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การบรหิารงานบคุคล
 มหาวิทยาลยันเรศวร
การบรหิารงานบคุคล
 มหาวิทยาลยันเรศวร
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(1) กลุมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา : 512 คน
(2) กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย
            2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (แผนดิน)
            2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) 
(3) กลุมพนักงานราชการ 

                       3.1 พนักงานราชการ (แผนดิน)
           3.2 พนักงานราชการ (เงินรายได)
(4) กลุมลูกจางประจํา

Category Of Personnel
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(5) ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 
(6) ลูกจางชาวตางประเทศ
(7) ผูทรงคุณวุฒิและผูเกษียณอายุราชการ
(8) ลูกจางชั่วคราว(เงินแผนดิน)
      

Category Of Personnel
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“4R”
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(Recruitment)
2. การดูแลรักษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน(Retention)
3. การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร(Retrain)
4. การออกจากงาน(Retire)

การบริหารงานบุคคลประกอบดว้ย
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1. บําเหน็จบํานาญ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4. กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
5. สวัสดิการเงินกูมหาวิทยาลัยนเรศวร
6. สวัสดิการเงินกูสหกรณ
7. สวัสดิการสงเคราะห
8. สวัสดิการบานพัก
9. ลดหยอนสวนเกินคาหองพักและอาหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
10. MOU กับธนาคารตางๆ
11. เครื่องราชอิสริยาภรณ
12. ประเภทการลา
13. สวัสดิการกีฬา

2. การดูแลรักษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
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เปนสิทธิประโยชนสําหรบัขาราชการเทานั้น มีหลักการจายดังนี้
 ทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป จะไดรับบํานาญ (เงินเดือนสุดทาย x อายุราชการ) 

= XXX (จนกวาจะเสียชีวิต)
 ทํางานนอยกวา 10 ป จะไดรับบําเหน็จ (เงินเดือนสุดทาย x อายุราชการ) 

= XXX (รับไดครั้งเดียว)

บาํเหน็จบาํนาญ

50
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ประกนัสังคม

 พนักงานมหาวิทยาลัย กฎหมายกําหนดใหตองเขาระบบกองทุนประกันสังคม
• หักจากผูประกันตน 5% ของเงินเดือน : สูงสุดไมเกิน 750 บาท
• นายจางสมทบอีก 5% สูงสุดไมเกิน 750 บาท

 สิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม
 กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย
 กรณีคลอดบุตร
 กรณีทุพพลภาพ
 กรณีเสียชีวิต
 กรณีสงเคราะหบุตร
 กรณีชราภาพ
 กรณีวางงาน



8

ประกนัสังคม

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 ถนนวังจันทน ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง 
จังหวัดพิษณุโลก Tel.0-5524-5020, 0-5524-5324, 0-5528-2416
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• เงินสะสมจากสมาชิกรอยละ 2 ของเงินเดือน : 2,745 คน
• เงินสมทบจากนายจางอัตรารอยละ 2
• เปนบุคลากรมาแลว 1 ป
• การลงทุนมี 3 ทางเลือก

1. นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนตราสารหนี้ (มีความเสี่ยงนอย)
2. นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหนวยลงทุน-ตราสารหนี้ (มีความเสี่ยงปานกลาง)
3. นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหนวยลงทุนผสม (มีความเสี่ยงมาก)

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
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• คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจายตามจริง/ครั้งแตไมเกิน 25,000 บาท
• การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ และรวมถึงการเสียชีวิตดวยเหตุใดๆ / ทุพพล

ภาพอยางถาวร จาย 200,000 บาท

กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร
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1. วงเงินกู 50,000 บาท ชําระไมเกิน 30 เดือน ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป
(0.25 ตอเดือน)

2. วงเงินกูฉุกเฉิน 5,000 บาท ชําระไมเกิน 5 เดือน ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป
(0.25 ตอเดือน)

3. เฉพาะขอ 1 ผูค้ําประกัน 2 คน

สวัสดิการเงินกู้มหาวิทยาลยันเรศวร
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เปนธุรกรรมที่ใหออมเงินและสามารถกูไดดวย (มผีูค้ําประกัน : คน หรือทรัพยสิน)
 คุณสมบัติการสมัครเปนสมาชิก

1. เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
2. บรรลุนิติภาวะ
3. เปนผูมีลักษณะนิสัยดี
4. เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น ที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

 หักขั้นต่ํา 5% จากเงินเดือนสมาชิก

สวสัดกิารเงินกู้สหกรณ์
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 ประเภทการกู
 ฉุกเฉิน : ไมเกิน 200,000 บาท
 สามัญ : 100,000 – 2,000,000 บาท
 เงินกูพิเศษ : ไมเกิน 5,000,000 บาท
• บาน รถยนต
• สงเสริมการประกอบอาชีพ
• การศึกษา

สวสัดกิารเงินกู้สหกรณ์

ขึ�นอยูก่บัอายุ
สมาชิก
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สวัสดิการสงเคราะห
1.1 กรณีสมาชิกผูใดเจ็บปวยเขารับการรักษาในสถานพยาบาลเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน
      ใหจายเงินสมทบชวยเหลือในวงเงิน รายละไมเกิน 1,000 บาท
1.2 กรณีสมาชิกทําการสมรสและจดทะเบียนสมรสตามกฏหมายกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
      ใหจายเงินขวัญถุง รายละไมเกิน 1,000 บาท (กรณีเปนสมาชิกทั้งสอง และจดทะเบียน
      ตามกฎหมาย ใหจายเงินแกสสมาชิกทั้งสองคน)
1.3 กรณีสมาชิกมีบุตร ใหจายเงินแสดงความยินดี วงเงินไมเกิน 1,000 บาท ถาบิดาและ
      มารดาเปนสมาชิก ใหมีสิทธิเบิกเพียงคนใดคนหนึ่ง (จายสมาชิกมีบุตรไมเกิน 3 คน)
1.4 กรณีพนการเปนสมาชิกเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ใหจัดหาของที่ระลึกในวงเงินไมเกิน
      รายละ 2,000 บาท

สวสัดกิารสงเคราะห์
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สวัสดิการสงเคราะห
1.5 กรณีสมาชิกถึงแกกรรม ใหจัดหาพวงรีดในนามมหาวิทยาลัยไปเคารพศพตามประเพณีของ
      แตละศาสนา รวมทั้งจายเงินสมทบในการรวมเปนเจาภาพประกอบพิธีศพในวงเงินไมเกิน
      รายละ 5,000 บาท
1.6 กรณีบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร(ไมรวมบุตรบุญธรรม)ของสามาชิกถึงแกกรรมใหจัดหา
      พวงหรีดในนามมหาวิทยาลัยไปเคารพตามประเพณีของแตละศาสนารวมทั้งจายเงิน
      สมทบในการรวมเปนเจาภาพประกอบพิธีศพในวงเงินไมเกินรายละ 2,500 บาท
1.7 กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย จายเงินชวยเหลือรายละไมเกิน 10,000 บาท
      ใหจายตามความเปนจริง โดยแจงความเสียหายพรอมทั้งหลักฐานประกอบพิจารณาโดยมี
      คํารับรองของเจาหนาที่ปกครองชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้ง 
      คณะอนุกรรมการเขาตรวจความเสียหายได

สวสัดกิารสงเคราะห์
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สวัสดิการสงเคราะห
1.8 กรณีสมาชิกลาอุปสมบทตามประเพณี ใหจายเงินสมทบในการลาอุปสมบทในวงเงิน 
      รายละไมเกิน 1,000 บาท และใหใชสิทธิเบิกจายไดเพียงครั้งเดียว
1.9 กรณีจัดทําโลสําหรับผูเกษียณอายุราชการ และผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย
      ใหจัดทําโลในวงเงิน รายละไมเกิน 1,000 บาท
1.10 กรณีที่นอกเหนือจากนี้ใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ        
      เปนกรณี ฯ ไป

สวสัดกิารสงเคราะห์
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 คุณสมบัติการเขาพักอาศัย
1. ตองเปนบุคลากรสายวิชาการและสายบริการที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

นเรศวร(เงินแผนดิน)
2. บุคลากรสายบริการที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(เงินรายได) ตอง

ผานการปฏิบัติงาน 3 ปขึ้นไป
3. บุคลากรตามขอ 1 และ ขอ 2 ตองไมมีบานพักของตนเองหรือคูสมรสในเขตอําเภอเมือง

พิษณุโลก หรือถาหากอยูในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลกตองมีระยะหางจากมหาวิทยาลัยไม
นอยกวา 25 กิโลเมตร

4. บุคลากรที่ไดยื่นสิทธิเขาพักอาศัยตามระเบียบนี้ ใหมีสิทธิพักอาศัยไดไมเกิน 15 ปนับแต
วันที่ไดจัดใหพักอาศัย ถามีเหตุจําเปนใหคณะกรรมการที่พักพิจารณาเปนรายกรณีไป

สวสัดกิารบ้านพกั
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 หลักเกณฑการใหคะแนนเพ่ือพิจารณาจัดสรรหองพัก มีดังนี้

สวสัดกิารบ้านพกั

ประเภท คะแนน

1.อาจารยหรือขาราชการสมรสกับอาจารยหรือขาราชการหรือ   
   บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

10 คะแนน

2.อาจารยหรือขาราชการสมรสกับบุคลากรภายนอก 9 คะแนน

3.อาจารยหรือขาราชการเปนมาย 8 คะแนน

4.อาจารยหรือขาราชการที่เปนโสด 7 คะแนน

ในกรณีอายุราชการใหนับปละ 1 คะแนน เศษของปเกิน 6 เดือนใหนับเปน 1 คะแนน
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ลดหย่อนส่วนเกนิค่าห้องพกัและอาหารโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยันเรศวร

สิทธิ�ลดหย่อนส่วนเกนิค่าห้องและค่าอาหาร

รายการ สิทธิ์ลดหยอน วงเงินที่ใชสิทธิ์ได/ป(บาท)

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร รอยละ 100 12,000

2. ญาติสายตรง รอยละ 100 6,000

หมายเหตุ :    1. การใชสิทธิ์สวนเกินมากกวาจํานวนเงินที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณบดีคณะแพทยศาสตร เปนรายกรณีไป

      2. ญาติสายตรง หมายถึง สามี/ภรรยา บุตร บิดา มารดา ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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 ธุรกรรมเกี่ยวกับบาน รถยนต
 ประเภทการกู

 สินเชื่อเอนกประสงค : 2,000,000 ลาน
 สินเชื่อธนวัฏ : ไมเกิน 12 เทาของเงินเดือนที่ครองอยู
 สินเชื่อเคหะเพื่อที่อยูอาศัย

 ธนาคารที่มี MOU ประกอบดวย
1. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห
4. ธนาคารทหารไทย
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

MOU กบัธนาคารต่าง ๆ
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เครื�องราชอสิริยาภรณ์

ลําดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย
1. เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 9. ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)

2. เหรียญเงินชางเผือก (ร.ง.ช.) 10. ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.)

3. เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) 11. ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)

4. เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.) 12. ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)

5. เบญจมาภรณมงกุฎไทย (บ.ม.) 13. ประถมภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)

6. เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.) 14. ประถมภรณชางเผือก (ป.ช.)

7. จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.) 15. มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

8. จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.) 16. มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)
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การลาแบงออกเปน 11 ประเภท ดังตอไปนี้
1. การลาปวย (60 วันทําการ/คณบดี : เกิน 60-120 วันทําการ/อธิการบด)ี
2. การลาคลอดบุตร (90 วันไดรับเงินเดือน : ลากิจตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร 

150 วันไมไดรับเงินเดือน)
3. การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (15 วันทําการ/อธิการบด)ี
4. การลากิจสวนตัว (30 วันทําการ/คณบดี : เกิน 30-45 วันทําการ/อธิการบด)ี
5. การลาพักผอน (10-20 วันทําการ : ทํางานเกิน 10 ป 30 วันทําการ)
6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

ประเภทการลา



7. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
8. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
9. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
10. การลาติดตามคูสมรส (ไมเกิน 2 ป อาจตอไดอีก 2 ป : สูงสุด 4 ป เกินกวานี้ใหลาออก)
11. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ (6 เดือน/อธิการบดี : เกินกวา 6-12 เดือน/เลขาธิการ 

สกอ.)

คณะรัฐมนตรี มีมติเพิ่มเติม ดังนี้
ใหขาราชการสตรีมีสิทธิ์ไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการไมต่ํากวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน โดย
ไมถือเปนวันลา ทั้งนี้ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน
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ประเภทการลา
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สวสัดกิารกฬีา

กีฬาภายใน
กีฬาภายนอก



“บริการเดน เนนมาตรฐาน บริหารงานบุคคล”

ขอใหทุกทานโชคดี

    นายอารมย จีนนอย
ผูอํานวยการกองการบริหารงานบุคคล




