




“วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
เป็นกลจกัรสร้างองคค์วามรู้  

และผลิตก าลงัคนท่ีมีคุณภาพสู่สากล” 
  

ปรัชญา 



"วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม มุ่งมัน่จดัการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิต 
ใหมี้คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบติั ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ในการพฒันา เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศสู่สากล 
และเป็นกลจกัรแห่งความรู้สู่ทกัษะอาชีพครบวงจร" 

  

ปณธิาน 



วสัิยทัศน์ 

“วิทยาลยัเทคโนโลยสียามเป็นสถาบนัอุดมศึกษา 
ชั้นน าระดบัโลก  ท่ีมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตและ 

งานวจิยัท่ีตอบสนองความตอ้งการจริงของภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมในระดบัประเทศและอาเซียน" 

  
  
  



พนัธกจิ 
1. พฒันาบณัฑิตใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพเทียบเคียงกบั

มาตรฐานคุณวฒิุวิชาชีพระดบัสากล 
2. สร้างระบบการบริหาร พฒันางานวจิยั นวตักรรม ใหมี้ขีดความ 

สามารถในการแข่งขนั 
3. พฒันาการรับนกัศึกษาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียน 
4. บริหารจดัการองคก์รอยา่งมีธรรมาภิบาลและพฒันาระบบเทคโนโลยี

มาใชใ้นการบริหารงาน 
5. มุ่งบริการวชิาการแก่สงัคมและเชิดชูความเป็นไทย 
  
  
  



วฒันธรรมองค์กร 

"ร่วมแรง  ร่วมสร้างสรรค ์ ร่วมพฒันา" 
  
  
  
  



อตัลกัษณ์บัณฑิต 

“ผูเ้ห็นและผูแ้กปั้ญหาของตนเองและสงัคม” 
  
  
  



เอกลกัษณ์ 

“เป็นผูน้ าการบูรณาการเทคโนโลย ี
เพื่อการพฒันา” 

  
  
  



ค่านิยมหลกั (CORE VALUES) “I ROAR” 
I   มาจาก  Integrity   มีความซ่ือสตัยต่์อตนเองและองคก์ร 
R  มาจาก  Responsibility  มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
  มุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ 
O  มาจาก  Open with Oblige   มีใจเปิดกวา้งท่ีจะช่วยเหลือดว้ย

 แนวคิดใหม่ และมีความเคารพ 
  อ่อนนอ้มต่อผูอ่ื้น 
A  มาจาก  Agile with Adaptability   มีความสามารถในการปรับตนให้

 เหมาะสมกบังานท่ีแตกต่างได ้ 
       อยา่งคล่องแคล่ว วอ่งไว 

R  มาจาก  Reality   ยดึมัน่ในความจริง   



ระเบียบปฏบัิตขิองบุคลากร 



วิทยาลยัฯ ไดก้ าหนดวนัเวลาปฏิบติังานของบุคลากรดงัต่อไปน้ี 
 1. วนัท างานปกติ รวม 5 วนั คือ วนัองัคาร-วนัเสาร์ ตั้งแต่
เวลา 08.00-16.00 น. 
 2. วนัหยดุประจ าสปัดาห์รวม 2 วนั คือ วนัอาทิตย-์วนัจนัทร์ 
และวนัหยดุตามประกาศของวทิยาลยั 
 3. บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหม้าปฏิบติังานวนัอาทิตย ์
สามารถขอปรับเปล่ียนวนัท างาน/วนัหยดุประจ าสปัดาห์ได ้หรือ 
อาจขอเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานวนัหยดุไดต้ามความเหมาะสม
และส่งขอ้มูลใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลเพือ่พจิารณาต่อไป 



วิทยาลยัฯ ไดก้ าหนดอายทุดลองงาน 120 วนั (4 เดือน) โดยการ
ประเมินผลการทดลองหรือการประเมินผลการปฏิบติังานจาก 
ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 - สญัญาจา้ง ก าหนดอายสุญัญา 1 ปี (ฉบบัแรก) 
 โดยการประเมินผลการปฏิบติังานในรอบปี จาก
ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานใหถื้อเป็นท่ีสุด หากผลการ
ปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมาอยูใ่นเกณฑดี์ วิทยาลยัฯ จะ
พิจารณาต่ออายสุญัญาจา้งเป็นบุคลากรประจ า 



- เส้ือเช้ิตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว 
- ผกูเนคไทสีสุภาพ 
- กางเกงสแลค็สีด าหรือสีกรมท่า 
- รองเทา้หนงัสีด า 



- ชุดท างานสุภาพเรียบร้อย 
- กระโปรงไม่ควรสั้นจนเกินงาม 
- รองเทา้คชัชูหรือรองเทา้หุม้สน้ 
สีสุภาพ 



สิทธิการลา 
การลากิจ 

การลาป่วย 

การลาพกัผอ่น 

การลาคลอดบุตร 

การลาอุปสมบท 

การลาศึกษาต่อ 



1. การลากจิ 
 การลากิจรวมกนัไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการ/ปีการศึกษา แต่จะ
ลากิจติดต่อกนัเกิน 3 วนัท าการไม่ได ้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต 
เป็นพิเศษ  
 จะตอ้งลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัส าหรับการลาแต่ละคร้ัง 
เวน้แต่กรณีจ าเป็นท่ีไม่อาจแจง้การลาล่วงหนา้ได ้ใหแ้จง้ 
ผูบ้งัคบับญัชาทราบทางโทรศพัทห์รือจดหมายหรือเคร่ืองมือ
ส่ือสารอ่ืนใดในวนัท่ีไม่อาจมาท างานได ้และใหแ้จง้การลาโดยเร็ว
ท่ีสุด ในโอกาสแรกท่ีสามารถท าได ้หากผูล้านั้นไม่ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขการลาท่ีก าหนดใหถื้อวา่ผูน้ั้นขาดงาน 





2. การลาป่วย 
 การลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง (ไม่เกิน 30 วนัท าการ) โดยแจง้การลา
หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถแจง้ไดห้รือในวนัแรกท่ีมาท างาน   
 การลาป่วยตั้งแต่ 3 วนัท าการติดต่อกนัตอ้งน าใบรับรองแพทย ์
แผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงมาแสดงดว้ย ในกรณีผูป้ฏิบติังานไม่อาจแสดงใบ 
รับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีวิทยาลยัเช่ือถือหรือของสถานพยาบาลของ
ราชการได ้ใหถื้อวา่ผูน้ั้นขาดงาน 
 ในกรณีท่ีลาป่วยครบ 30 วนัท าการแลว้ หากยงัป่วยหรือยงัไม่หาย
จากอาการเจบ็ป่วยหรือยงัไม่สามารถท างานกบัวทิยาลยัได ้วิทยาลยัอาจให ้
ลาป่วยต่ออีก 60 วนัท าการโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง เม่ือครบก าหนดแลว้ยงัไม่
สามารถท างานได ้วิทยาลยัอาจพิจารณาปลดออกจากงานฐานหยอ่น
สมรรถภาพกไ็ด ้ทั้งน้ี โดยไดรั้บค่าชดเชยตามท่ีก าหนดของวิทยาลยั 





3. การลาพกัผ่อน 

 บุคลากรมีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีไดปี้หน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 6 
วนัท าการ  
 กรณีท่ีมิไดล้าพกัผอ่นประจ าปีหรือหยดุพกัผอ่นไม่ครบ
สิทธิของตน ใหส้ะสมจ านวนวนัท่ีไม่ไดห้ยดุไปรวมกบัปีต่อไปได ้
แต่เม่ือรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 12 วนัท าการ  
 การลาพกัผอ่นจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบล่วงหนา้
ก่อน 7 วนัท าการ โดยใชแ้บบฟอร์ม HRM-RQ-F06 “แบบใบลา 
พกัผอ่น” 





4. การลาคลอดบุตร 
 ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นหญิงมีสิทธิลาคลอดก่อนและหลงัคลอด
บุตรครรภห์น่ึงไดไ้ม่เกิน 90 วนั ใหน้บัรวมวนัหยดุท่ีมีระหวา่งวนั
ลาดว้ย  
 ผูล้าคลอดจะไดรั้บค่าจา้งในวนัลาคลอดตลอดระยะเวลาท่ี
ลาแต่ไม่เกิน 45 วนั โดยแจง้การลาล่วงหนา้ตามสมควร เวน้แต่ไม่
อาจแจง้ล่วงหนา้ได ้ใหแ้จง้ภายใน 30 วนัหลงัคลอดกไ็ด ้โดยมี
ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงท่ีวทิยาลยัฯ เช่ือถือมาแสดง 



5. การลาอุปสมบท 

 บุคลากรจะตอ้งมีอายงุานครบ 2 ข้ึนไป การลาเพื่ออุปสมบท
ลาได ้1 คร้ัง มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 120 วนั โดยแจง้การลา 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั และผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาแลว้ไม่เป็น
ผลเสียหายต่องานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เม่ือไดรั้บอนุญาตจากท่าน
อธิการบดีแลว้จึงจะหยดุงานเพื่ออุปสมบทได ้ 
 ทั้งน้ี เม่ือลาสิกขาแลว้ใหร้ายงานตวัต่อวทิยาลยัฯ พร้อม
หนงัสือรับรองการอุปสมบทจากเจา้อาวาสภายในเวลา 7 วนั 



 1. บุคลากรจะตอ้งมีอายงุานครบ 2 ปีบริบูรณ์  
 2. ในกรณีท่ีบุคลากรมีอายงุานไม่ครบ 2 ปีบริบูรณ์ จะตอ้งไดรั้บ 
การอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี 
 3. สาขาวิชาท่ีขออนุมติัศึกษาต่อ จะตอ้งตรงกบัความตอ้งของ 
วิทยาลยัฯ หรือสาขาวิชาท่ีวิทยาลยัฯ ขาดแคลน 
 4. บุคลากรท่ีลาศึกษาต่อในแต่ละคณะหรือแต่ละส่วนงาน  
วิทยาลยัฯ อนุมติัใหอ้ตัราส่วนหน่วยงานละ 1:3  
 หากไม่ไดรั้บการอนุมติั ถือวา่ไม่เขา้เกณฑก์ารศึกษาต่อ และไม่ได้
รับสิทธิประโยชนอ่ื์นๆ ของวิทยาลยัฯ 





ตารางปรับเวลาและวนัท าการ 
ของวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 



ตัวอย่างตารางปรับเวลาและวนัท าการ 





การขอลงเวลาปฏิบัติงาน 



          บุคลากรท่ีไม่ไดน้ าบตัรประจ าตวัมา หรือลืมรูดบตัรเขา้-กลบั
ปฏิบติังาน หรือไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปปฏิบติังาน
ภายนอกวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม จะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. กรณีไม่ไดน้ าบตัรประจ าตวัมา ใหแ้สดงตวักบัฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ก่อนเวลา 8:00 น. หากแจง้หลงัเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่มาปฏิบติังานสาย 
 2. เขียนค าร้องตามแบบฟอร์ม ค าร้องขอเวลาปฏิบติังาน HRM-RQ-
F02 (กรณีไม่ไดน้ าบตัรประจ าตวัมา หรือลืมรูดบตัรเขา้-กลบัปฏิบติังาน) 
 3. กรณีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปปฏิบติังานภายนอก
วิทยาลยั ใหแ้นบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 





 
การขออนุญาต/ขออนุมตั ิ 

การฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา/ประชุมวชิาการ 

และศึกษาดูงาน 



  ขั้นตอนการขออนุมัตฝึิกอบรม ประชุมสัมมนา/ประชุมวชิาการ  และ
ศึกษาดูงาน 
 1.  เขียนค าร้องใน “แบบขออนุญาต/ขออนุมติั ใหบุ้คลากรไป
ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงานภายนอก” เลขท่ี HRD-TR-F05 
โดยผา่นผูบ้ริหารในสายบงัคบับญัชาของผูข้อไปฝึกอบรมฯ พร้อม
แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัสูตรฝึกอบรม/สมัมนา หนงัสือเชิญ 
ฯลฯ เพ่ือใหผู้ช่้วยอธิการบดีและท่านอธิการบดีพิจารณาอนุญาต/
อนุมติัต่อไป 





ขั้นตอนการขออนุมัต ิ(ต่อ) 
 2. หลงัจากเขา้ร่วมอบรม ประชุมสมัมนา ศึกษาดูงานแลว้ 
ใหก้รอกแบบฟอร์ม HRD-TR-F06 “แบบรายงานผลการฝึกอบรม/
ประชุมสมัมนา/ศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา............”  พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการอบรม เช่น ส าเนาเอกสาร ซีดี ภาพประกอบ
ส าเนาวฒิุบตัร ฯลฯ น าเสนอรายงานผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหาร 
เพ่ือพิจารณาต่อไป และเกบ็เป็นประวติัขอ้มูลของตนเองในการเขา้
รับการฝึกอบรม  





ขั้นตอนการขออนุมัต ิ(ต่อ) 
  3. เกบ็เอกสารขอ้มูลเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
บุคลากร ทั้งท่ีจดัภายในและภายนอกวิทยาลยัฯ เขา้แฟ้ม โดยใชแ้บบฟอร์ม HRD-
TR-F07  “แบบบนัทึกประวติัการพฒันาบุคลากร (Human Resource Development 
Records) ประจ าปี”  เพื่อเกบ็เป็นขอ้มูลตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สมศ. ท่ีก าหนดใหอ้าจารยจ์ะตอ้งไดรั้บการเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ จาก
การศึกษาบางวิชา ประชุมวิชาการ อบรมสมัมนา ศึกษาดูงาน น าเสนอผลงานทาง
วิชาการและงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะไดน้ าความรู้มาขยายผล
และพฒันาการเรียนการสอน  ซ่ึงตามเกณฑก์ารประเมินไดก้ าหนดให ้อาจารยป์ระจ า
ไดรั้บการเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ อยา่งนอ้ยคนละ 50 ชัว่โมง/ปี/คน  



แบบฟอร์มบนัทกึประวตักิารพฒันาบุคลากร (Human Resource Development Records) 



การขอท างานนอกเวลาท าการของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดงันี ้
 1. เขียนแบบฟอร์ม “แบบขออนุญาตท างานนอกเวลาท าการของ
บุคลากรสายสนบัสนุน” HRM-RQ-F03 
 2. น าเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 3. ส่งเอกสารท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อบนัทึกขอ้มูลการ
ปฏิบติังานล่วงเวลา 



สวสัดกิารของ 
วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 



วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม ไดจ้ดัสวสัดิการใหก้บับุคลากรของวิทยาลยัฯ ดงัน้ี 
1. ประกนัสังคม 
2. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ (กรณีอายงุานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไปตามความสมคัรใจ) 
3. ประกนัอุบัติเหตุ 
 ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 10,000 บาท/คร้ัง ไม่เกิน 30 คร้ัง/ปี 
4. ประกนัสุขภาพกลุ่ม 
 เป็นสวสัดิการท่ีใหก้บับุคลากรกรณีท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
5. ตรวจสุขภาพประจ าปี 
6. การให้เงินสนับสนุนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 



7. การจดังานเลีย้งสังสรรค์เน่ืองในวนัขึน้ปีใหม่ 
8. การจดังานสัมมนาบุคลากรและพกัผ่อนประจ าปี 
9. การสนับสนุนทุนการศึกษาให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเพือ่เพิม่พูนความรู้

ด้วยการเรียนหรือการวจิยัตามหลกัสูตรของสถาบันการศึกษา 
10. เงนิให้ยมืกู้ยมืส าหรับบุคลากรแล้วแต่กรณ ี
11. ของขวญัพเิศษเน่ืองในวนัคล้ายวนัเกดิของบุคลากร 
12. เงนิช่วยเหลอืบุคลากรในกรณงีานศพของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 



 ประกนัสังคม คือ กองทุนท่ีใหห้ลกัประกนัแก่ผูป้ระกนัตน ใหไ้ดรั้บ
ประโยชน์ทดแทน เม่ือตอ้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย 
ซ่ึงไม่เน่ืองจากการท างาน รวมทั้งกรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ 
และวา่งงาน 
 เงินสมทบ คือ เงินท่ีนายจา้ง ลูกจา้ง จะตอ้งน าส่งเขา้กองทุน
ประกนัสงัคมทุกเดือน โดยค านวณจากค่าจา้ง ซ่ึงก าหนดจากฐานค่าจา้งไม่ต ่า
กวา่เดือนละ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 



 ในแต่ละเดือน ลูกจา้งจะถกูหกัเงินในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้ง 
นายจา้งร่วมจ่ายสมทบเท่ากนัในอตัราร้อยละ 5 และรัฐบาลร่วมจ่ายสมทบ 
ในอตัราร้อยละ 2.75 
 กรณีฐานค่าจา้ง 15,000 บาท ลูกจา้งจะถูกหกัเป็นเงิน 750 บาท ซ่ึงจะ
น าไปสมทบในสิทธิประโยชน์ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 



1) กรณเีจบ็ป่วย 
¾ กรณีเจ็บป่วยปกติ  

ผูป้ระกนัตนมีสิทธิเขา้รับการรักษาพยาบาลตาม
บตัรรับรองสิทธิ หรือเครือข่ายของสถานพยาบาลนั้น 
ไม่วา่จะเป็นผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยใน ไม่ตอ้งเสียค่า
รักษาพยาบาลหรือค่าใชจ่้ายใดๆ เวน้แต่โรคยกเวน้ หรือ
ประสงคส่ิ์งอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งพิเศษ แพทย์
พิเศษ เป็นตน้ 

 ผูป้ระกนัตนสามารถเปล่ียนแปลงโรงพยาบาล
ไดปี้ละ 1 คร้ัง ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปี 



1) กรณเีจบ็ป่วย (ต่อ) 
¾ กรณปีระสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (เขา้รับการรักษานอกเหนือจาก

โรงพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิ) 
� เขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ (ไม่เกิน 72 ชัว่โมงแรก) 
x ผูป่้วยนอก  เบิกค่ารักษาเท่าท่ีจ่ายจริง 
x ผูป่้วยใน  เบิกค่ารักษาเท่าท่ีจ่ายจริง ค่าหอ้ง+อาหาร 700 บาท/วนั 
� เขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน 
x ผูป่้วยนอก  เบิกค่ารักษาเท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 1,000 บาท 
x ผูป่้วยใน  เบิกค่ารักษา ไม่เกิน 2,000 บาท/วนั ค่าหอ้ง+อาหาร 700 บาท/

วนั กรณี ICU ไม่เกิน 4,500 บาท/วนั 



1) กรณเีจบ็ป่วย (ต่อ) 
¾ กรณีทันตกรรม  
� กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขดูหินปูน และผา่ตดัฟันคุด ไดรั้บค่าบริการ

ทางการแพทยเ์ท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 900 บาทต่อปี 



2) กรณคีลอดบุตร 
¾ ไดรั้บค่าคลอดบุตรไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง 
¾ ไดรั้บเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท และเงินสงเคราะห์การ

หยดุงานเพื่อคลอดบุตร ร้อยละ 50 ของค่าจา้ง เฉล่ียเป็นเวลา 90 วนั 
(เบิกไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง) 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกนัตน (ต่อ) 



3) กรณทุีพพลภาพ 
¾ เงินทดแทนการขาดรายได ้
� กรณีความสูญเสียไม่รุนแรง ร้อยละ 30 ของค่าจา้งรายวนั ไม่เกิน 

180 เดือน 
� กรณีความสูญเสียรุนแรง ร้อยละ 50 ของค่าจา้งรายวนั ตลอดชีวิต 

¾ ค่าบริการทางการแพทย ์

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกนัตน (ต่อ) 



4) กรณเีสียชีวติ 
¾ ไดรั้บค่าท าศพ 40,000 บาท 
 

¾ ไดรั้บเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 
� จ่ายเงินสมทบ 36 เดือนข้ึนไป ไม่ถึง 120 เดือน ไดรั้บเงิน

สงเคราะห์ ร้อยละ 50 ของค่าจา้งเฉล่ีย 4 เดือน 
� จ่ายเงินสมทบ 120 เดือนข้ึนไป ไดรั้บเงินสงเคราะห์ ร้อยละ 50 

ของค่าจา้งเฉล่ีย 12 เดือน 
 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกนัตน (ต่อ) 



5) กรณสีงเคราะห์บุตร 
¾ ไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาท ต่อบุตร 1 คน 

ส าหรับบุตรชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงมีอายไุม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ คราวละ
ไม่เกิน 3 คน 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกนัตน (ต่อ) 



6) กรณชีราภาพ 
¾ เงินบ านาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต) 

1.    กรณีจ่ายสมทบครบ 180 เดือน ไดรั้บร้อยละ 20 ของค่าจา้งเฉล่ีย 
60 เดือนสุดทา้ย 

2.   กรณีจ่ายสมทบมากกวา่ 180 เดือน ใหป้รับเพิ่มจากขอ้ 1. ร้อยละ 
1.5 ต่อปี 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกนัตน (ต่อ) 



6) กรณชีราภาพ (ต่อ) 
¾ เงินบ าเหน็จชราภาพ (จ่ายเป็นกอ้นคร้ังเดียว) 

1.    กรณีจ่ายสมทบต ่ากวา่ 12 เดือน ไดรั้บเท่ากบัจ านวนเงินสมทบ
ของตนเอง 

2.    กรณีจ่ายสมทบ 12 เดือนข้ึนไป ไดรั้บเท่ากบัจ านวนเงินสมทบของ
ตนเอง + เงินสมทบของนายจา้ง + ผลประโยชน์ตอบแทน 

3.    กรณีถึงแก่ความตาย ภายใน 60 เดือนตั้งแต่มีสิทธิไดรั้บเงิน
บ านาญชราภาพ ไดรั้บ 10 เท่าของเงินบ านาญชราภาพเดือน
สุดทา้ยก่อนถึงแก่ความตาย 

 
 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกนัตน (ต่อ) 



7) กรณว่ีางงาน 
¾ ถูกเลิกจา้ง ไดรั้บเงินทดแทนระหวา่งวา่งงาน ร้อยละ 50 ของค่าจา้ง 

คร้ังละไม่เกิน 180 วนั 
¾ ลาออก หรือส้ินสุดสญัญาจา้งท่ีมีก าหนดระยะเวลาแน่นอน ไดรั้บเงิน

ทดแทนระหวา่งวา่งงาน ร้อยละ 30 ของค่าจา้ง คร้ังละไม่เกิน 90 วนั 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกนัตน (ต่อ) 



 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ คือ กองทุนท่ีนายจา้งและลูกจา้งร่วมกนั 
จดัตั้งข้ึน โดยเงินของกองทุนมาจากเงินท่ีลูกจา้งจ่ายส่วนหน่ึงเรียกวา่  
"เงินสะสม" และนายจา้งจ่ายเงินเขา้อีกส่วนหน่ึงเรียกวา่ "เงินสมทบ"   
 กองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นสวสัดิการท่ีนายจา้งมีใหก้บัลูกจา้งเพื่อเป็น
หลกัประกนัทางการเงินใหแ้ก่ลูกจา้งท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของรัฐผา่นกฎหมายท่ีเรียกวา่ 
“พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ” 
 วิทยาลยัฯ ใหส้วสัดิการน้ีส าหรับบุคลากรท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป
ตามความสมคัรใจ โดยหกั 3% ของรายได ้และวิทยาลยัฯ สมทบให ้3%   



ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิก เงินออมท่ีไดรั้บ 
(ส่วนท่ีตนเองสะสม) 

เงินออมท่ีไดรั้บ 
(ส่วนท่ีวทิยาลยัฯ สมทบ) 

ไม่ครบ 5 ปี 100 % - 

5 - 6 ปี 100 % 50 % 

7 - 9 ปี 100 % 70 % 

10 ปี ข้ึนไป 100 % 100 % 

 สมาชิกกองทุนมีสิทธิไดรั้บเงินออมในกรณีลาออก ทุพพลภาพ หรือ 
เสียชีวิต ตามเง่ือนไขดงัน้ี 



ประกนัอุบัติเหตุ 
¾ ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 10,000 บาท/คร้ัง ไม่เกิน 30 คร้ัง/ปี 

ประกนัสุขภาพกลุ่ม  
¾ เป็นสวสัดิการท่ีใหก้บับุคลากรกรณีท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 

g 



ผลประโยชน์ความคุ้มครองต่อปี มีดงันี ้
- วงเงินประกนัชีวติ    150,000   บาท 
- วงเงินประกนัอุบติัเหตุ   150,000   บาท 
- วงเงินประกนัทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 150,000   บาท    



แผนการประกนัสุขภาพ 
ประกนัสุขภาพผูป่้วยใน (ผลประโยชน์จ านวนสูงสุดต่อการเจบ็ป่วย 1 คร้ัง) 
ก)  ค่าหอ้งและอาหาร/วนั (สูงสุด 31 วนั)   1,500    บาท 
      ค่าหอ้งผูป่้วยหนกั (ไอ.ซี.ย.ู) (สูงสุด 7 วนั)  3,000    บาท 
ข)  ค่ารักษาพยาบาลอ่ืนๆ                           30,000   บาท 
ค)  ค่าแพทยผ์า่ตดั (แบบจ่ายจริง)                            30,000 บาท 
ง)  ค่าเยีย่มของแพทย/์วนั      1,000    บาท 
     (1 คร้ัง/วนั สูงสุด 31 วนั) 



แผนการประกนัสุขภาพ (ต่อ) 
จ)  ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยภายนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบติัเหตุ)  6,000 บาท  
ฉ)  ค่าปรึกษาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค   6,000 บาท 
     (รวมอยูใ่น ข หรือ ค แลว้แต่กรณี) 
ช)  ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล                     15,000 บาท 
ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก      1,000 บาท 
     (คลินิก) (1 คร้ัง/วนั, 30 คร้ัง/ปีกรมธรรม)์ 
ค่าทนัตกรรม (แบบผูป่้วยนอกสูงสุดต่อปีกรมธรรม)์  2,000 บาท 



จรรยาบรรณอาจารย์ 
วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 



1. อาจารยพึ์งอุทิศเวลาและเสียสละใหก้บังานสอนดว้ยความ 
รับผิดชอบ 

2. อาจารยพึ์งสอนศิษยอ์ยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
3. อาจารยพึ์งช่วยเหลือและปฏิบติัต่อศิษยอ์ยา่งเป็นธรรม 
4. อาจารยพึ์งเป็นแบบอยา่งท่ีดีของศิษย ์
5. อาจารยพึ์งหมัน่ศึกษาคน้ควา้ ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ

ของตนใหท้นัต่อเหตุการณ์เสมอ 



6. อาจารยถึ์งเป็นนกัวจิยัท่ีมีจรรยาบรรณนกัวจิยัของส านกั
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

7. อาจารยพึ์งสร้างและส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะและมี 
ส่วนร่วมในการพฒันาวิทยาลยัโดยส่วนรวม 

8. อาจารยพึ์งปฏิบติัตนดว้ยความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้น สงัคม และ
ประเทศชาติ 

9. อาจารยต์อ้งซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรม 
10. อาจารยพึ์งปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นอยา่งกลัยาณมิตร 



จรรยาบรรณบุคลากร 
วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 



1. ตรงต่อเวลา ไม่ละท้ิงหนา้ท่ีหรืองานท่ีมอบหมาย 
2. มี “Service Minds” ต่อทุกฝ่ายทุกคนท่ีขอรับบริการ หรือขอความ 

ช่วยเหลืออยา่งเท่าเทียมกนั 
3. มีความซ่ือสตัย ์สุจริต ความเสียสละ อุทิศตนเองต่อการปฏิบติังาน 

ในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบและรักษาผลประโยชน์ของวิทยาลยัฯ 
4. ปฏิบติังานไดค้รบถว้นตามภาระงานท่ีมอบหมาย และปฏิบติังาน 

ทนัก าหนดเวลา 
5. มีมนุษยส์มัพนัธ์และการประสานงานท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา และ

เพื่อนร่วมงาน 



6. มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีความ 
รับผดิชอบในปัจจุบนั 

7. แกไ้ขปัญหา อุปสรรค และพฒันางานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
จนเกิดผลดีต่อวทิยาลยัฯ 

8. มีสมัมาคารวะ  ความรักความสามคัคีในหมู่คณะ ไม่สร้างความ
แตกแยก  

9. ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของวิทยาลยัฯ 
10. ปฏิบติังานตอบสนองต่อนโยบายดา้นการบริหารของวทิยาลยัฯ 



กระบวนการด าเนินการเมื่อมีการประพฤติผดิ 
พจิารณาโทษให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคบัวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2556 

หมวด 6 ข้อที ่31-32 
วนัิย และโทษทางวนัิย 



 (1) ผูป้ฏิบติังานตอ้งรักษาวนิยัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด ระเบียบ   
ขอ้บงัคบั ประกาศหรือค าสัง่ของวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่าฝืนถือวา่ผูน้ั้น
กระท าผดิ จะตอ้งไดรั้บโทษตามขอ้บงัคบัน้ี 
 (2) ผูป้ฏิบติังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีการงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือ
แบบแผน จารีตประเพณีท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
 (3) ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความประพฤติเรียบร้อย อ่อนนอ้ม ถ่อมตน  
ไม่กา้วร้าว  แสดงความกระดา้งกระเด่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชา  เคารพ  เช่ือฟังและ
ปฏิบติัตามค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิบติังาน  หา้มมิใหผู้ป้ฏิบติังาน 
กระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน  เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชานั้นสัง่ใหก้ระท าได ้
เม่ือกระท าแลว้ประการใดใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชารับทราบโดยเร็ว 



 (4) ผูป้ฏิบติังานตอ้งสนบัสนุนและปฏิบติัตามนโยบายของวิทยาลยั   
เพ่ือใหเ้กิดผลดีและความเจริญกา้วหนา้แก่กิจการของวิทยาลยั  ดว้ยความเอาใจใส่
ระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของวิทยาลยั 
 (5) ผูป้ฏิบติังานตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่วิทยาลยัอยา่งเตม็ท่ี  จะละท้ิง
หนา้ท่ีการงานหรือปล่อยปละละเลย หรือสนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คคลอ่ืนเขา้มา
แสวงหาประโยชนจ์ากวิทยาลยัไม่ได ้เป็นอนัขาด 
 (6) ผูป้ฏิบติังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยเ์ท่ียงธรรม  และ
ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี  ไม่แสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดเ้พื่อตนเองหรือ 
ผูอ่ื้น  หา้มมิใหอ้าศยัหรือยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีการงานของตนเอง
แสวงหาประโยชนท่ี์มิควรใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
  



 (7) ผูป้ฏิบติังานตอ้งปฏิบติัตนใหมี้คุณธรรม มิใหข้ึ้นช่ือวา่เป็น 
ผูป้ระพฤติชัว่ หา้มรายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา  
 (8) ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความวิริยะ อุตสาหะ และพยายามพฒันาตนเอง
ใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
 (9) ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีมนุษยสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั  พึงละเวน้ต่อ 
การกระท าใหเ้กิดความแตกแยก ความสามคัคีในหมู่คณะ ใหค้วามช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั  โดยค านึงถึงประโยชน์ของวิทยาลยัเป็นส าคญั 
  
  



 (10) ผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่กระท าการอนัไดช่ื้อวา่ประพฤติชัว่ เช่น  
การประพฤติตนเป็นคนเสเพล  เสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได ้ 
หมกมุ่นในการพนนั ประพฤติตนในทางชูส้าวกบันกัศึกษาหรือกระท า 
การอ่ืนใดอนัไดช่ื้อวา่ประพฤติชัว่ร้ายแรง  เป็นความผดิวินยัร้ายแรง 
 (11) ผูป้ฏิบติังานตอ้งสุภาพเรียบร้อยเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา  
และรักษาความสามคัคีระหวา่งบุคลากรดว้ยกนั   
 (12) ผูป้ฏิบติังานตอ้งรักษาความลบัของวิทยาลยั 
 
  



  (13) ผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่ฝ่าฝืนขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ
หรือค าสัง่เก่ียวกบัการปฏิบติังาน หรือท าใหค้วามเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
วิทยาลยัเสียไป 
 (14) ผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่กระท าการส่ิงใดนอกเหนือจากท่ีกล่าว
ขา้งตน้  ท าใหเ้ส่ือมเสียถึงช่ือเสียงของวิทยาลยั 



 (1) ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจและมีสิทธิลงโทษหรือเสนอใหล้งโทษ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีกระท าผดิขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ประกาศหรือ 
ค าสัง่ใดๆ ภายหลงัท่ีตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผดินั้นแลว้  ยกเวน้ 
ในกรณีท่ีเป็นการภาคทณัฑเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 (2) วิทยาลยัก าหนดโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัน้ี 5 สถาน ดงัน้ี 
  (2.1)  ภาคทณัฑ ์
  (2.2)  ตดัเงินเดือน 
  (2.3)  ลดเงินเดือนหรือลดต าแหน่ง 
  (2.4)  ใหอ้อกหรือเลิกจา้ง 
  (2.5)  ไล่ออก 
 การภาคทณัฑ ์ใหก้ระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยค าสัง่ของ
ผูบ้งัคบับญัชา  และรายงานใหอ้ธิการบดีทราบทนัที 




