาและชำระคารักษาพยาบาลเฉพาะสวนเกินสิทธิ 
- ใชสิทธิคูกับสิทธิประกันสังคม   
- ใชสิทธิในสถานพยาบาลนอกเครอืขาย โดยใหสำรองจายไปกอน และนำใบเสร็จพรอมใบรับรองแพทยฉบับจริง  

มายื่นท่ีงานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

 

 

 

 

 

 

3. ตรวจสุขภาพประจำป 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จดัใหมีการตรวจสุขภาพประจำป สำหรบับุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                   
เปนประจำทุกป โดยสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ การใชสิทธิในการเบิกเปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลยักำหนด  
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
 http://www.person.ku.ac.th/           สวัสดิการและสิทธิประโยชน          ประกันสุขภาพกลุม 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : สถานพยาบาลมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร    
               https://www.inf.ku.ac.th/intl/th/ 

http://www.person.ku.ac.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.inf.ku.ac.th/intl/th/


 

4. สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว 

- พนักงานมหาวิทยาลัย  
สามารถเบิกคารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวได ภายในวงเงินไมเกิน 70,000 บาท/ปงบประมาณ โดยสำรอง

จายคารักษาพยาบาลไปกอน แลวจึงนำมาเบิกท่ี กองคลัง ช้ัน 3 อาคารสารนิเทศ 50 ป ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงิน 
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร                
พ.ศ. 2552 โดยการยื่นขอเบิกเงินใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 บุคคลในครอบครัว ไดแก 
1. บุตรชอบดวยกฎหมาย ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมเกิน 3 คน 
2. คูสมรสของผูมสีิทธิไดรับเงินสวัสดิการ 
3. บิดา มารดาของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ 

  
การใชสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว 
1. ดาวนโหลดแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)                                             

ท่ี http://www.finance.ku.ac.th/  
2. นำแบบฟอรมพรอมใบเสร็จรับเงินมายื่นท่ี กองคลัง ช้ัน 3 อาคารสารนิเทศ 50 ป  

  
หมายเหตุ  :  กรณีบุคคลในครอบครัวมีสิทธิหรือไดรับเงินสวัสดิการจากหนวยงานอ่ืนแลว ผูนั้นไมมีสิทธิ์ไดรับเงิน  

     สวัสดิการจากมหาวิทยาลัย 

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
 - เปนไปตามระเบียบท่ีทางสวนงานหรือคณะกำหนด 
 
 
 
 

5. กองทุนประกันสงัคม 

การประกันสังคม คือ การสรางหลกัประกันในการดำรงชีวิตใหกลุมของสมาชิกท่ีมีรายได โดยจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมและรับผดิชอบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณตีาง ๆเพ่ือใหไดรับการรักษาพยาบาลและมรีายไดอยางตอเน่ือง 

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทางมหาวิทยาลัยจะเปนผูดำเนินการนำสงเงินเขากองทุนประกันสังคม               
โดยคำนวณจากคาจางจริงท่ีบุคลากรไดรับ หัก 5% ของเงินเดือน แตไมเกิน 750 บาทตอเดือน 

การใชสิทธิประกันสังคม 
1. พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหมใหรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนผูประกันตนท่ีงานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี               

ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป ยกเวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดสวนงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน                        
และวิทยาเขตสกลนคร ใหรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนผูประกันตนท่ีสำนักงานวิทยาเขตน้ัน ๆ                                                        
พรอมเอกสารคำสั่งจางและสำเนาบัตรประชาชน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดท่ีบรรจุใหมใหปฏิบัตติามระเบียบท่ีทางสวนงานหรือคณะกำหนด  
3. กรณีประสงคเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงไดดวยตนเอง 

ภายในระยะเวลาตั้งแต เดือนมกราคม - มีนาคมของทุกป  
โดยผานทาง Application “SSO Connect” ท้ังระบบ IOS และ Android  
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กองทุนประกันสงัคม (ตอ) 

สิทธิประโยชนท่ีผูประกันตน มีสทิธิไดรับมี 7 กรณี ดังนี้  

1.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
ไดรับสิทธิเมื่อสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน  
- กรณีเจ็บปวยท่ัวไป สามารถเขารับการรักษาในสถานพยาบาลท่ีอยูในเครือขายของโรงพยาบาลตามสิทธิ                       
โดยไมเสียคาใชจาย 
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน โดยไมสามารถเขารบัการรักษาท่ีสถานพยาบาลตามบัตรรบัรองสิทธิ              
ซึ่งผูประกันตนสำรองจายคารักษาพยาบาลไปกอน สามารถเบิกคาใชจายคืนไดตามอัตราท่ีสำนักประกันสังคม
กำหนด 
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตหรือจำเปนตองไดรบัการรักษาในทันที ผูประกันตนสามารถเขารับ
การรักษา ณ สถานพยาบาลเอกชนท่ีใกลเคียงไดทุกแหงโดยไมตองสำรองคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการรักษาจนพนภาวะ
วิกฤตภายใน 72 ช่ัวโมง โดยนับรวมวันหยุดราชการ และเมื่อพนวิกฤตแลวจะสงตัวไปรักษา ณ สถานพยาบาลตาม
สิทธิ 
- กรณีทันตกรรม มสีิทธิไดรับคาบริการทางการแพทย กรณีถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน และผาตัดฟนคดุ ในอัตรา            
ไมเกิน 900 บาทตอป   
- กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดบางสวน ไดรับคาบริการทางการแพทยในอัตราไมเกิน 1,500 บาทและชนิด                           
ถอดไดท้ังปากในอัตราไมเกิน 4,400 บาท 
- กรณีอ่ืน ๆ ไดแก การรักษาโรคตอเน่ืองตาง ๆ เชน โรคไต โรคมะเร็ง โรคสมอง โรคหัวใจ เปนตน 

 

1.2 กรณีคลอดบุตร  
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลว ไมนอยกวา 5 เดือน  
- ผูประกันตนใชสิทธิในการเบิกคาคลอดบุตรได  ไมจำกัดจำนวนครั้ง 
- คาคลอดบุตรเหมาจาย 13,000 บาท 
- ผูประกันตนหญิงมสีิทธิไดรับเงินสงเคราะห การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรเหมาจายในอัตรารอยละ 50     
  ของคาจางเฉลี่ยเปนเวลา 90 วัน 
- คาตรวจและรับฝากครรภ 1,000 บาท โดยจายตามอายุครรภ ดังน้ี 
     ครั้งท่ี1 อายุครรภ ไมเกิน 12 สัปดาห จายใหในอัตราไมเกิน 500 บาท 
     ครั้งท่ี2 อายุครรภ มากกวา 12 สัปดาห แตไมเกิน 20 สัปดาห จายใหในอัตราไมเกิน 300 บาท 
     ครั้งท่ี3 อายุครรภ มากกวา 20 สัปดาห แตไมเกิน 28 สัปดาห จายใหในอัตราไมเกิน 200 บาท 

 

1.3 กรณีสงเคราะหบุตร 
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 
- เหมาจายเดือนละ 600 บาท ตอบุตร 1 คน 
- เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย  ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ปบริบูรณ 
- เบิกไดคราวละ ไมเกิน 3 คน 
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กองทุนประกันสงัคม (ตอ) 

1.4 กรณีทุพพลภาพ  
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือนกอนเดือนท่ีสำนักงานประกันสังคมกำหนด 
ใหเปนผูทุพพลภาพ 
- เขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลของรัฐได โดยไมเสยีคาใชจาย 
- เขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลเอกชน 
       ผูปวยนอก  คาบริการทางการแพทย  ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท 
       ผูปวยใน  คาบริการทางการแพทย  ไมเกินเดือนละ 4,000 บาท 
- ระดับความสูญเสียไมรุนแรง เงินทดแทนการขาดรายได รอยละ 30 ของคาจางรายวันตามมาตรา 57                            
ไมเกิน 180 เดือน  
- ระดับความสูญเสียรุนแรง เงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50 ของคาจางรายวันตามมาตรา 57ตลอดชีวิต 
- คาอุปกรณหรืออวัยวะเทียมไดตามความจำเปนตามหลักเกณฑ ประเภท และอัตราท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 

1.5 กรณีเสียชีวิต  
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน   
- คาทำศพ 40,000 บาท จายใหผูจัดการศพ  
- เงินสงเคราะห จายใหกับทายาทหรือผูมสีิทธิ ดังน้ี 
       จายเงินสมทบตั้งแต 36 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 120 เดือน ไดรับเงินสงเคราะหในอัตรารอยละ 50                  
ของคาจางเฉลี่ย 4 เดือน 

                   จายเงินสมทบตั้งแต 120 เดือนข้ึนไป ไดรบัเงินสงเคราะหในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย 12 เดือน 

 

1.6 กรณีชราภาพ  
ไดรับประโยชนทดแทน  เมื่อ 
 - สิ้นสุดความเปนผูประกันตน 
 - มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ  
 - เปนผูทุพพลภาพ  

    - ถึงแกความตาย 

1. ประโยชนทดแทนบำเหน็จชราภาพ 
- จายเงินสมทบต่ำกวา 12 เดือน จะไดรับเงินบำเหน็จชราภาพเทากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะสวนของผูประกันตน 
- จายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนข้ึนไป ใหไดรับเงินบำเหน็จชราภาพเทากับจำนวนเงินสมทบท่ีผูประกันตนและ
นายจางจายสมทบกรณีชราภาพ พรอมผลประโยชนตอบแทนท่ีประกันสังคมกำหนด 

2. ประโยชนทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ 
- กรณีจายเงินสมทบครบ 180 เดือน จะไดรับเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายท่ีใชเปนฐาน
ในการคำนวณเงินสมทบ 
- สำหรับระยะเวลาท่ีมากกวา 180 เดือน ใหปรับเพ่ิมเงินจากกรณีแรกในอัตรารอยละ 1.5 ตอป 
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กองทุนประกันสงัคม (ตอ) 

1.7 กรณีวางงาน 
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
- กรณีถูกเลิกจาง 
ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานครั้งละไมเกิน 180 วัน ในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง  
- กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสญัญาจาง 
ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานครั้งละไมเกิน 90 วัน ในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง 
- กรณีวางงานจากเหตสุุดวิสัย 
ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานครั้งละไมเกิน 180 วัน ในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง 
* กรณีถูกเลิกจางและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจาง ผูประกันตนตองข้ึนทะเบียนผูวางงานและรายงานตัวทางเว็บไซต 

www.empui.doe.go.th ภายใน 30 วัน นับแตวันถูกเลิกจาง ลาออก หรือสิ้นสดุสญัญาจาง 

 

 

 

6. กองทุนทดแทน 

กองทุนทดแทน (เน่ืองจากการทำงาน) คือ กองทุนท่ีจายเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจาง เมื่อลกูจางประสบ
อันตรายหรือเจ็บ ปวย ตาย หรือสญูหาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานอันเน่ืองมาจากการ
ทำงานใหแกนายจาง 

โดยการจายเงินสมทบเขากองทุนทดแทนมหาวิทยาลยั (นายจาง) เปนผูจายเงินเขากองทุนเพียงฝายเดียว 
 
สิทธิประโยชนความคุมครอง 

1. คารักษาพยาบาล จายจริงไมเกิน 50,000 บาท ตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 1 ครั้ง 

2. คาทดแทน รอยละ 70 ของคาจาง แตไมเกิน 14,000 บาทตอเดือน  

(กรณีไมไดรับคาจางหรือลาพักรักษาตัวเกิน 120 วัน) 

3. คาทำศพ ตามอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

4. คาฟนฟูสมรรถภาพ ดานการแพทยและอาชีพดานละไมเกิน 24,000 บาท คาใชจายในการผาตดัเพ่ือประโยชนใน

การฟนฟู ไมเกิน 40,000 บาท 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : https://www.sso.go.th          สิทธิประโยชน  กองทุนประกันสังคม 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : https://www.sso.go.th          สิทธิประโยชน  กองทุนทดแทน 

https://www.sso.go.th/
https://www.sso.go.th/


 

7. การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)                             
และกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) 

ช.พ.ค.                                                                      
- บุคลากรทางการศึกษา                                                     
- อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ                                              
- คาสมัคร 50 บาท/เงินสงเคราะหลวงหนา 1,000 บาท 
ช.พ.ส.                                                                      
- คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของบุคลากรทางการศึกษา                                                                 
- อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ                                             
- คาสมัคร 50 บาท/เงินสงเคราะหลวงหนา 600 บาท 
ท้ังน้ี สมาชิกตองชำระเงินคาสงเคราะหรายศพ ศพละ 1 บาท ตอเดอืน 

การจายเงินสงเคราะห  
งวดท่ี 1 จายเปนคาจัดการศพ ใหแกบุคคลในครอบครัวท่ีมีหลักฐานการเปนผูจัดการศพ  
งวดท่ี 2 จายเปนเงินสงเคราะหครอบครัวใหกับทายาท หลังจากประกาศรายช่ือสมาชิกท่ีถึงแกกรรมแลว                   
(ภายในระยะเวลา 3 เดือน) 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
http://www.otep.go.th/ 

http://www.otep.go.th/
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : สำนักการกีฬา หรือ Facebook KU Sport Office  

      http://sp.ku.ac.th/new/ 

 
 

สำหรับ นิสิต บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 
ทุกวันจันทร - ศุกร (เวนวันหยุดราชการ) 
ตั้งแตเวลา 17.00 - 18.00 น. 
ณ สวนสุขภาพ 60 ป บริเวณหนาสระจุฬาภรณวลัยลักษณ  
ไมมีคาใชจาย 

1. โครงการแอโรบิคเพ่ือสขุภาพ 
 

5. โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพ 
 

สำหรับ นิสิต บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 
ทุกวันอังคารและพฤหัสบด ี
ตั้งแตเวลา 17.00 - 18.00 น. 
ณ หองอเนกประสงค ช้ัน1 สำนักการกีฬา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
รบกวนนำเสื่อโยคะมาเอง  
ไมมีคาใชจาย 

 

2. โครงการยางยืดเพ่ือสุขภาพ 
 

สำหรับ นิสิต บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 
ทุกวันจันทร พุธ และศุกร 
ตั้งแตเวลา 17.00 - 18.00 น. 
ณ หองอเนกประสงค ช้ัน1 สำนักการกีฬา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ไมมีคาใชจาย 

 

4. KU Health Fitness Center 
 

3. โครงการพุธหรรษา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับ
สำนักการกีฬาจัดกิจกรรมการเดิน-ว่ิง เพ่ือ
สุขภาพใหกับบุคลากรเพ่ือเปนการสงเสริม
สุขภาพใหบุคลากรเห็นความสำคัญของการ
ออกกำลังกาย โดยดำเนินการเปน ปท่ี 4  

โครงการจัดเปนประจำทุกวันพุธ 
เวลา 17.30 - 18.30 น. ณ สนามอินทรี
จันทรสถิตย 

ลักษณะกิจกรรมเปนการเก็บ
ระยะทางเปนประเภทบุคคลและประเภท
หนวยงาน  

รวมถึงรางวัลพิเศษสำหรบับุคลท่ีลด
น้ำหนักไดเกิน 9 กิโลกรัม และบุคคลท่ีเขารวม
กิจกรรมครบทุกครั้ง 

 
 

        ศูนยออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ มก. เปดใหบริการหองออก
กำลังกายซึ่งพรอมดวยอุปกรณสำหรับการออกกำลังกายท่ีทันสมัย 
รวมถึงอุปกรณและเครื่องมือ 
         เปดบริการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 20.00 น.   

เสาร - อาทิตย เวลา 08.00 - 18.00 น.  
        นิสิต ใชบริการไดโดยไมเสยีคาธรรมเนียมในวันทำการของ
ทางราชการ ในชวงเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับชวงเวลาอ่ืน
ใหชำระคาธรรมเนียมในอัตราครั้งละ 20 บาทตอคน 
        บุคลากรและบุคคลภายนอก ใหชำระคาธรรมเนียมการใช
บริการในอัตราครั้งละ 50 บาทตอคน 

 

http://sp.ku.ac.th/new/


 

 
 
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจดทะเบียนแลว (กส.มก.) 

วัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมใหลูกจาง มีการออมทรัพยและเปนสวัสดิการ ตลอดจนเปนหลักประกันใหแก
ลูกจางและครอบครัวเมื่อลูกจางเสยีชีวิต ไรความสามารถ ลาออกจากงาน ลาออกจากกองทุน หรือครบเกษียณอายุ  

คุณสมบัติของสมาชิก  
พนักงานมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกกองทุน ดังน้ี  
- พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อพนระยะทดลองงาน  
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เมื่อพนระยะทดลองงาน และมีระเบียบของสวนงานรองรับ  
- พนักงานราชการ เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ป โดยหนวยงานเห็นชอบใหใชเงินรายได สวนงานจายเปนเงินสมทบ  
* สมาชิกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ สามารถคงสมาชิกภาพในกองทุนตอไปได 

อัตราเงินสะสมและเงินสมทบ 
1. สมาชิก – จายเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่ำกวารอยละ 3 แตไมเกิน รอยละ 15 ของคาจาง  

ท้ังน้ี  สมาชิกสามารถแจงความประสงคขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมไดปละ  2  ครั้ง  ดังน้ี 
ครั้งท่ี  1  แจงความประสงคภายในวันท่ี  1-15  เดือนกุมภาพันธ  เพ่ือมีผลในการหักเงินสะสมในเดือนมีนาคม 
ครั้งท่ี  2  แจงความประสงคภายในวันท่ี  1-15  เดือนสิงหาคม  เพ่ือมีผลในการหักเงินสะสมในเดือนกันยายน   

2. นายจาง - จายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของคาจาง 

การรับเงินจากกองทุน 
เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพการเปนสมาชิกกองทุน สมาชิกจะไดรับเงินจากกองทุน ดังน้ี 

เหตุท่ีสิ้นสภาพ อายุงาน เงินสะสม 
(สมาชิก) 

เงินสมทบ 
(นายจาง) 

1. เสียชีวิต ทุพพลภาพ เกษียณอาย ุ - เต็มจำนวน เต็มจำนวน 
2. ลาออก ไมถึง 1 ป เต็มจำนวน - 

ตั้งแต 1 ป - ไมถึง 2 ป เต็มจำนวน 20 
ตั้งแต 2 ป - ไมถึง 3 ป เต็มจำนวน 40 
ตั้งแต 3 ป - ไมถึง 4 ป เต็มจำนวน 60 
ตั้งแต 4 ป - ไมถึง 5 ป เต็มจำนวน 80 
ตั้งแต 5 ป ข้ึนไป เต็มจำนวน 100 

 

การสมัครเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคสมัครเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถดำเนินการ  
ดวยตนเองไดท่ี งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป พรอมเอกสารแสดงการผาน                
ทดลองงานและบัตรประชาชน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดท่ีประสงคสมัครเขากองทุนสำรองเลีย้งชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ติดตอ
เจาหนาท่ีประจำสวนงานตนสังกัด 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  
 http://www.person.ku.ac.th/           สวัสดิการและสิทธิประโยชน          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 
 

 

 

http://www.person.ku.ac.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 
2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สอ.มก.) 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (สอ.มก.) เปดใหเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
สามารถสมัครเปนสมาชิกสามัญไดและใหบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิกสามัญ สามารถสมัครเปนสมาชิกสมทบ 
เพ่ือใหไดสิทธ์ิในการออมเงินฝากกับสหกรณได 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. ตองเปนบุคลากรของ มก. มสีญัญาจางประจำ (พนักงานมหาวิทยาลัย) หรือสัญญาจาง 3 ปข้ึนไป (พนักงาน

มหาวิทยาลยัเงินรายได) และมีอายุตั้งแต 20-50 ปบริบูรณ ณ วันยืน่ใบสมัครเขาเปนสมาชิก 
2. ตองมีการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางนอย 1 เดือน 

เกษตรกลางบางเขน 
02-579-5561-4 ภายใน 611580, 611588 
แฟกซ: 02-579-7521 
วิทยาเขตกำแพงแสน 
034-355-253 ภายใน 633852 

 

 

 

 
3. การขอรับบริการสินเช่ือกับธนาคารที่มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดจดัทำขอตกลงในการขอรับบริการสินเช่ือกับธนาคาร ดังน้ี 
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารกรุงไทย 

หมายเหตุ รายละเอียดสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร 

     คุณสมบัติผูมีสิทธิใชบริการสินเชื่อ  
     ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 

   
               การใชสิทธิบริการสินเชื่อ 

1. เดาวโหลดแบบฟอรมเพ่ือขอหนังสือรับรองผานสิทธิและรับรองเงินเดือนท่ีเว็บไซต 
http://www.person.ku.ac.th/  พรอมแนบสลิปเงินเดือน นำมายืน่ท่ี งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี 
ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป   
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : https://www.coop.ku.ac.th/index.php 

  
 
 

 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

https://www.coop.ku.ac.th/index.php


 

เกษียณอาย ุ ลาออกโดย
มีอายุครบ 

55 ป
บริบูรณ 

ถึงแกกรรม ทุพพลภาพจน
เปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติงาน

อยางถาวร 

ถูกสั่งใหออก 
เน่ืองจาก

เจ็บปวยจนไม
สามารถ

ปฏิบัติงานได
โดยสม่ำเสมอ 

ถูกสั่งใหออก

เมื่อมีการยุบ

เลิกสวนงาน 

หนวยงาน หรือ

ยุบตำแหนง 

  

4. เงินชดเชย 
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลยัและเปนผูมสีิทธิไดรับเงินชดเชย ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มหีลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

ใหจายเงินชดเชยแกพนักงานมหาวิทยาลัยผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชย ในอัตราดังตอไปนี้ 

 ระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกัน เงินชดเชย 
ครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป อัตราคาจางเดือนสดุทาย จำนวน 1 เดือน 
ครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป อัตราคาจางเดือนสดุทาย จำนวน 3 เดือน 
ครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป อัตราคาจางเดือนสดุทาย จำนวน 6 เดือน 
ครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป อัตราคาจางเดือนสดุทาย จำนวน 8 เดือน 
ครบ 10 ปข้ึนไป อัตราคาจางเดือนสดุทาย จำนวน 10 เดือน 

 

 

 
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมสีิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร โดยอนุโลมตาม                       

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- พนักงานมหาวิทยาลัย 
การเบิกจายเงินสวัสดิการ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตร พ.ศ.2538 โดยอนุโลม ยกเวนการปฏบัิติในหมวด 1 ขอ 5 ในเรื่องการใชสิทธิ 

การใชสิทธิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

1. ดาวนโหลดแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7223) ท่ี 
http://www.finance.ku.ac.th/ พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาตอผูบังคับบัญชาใหเปน
ผูรับรองการใชสิทธิภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันเปดภาคเรียนแตละภาค  

2. นำแบบฟอรมพรอมใบเสร็จรับเงินมายื่นท่ี กองคลัง ช้ัน 3 อาคารสารนิเทศ 50 ป  

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
 เปนไปตามระเบียบท่ีทางหนวยงานหรือคณะกำหนด 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : งานบริหารบุคคล กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finance.ku.ac.th/


 

 

ลำดับ ประเภทการลา สิทธิการลา 
ผูอนุญาต/ 

เกณฑพิจารณา 
หมายเหต ุ

 
1 

 
การลาปวย 

120 วันทำการ คณบดี 60 วัน 
/อธิการบดี 60 วัน 

ลาเกิน 120 วันไมไดรับ
คาจาง 

 
 

การลาคลอดบุตร 
90 วัน คณบดี 

/อธิการบดี 150 วัน 
ประสงคลากิจสวนตัวเลี้ยง
ดูบุตรไดไมเกิน             
150 วัน “ไมมีสิทธิรับ
คาจางระหวางลา”  

 
3 

ลาไปชวยเหลือภริยา 
ท่ีคลอดบุตร (ภริยา

โดยชอบดวย
กฎหมาย) 

15 วันทำการ อธิการบดี กอน 15 วันทำการ ตองลาภายใน 90 วัน               
นับแตวันท่ีคลอดบุตร 

 
4 

 
การลากิจสวนตัว 

45 วันทำการ สงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลำดับ 

ปแรกลาได 15 วันทำการ 

 
5 

 
การลาพักผอน 

ประจำป 

10 วันทำการ สงใบลาตอ 
ผูบังคับบัญชา 
ตามลำดับ 

ระหวางลาถามีงานจำเปน
เกิดข้ึนผูบังคับบัญชา
สามารถเรียกตัวมา
ปฏิบัติงานได 

 
6 

การลาอุปสมบท/ 
ประกอบพิธีฮัจย/ถือ
ศีลและปฏิบัติธรรม 

120 วัน อธิการบดี/ 
ปฏิบัติงานไม 
นอยกวา 12 เดือน 

สงใบลากอน ไมนอยกวา 
60 วัน และไมเคยลา
ประเภทนี้มากอน 

 
7 

การลาเขารับการ 
ตรวจเลือก /เขารับ

การเตรียมพล 

N วัน N วัน  N หมายถึง 
จำนวนวันท่ีลา 
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การจายคาจางระหวางการลาศึกษา กรณีลาศึกษาเต็มเวลา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ลาศึกษา ณ ตางประเทศ 

ระดับปริญญาโทไมเกิน 3 ป  
ระดับปริญญาเอกซ่ึงหลักสูตรรับจากผูมีคุณวุฒิปริญญาโทไมเกิน 5 ป  
ระดับปริญญาเอกซ่ึงหลักสูตรรับจากผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีไมเกิน 6 ป 

 
2.  ลาศึกษาภายในประเทศ 

ระดับปริญญาโทไมเกิน 3 ป  
ระดับปริญญาเอกซ่ึงหลักสูตรรับจากผูมีคุณวุฒิปริญญาโทไมเกิน 4 ป 
ระดับปริญญาเอกซ่ึงหลักสูตรรับจากผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีไมเกิน 5 ป 

 

การใหพนักงานไปศึกษาภายในประเทศโดยใชเวลาในการ
ปฏิบัติงานบางสวน ใหกระทำได ไมเกิน 10 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยให

ไดรับคาจางในระหวางลา หากใชเวลาศึกษาเกิน 10 ช่ัวโมง            
ตอสัปดาห ใหถือเปนการลาศึกษาเต็มเวลา 
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พนักงานตองพนการทดลองปฏิบัติงาน ยกเวน 
พนักงานกลุมวิชาการประเภทคณาจารยเต็มเวลา 

 

ตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบ
กอนเกษียณอายุ 

กรณีไปตางประเทศตองผานการตรวจรับรอง
สุขภาพรางกายและจิตวิทยา 

ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
หรืออยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย 

 การลาศึกษา 



พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปฝกอบรม ใหไปไดคราวละ
ไมเกิน 1 ป โดยไดรับคาจาง ยกเวนการไปฝกอบรมภาษา ใหไป
ไดคราวละไมเกิน 6 เดือน โดยไดรับคาจาง 

 

พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปวิจัย ใหไปไดคราวละไมเกิน 2 ป โดยไดรับคาจาง 
 

 

การไปดูงานตางประเทศ ตองเปนการดูงานท่ีมีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 
หากมีระยะเวลาเกินกำหนดใหดำเนินการเปนการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.   
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
                 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหพนักงานมหาวิทยาลยัไป 

               ศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน  
 
 

พนักงานตองพนการทดลองปฏิบัติงาน 

ตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบ
กอนเกษียณอายุ ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน

ทางวินัย หรืออยูในระหวางถูกลงโทษ
ิ ั  

พนักงานตองพนการทดลองปฏิบัติงาน ตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบกอน

เกษียณอายุ 

ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือ

อยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปวิจัย จะอยู
ศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอมิได 

พนักงานตองพนการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปดูงานใหไดรับ

คาจางระหวางลา 

การลาฝกอบรม 

การลาวิจัย 

การลาดูงาน 



สาย1  

สาย2  
 

สาย3  
 

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดจดัใหมีบริการรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยโดยไมเสียคาบริการ  
ประกอบดวย รถโดยสารสวัสดิการ รถกาซธรรมชาตNิGV รถรางนนทรี มก. และรถน่ังไฟฟา   

  
 

ศาลาท่ีพักหกเหลี่ยม         อนุสาวรียสามบรูพาจารย          ประตูงามวงศวาน 1          เลี้ยวขวาไป คณะ
เศรษฐศาสตร         คณะวิศวกรรมศาสตร , คณะวิทยาศาสตร         เลี้ยวขวา สำนักหอสมุด          เลี้ยว
ซายไป พุทธเกษตร , คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 , 2         อาคารจักรพันธฯ , รร.สาธิตฯ , ศูนยเรียนรวม 2, 
3 , 4          สระวายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ ,โรงอาหารกลาง1          ทางแยกสนามฮอกก้ี          เลี้ยวขวา
ไปสนามเทนนิส          จอดหนากองยานพาหนะฯ ( จุดพักรถ )           โครงการหลวง           หอพักหญิง                                 

         กองกิจการนิสิต , สถานพยาบาลฯ            เลี้ยวขวา ประตูงามวงศวาน 1           เลี้ยวซายไปศาลา
ท่ีพักหกเหลี่ยม 

 

 

 

ศาลาท่ีพักหกเหลี่ยม         อนุสาวรียสามบรูพาจารย         ประตูงามวงศวาน 1         เลี้ยวขวาไป คณะ
เศรษฐศาสตร          คณะวิศวกรรมศาสตร , คณะวิทยาศาสตร          สำนักหอสมุด          พุทธเกษตร 

        โรงอาหารกลาง 2           เลี้ยวซายไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3           KU GREEN           หลัง
คณะศึกษาศาสตร,อาคารสารนิเทศ 50 ป          โรงเรียนสาธิตฯ          กองยานพาหนะฯ (จุดพักรถ)  

        สำนักการกีฬา          โครงการหลวง,หอพักหญิง          เลี้ยวขวาไปสนามอินทรียฯ          ประตูงาม
วงศวาน 2          สำนักบริการคอมฯ          คณะบริหารธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร          ศูนยหนังสือ
(ประตูงามวงศวาน 1)          ศาลาท่ีพักหกเหลี่ยม 

 

 

 

 

ศาลาท่ีพักหกเหลี่ยม          อนุสาวรียสามบรูพาจารย        ประตูงามวงศวาน 1        คณะเศรษฐศาสตร, 
คณะบริหารฯ         สำนักบริการคอมฯ , KU HOME          ประตูงามวงศวาน 2          สำนักพิพิธภัณฑ  

        สำนักการกีฬา         จอดหนากองยานพาหนะฯ (จุดพักรถ)         เลี้ยวซายไปคณะประมง    
คณะสถาปตยฯ          อาคารสารนิเทศ 50 ป         สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีฯการผลิต
อุตสาหกรรม (RDIPT), สถาบันคนควา และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร , อาคารวิจัยและพัฒนาฯ          คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 3          เลี้ยวขวาไป พุทธเกษตร          สำนักหอสมุด , ไปรษณียฯ , คณะวนศาสตร 

        ประตูงามวงศวาน 1         ศาลาท่ีพักหกเหลี่ยม 
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สาย4  
 

 

 
 

 

1. ประตูวิภาวดีรังสิต ประตูงามวงศวาน 2 และประตูงามวงศวาน 3  
ใหผานเขาออกเฉพาะรถยนตท่ีมีบัตรอนุญาตผานเขาออก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น และประตูท้ัง 3 ประตู  
จะมีเวลาในการเปดประตูเขาออก ตั้งแตเวลา 05.00-22.00 น. 

2. ประตูงามวงศวาน 1 ใหรถยนตผานเขาออกตลอด 24 ชั่วโมง  

3. รถยนตท่ีมีบัตรอนุญาตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น 
ท่ีสามารถเขาออกบริเวณเขตการเรียนการสอนได 

4. ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รถยนตทุกประเภท  
และรถจักรยานยนต ตองขับข่ีดวยความเร็วไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

5. ผูขับข่ีและผูโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัย 
 

  

 

 

ประตูงามวงศวาน 1 (อาคารจอดรถ)         เลี้ยวขวาไปคณะเศรษฐศาสตร          คณะวิศวกรรมศาสตร , 
คณะวิทยาศาสตร         ศูนยเรียนรวม 1         คณะมนุษยศาสตร, คณะเกษตร         คณะสังคมฯ                          
คณะศึกษาศาสตร         เลี้ยวขวาไปสถาบันคนควและพัฒนาเทคโนโลยีฯการผลิตอุตสาหกรรม (RDIPT) , 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร         อาคารวิจัยและพัฒนาฯ         คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3  

        เลี้ยวขวาไปพุทธเกษตร          สำนักหอสมุด         คณะวนศาสตร         ประตูงามวงศวาน 1                  
(อาคารจอดรถ) 
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อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 
ท่ีตั้ง : อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 ตั้งอยูบริเวณถนนจันทรสถิตย ใกลทางเขาประตูงามวงศวาน 1     
สามารถจอดรถไดจำนวน 234 คัน 
เวลาทำการ : เปดใหบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตกฤษ ตั้งแตเวลา 06.00 - 22.00 น. 

 
อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 
ท่ีตั้ง : อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 ตั้งอยูบริเวณถนนจันทรสถิตย ใกลทางเขาประตูงามวงศวาน 2      
สามารถจอดรถไดจำนวน 192 คัน 
เวลาทำการ : เปดใหบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 06.00 - 22.00 น. 

 
อาคารจอดรถบางเขน 
ท่ีตั้ง : อาคารจอดรถบางเขน  ตั้งอยูบริเวณหลังอาคารสารนิเทศ 50 ป 
สามารถจอดรถไดจำนวนประมาณ 370 คัน 
เวลาทำการ : เปดใหบริการระหวางวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 07.00 - 20.00 น. 

อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
ท่ีตั้ง : อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต  ตั้งอยูบริเวณดานหลังสนามเทนนิส ติดถนนวิภาวดีรังสิต 
สามารถจอดรถไดจำนวนประมาณ 239 คัน 
เวลาทำการ : เปดใหบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 06.00 - 20.00 น. 
 
 

อัตราคาบริการ 
1. ประเภทรายชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 10 บาท ตอคัน ตอ 1 ชั่วโมง หากเศษของชั่วโมงใหคิดเปน 1 ชั่วโมง                        

ใหเก็บในอัตรา 10 บาท  

2. ประเภทรายเดือน 
2.1 สำหรับนสิิตและบุคลากรของมหาวิทยาลยั อัตรา 600 บาท ตอคัน ตอเดือน 
2.2 สำหรับบุคคลทั่วไป อัตรา 800 บาท ตอคัน ตอเดือน 

3. บุคลากร นิสิต บุคคลทัว่ไป และหนวยงานที่ข้ึนไปจอดรถบนอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะตองนำรถ
ที่จอดออกจากอาคารไมเกิน 22.00 น. กรณีที่จอดรถบนอาคารจอดรถคางคืนใหจัดเก็บในอัตรา 100 บาท                         
ตอคันตอวัน 
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อาคารจอดรถ 



 

 

 

 

 

 
 
1. แบบฟอรมการขอมีบัตรเขา - ออก ดาวนโหลดไดท่ี http://vehicle.ku.ac.th/ คลิก download  
2. ถายสำเนาดานหนา - หลัง บัตรประจำตัวขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย 
- กรณีไมมีบัตรพนักงานหรือบัตรพนักงานหมดอายุใหใชหนังสือรับรองตัวจริงจากหนวยงาน
แนบพรอมสำเนาบัตรประชาชน 
3. สำเนาใบขับข่ี 
4. สำเนาทะเบียนรถชื่อผูครอบครอง ตองเปนรถของตนเอง บุตร พอแม คูสมรส เทานั้น 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
                 http://vehicle.ku.ac.th/index.htm/ 
 
 

http://vehicle.ku.ac.th/%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://vehicle.ku.ac.th/index.htm/
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหวพระสุขใจไปกับสวัสดิการ  
จัดข้ึนเพ่ือเปนการสรางขวัญกำลังใจใหบุคลากร รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ โดยการให
บุคลากรปจจุบัน บุคลากรท่ีเกษียณอายุ รวมถึงผูติดตาม สามารถเขารวม
โครงการได  

1. บุคลากร  เสยีคาใชจายในอัตราครึ่งหน่ึง 
 2. ผูติดตามบุคลากรหรือผูเกษียณอายุ  เสียคาใชจายเต็มจำนวน 

จัดโครงการปละ 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1  ระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
ครั้งท่ี 2  ระหวางเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม  

       รายละเอียดสถานท่ีและคาใชจายข้ึนอยูกับโครงการ 
 

1.  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  

 ไหวพระสุขใจไปกับสวัสดิการ 
 

             โครงการสงเสริมการศกึษาธรรมและปฏบัิติธรรม                 
หลักสตูรวิทันตสาสมาธิ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล 
ระยะเวลาอบรม สัปดาหละ 3 วัน เวลา 16.45 - 18.30 น. 
สถานท่ี ณ หองเรียนวิทันตสาสมาธิ ช้ัน G อาคารสารนิเทศ 50 ป 
สถานท่ีรับสมัคร งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8                        
อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 

2.  โครงการสงเสริมการศึกษาธรรม  

 และปฏิบัติธรรม  
 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี  
      http://www.person.ku.ac.th/  
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http://www.person.ku.ac.th/


จำแนกเปน 2 กลุม ไดแก 
1. กลุมอายุต่ำกวา 40 ป 
2. กลุมอายุต้ังแต 40 ปขึ้นไป 

 
โดยพิจารณา 6 ดาน 

1. ดานการเรียนการสอน 
2. ดานบริการวิชาการ 
3. ดานการวจิัยและนวัตกรรม 
4. ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต 
6. ดานการบำเพญ็ประโยชนและทำคุณประโยชน

ใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตระหนักถึงความสำคัญในการสงเสริมและยกยองบุคลากรท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน จึงจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนข้ึน 
โดยแบงรางวัลออกเปน สายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
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1. ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหนงอาจารยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป 
2. เปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในกรอบของจรรยาบรรณอาจารย มก. 
3. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการถกูสอบสวนทางวินยั 
4. ผลงานที่นำมาใชในการพิจารณาใหนบัผลงานยอนหลัง 3 ป 
5. มีผลงานโดดเดน ทรงคุณคาเชิงประจักษ 
6. กรณีเปนบุคลากรสายวิชาการตองผานมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย
ผูสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. สำหรับบุคลากรสายวิชาการซ่ึงไดรับการพิจารณาใหรับรางวัลดีเดนในดานใดดาน
หนึ่งหรือตางดานใหเวนการพิจารณาเสนอชื่อการใหรางวัลในดานนั้น ๆ 1 ป 

 

คุณสมบัติท่ัวไป 
 

ประเภทรางวัล 
 

1.ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหนงนักวิจยัใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรติดตอกันไมนอยกวา 3 ป 
2. เปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
3. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการถกูสอบสวนทางวินยั 
4. ผลงานที่นำมาใชในการพิจารณาใหนบัผลงานยอนหลัง 3 ป  
5. มีผลงานโดดเดน ทรงคุณคาเชิงประจักษ 
6. สำหรับนักวจิัยซ่ึงไดรับการพิจารณาใหรับรางวัลดีเดนในดานใดดานหนึ่งหรือตาง
ดานใหเวนการพจิารณาเสนอชื่อการใหรางวัลในดานนั้น ๆ 1 ป 

จำแนกเปน 2 กลุม ไดแก 
1. กลุมอายุต่ำกวา 40 ป 
2. กลุมอายุต้ังแต 40 ปขึ้นไป 

 
โดยพิจารณา 3 ดาน  

1. ดานบริการวิชาการ 
2. ดานการวจิัย 
3. ดานการบำเพญ็ประโยชนและทำคุณประโยชน

ใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

สายวิชาการ 

อาจารย 

นักวิจัย 
คุณสมบัติท่ัวไป 

 

ประเภทรางวัล 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจำ พนกังานมหาวิทยาลัย               
เงินรายได หรือพนักงานราชการสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2. ปฏิบัติงานในสวนงานและตำแหนงทีเ่สนอขอ ติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอย
กวา 3 ป นบัถึงวันที่ 30 มถิุนายนของปที่ไดรับการเสนอชื่อ 
3. เปนผูที่มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงานเปนแบบอยางที่ดี      
และมีผลงานดีเดนสมควรไดรับยกยอง 
4. สำหรับบุคลากรที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและ              
ชวยวิชาการของมหาวิทยาลัยแลว ใหเวนระยะเวลาพิจารณา 3 ป 
 

5 ประเภท 12 กลุม 

1. ขาราชการ 
1.1 กลุมวิชาชีพ/อำนวยการ 
1.2 กลุมบริการ 

2. ลูกจางประจำ 
2.1 กลุมงานบริการพื้นฐาน/กลุมงานสนับสนุน/

กลุมงานชาง 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 

3.1   กลุมวิชาชีพ 
3.2 กลุมอำนวยการ 
3.3 กลุมบริการ 
3.4 กลุมงานบริการพื้นฐาน/กลุมงานสนับสนุน/ 

กลุมงานชาง 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและพนกังาน

ราชการ 
4.1  กลุมวิชาชพี 
4.2  กลุมอำนวยการ 
4.1 กลุมบริการ 
4.2 กลุมงานบริการพื้นฐาน/กลุมงานสนับสนุน/

กลุมงานชาง 
5. ประเภทอำนวยการระดับตน 

5.1 ผูอำนวยการกองหรือเทียบเทา/หัวหนา 
สำนักงานเลขานุการ 

 

44 

บุคลากร 
คุณสมบัติท่ัวไป 

 

ประเภทรางวัล 
 

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

แนวทางการพิจารณาคัดเลือก 

 

เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดและการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ สำนัก สถาบัน  

 
 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : สายวิชาการ ติดตอ ฝายบริการการศึกษา สำนักบริหารการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/ 
   สายสนับสนุนและชวยวิชาการ ติตตอ งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี  http://www.person.ku.ac.th/  

 
 

https://registrar.ku.ac.th/
http://www.person.ku.ac.th/

