
ระบบสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



1. จูงใจให้คนดี คนเก่ง เข้ามาท างานให้มหาวิทยาลัย
2. ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของบุคลากร
3. เป็นขวัญ ก าลังใจและธ ารงรักษาบุคลากร
4. กระตุ้นให้คนท างานเต็มศักยภาพ
5. ให้บุคลากรมีความสะดวกสบายในการท างาน

วัตถุประสงค์



กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์จ ากัดได้จัดตั้งกองทุนรวม 
เป็นสวัสดิการและหลักประกันเมื่อลาออก  
หรือเกษียณอายุ  หรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่กรรม



กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

เงินสะสมของสมาชิก +
เงินสมทบที่มหาวิทยาลัย+
ดอกผลจากบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด



หลักการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ
อายุสมาชิก อัตราเงินสะสม

(ร้อยละ)
อัตราเงินสมทบ

(ร้อยละ)

- ไม่เกิน 2 ปี 3 - 15 3

- ครบ 2 ปี หรือมากกว่า แต่ไม่ครบ 5 ปี 3 3

4 - 15 4

- ครบ 5 ปี หรือมากกว่า 3 3

4 4

5 - 15 5

ให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้เมื่ออายุสมาชิกครบตามข้อบังคับ



แผนการลงทุน

การคืนเงิน

การคืนเงินและแผนการลงทุน

แผนท่ี 1 ตราสารหนี้ 100%  ---------
แผนที่ 2 ตราสารหนี้ 90% หุ้น 10 %
แผนที่ 3 ตราสารหนี้ 80% หุ้น 20 % 
แผนที่ 4 ตราสารหนี้ 60% หุ้น 40 % 
แผนที่ 5 ตราสารหนี้ 30% หุ้น 70 % 
แผนท่ี 6   ---------- หุ้น 100 % 

ต่ ากว่า 2 ปี 0 %
ครบ 2 ไม่ครบ 4 ปี 50 %
ครบ 4 ปีขึ้นไป 100 %

มีการเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตลอดมีผลทกุวันพฤหัสก่อนเทีย่ง



สิทธิพิเศษ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (P/A)

กรณีเสียชีวิต รวมการสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ความคุ้มครอง วงเงินประกัน

1. อุบัติเหตุทั่วไป 20,000

2. ฆาตกรรมและลอบท าร้าย 20,000

3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 20,000



กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ค่าเล่าเรียนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

ตนเอง

ญาติ
สายตรง

ค่ารักษาพยาบาล 
วงเงิน 20,000 บาท/ปี

ค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) 
วงเงิน 1,500 บาท/20 ครั้ง/ปี

Co-pay อุปกรณ์ทางการแพทย์
วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท

ทุพลภาพและต้องออกจากงาน 
ช่วยเหลือ 200,000 บาท

เงินเหลือสะสมได้ 40% จาก
ยอดคงเหลือ ไม่เกิน 200,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร และ
ทันตกรรม(อุดฟัน ถอนฟัน รักษาราก     
ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน)

- ใช้ได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่
- โรงพยาบาลของรัฐไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์



ประกันสุขภาพกลุ่ม

• กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยท าให้กับสมาชิกกองทุนทุกคน 
• เบี้ยประกันรายปี 598 บาท : ปี 
• เน้นค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน ค่าห้อง ค่าผ่าตัด 
• ไม่ต้องแถลงสุขภาพ และมีผลคุ้มครองวันที่ 1 ตุลาคม 2563
• ไม่เน้นประกันชีวิตและ OPD

การประกันสุขภาพกลุ่มขั้นต้น (ภาคบังคับ) 



* พนักงานและคู่สมรสอายุระหว่าง 15 - 65 ปี 
* บุตร อายุ14วัน - 18 ปี และขยายถึง 23 ปีหากยังศึกษาอยู่
และยังไม่สมรส

* บิดา-มารดา อายุไม่เกิน 70 ปี 
* เน้นค่ารักษาผู้ป่วยใน ค่าห้อง ค่าผ่าตัด จ่าย 90:10
* ต้องแถลงสุขภาพ (บริษัทอาจปฏิเสธการรับประกันได้) 

การประกันสุขภาพแผนสมทบ (ภาคสมัครใจ)
ประกันสุขภาพกลุ่ม



ประกันสุขภาพกลุ่ม
ผลประโยชน์ ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ

ค่าเบี้ยประกัน ตนเอง /คู่สมรส บุตร/บิดา-มารดา 598* 3,587/3,582/5,378
มีผลคุ้มครอง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 1 ธค. 63-30 ก.ย.64
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (ต่อวัน) 500 3,000
ค่าห้อง ICU (สูงสุด 7 วัน) 1,000 6,000
ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ 5,000 50,000
ค่าผ่าตัด (จ่ายตามจริง) 5,000 50,000
ค่าเยี่ยมของแพทย์ในโรงพยาบาล (1 ครั้งต่อวัน) 350 2,000
ค่ารถพยาบาล 500 3,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 1,000 8,000

กองทุนพนักงานซื้อให้สมาชิกกองทุนทุกคนแล้ว



ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกนัอุบัตเิหตุกลุ่มร่วมกบันักศึกษาและบุคลากร

ข้อตกลงการคุ้มครอง จ านวนเงินเอาประกัน

1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) 160,000

2. ค่าปลงศพ 40,000

3. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตแุต่ละครั้ง 20,000

4. ค่าเคลื่อนย้ายเพือ่การรักษาและการส่งศพ 5,000

ค่าเบี้ยประกัน 178



สวัสดิการด้านสุขภาพ

ขยายสิทธิ ให้ผู้เกษียณอายุ ผู้ลาออกและญาติสายตรงมาเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลได้ทั้งสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ลดหย่อนส่วนเกินสิทธิ ค่าห้องพิเศษใหบุ้คลากรมหาวิทยาลัยและญาติ
สายตรง ตนเอง 50 % ญาติสายตรง 30 %
ช่องทางพิเศษบุคลากรม.อ. เข้ารับการรักษาเบือ้งต้นที่คลินิกปฐมภูมิก่อน
แล้วส่งต่อเฉพาะทาง

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์



สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรณีเป็นผู้ป่วยในจ่ายคืนละ 200 บาท 

ไม่เกิน 7 คืน สูงสุดไม่เกิน 1,400 บาท

สวัสดิการด้านสุขภาพ



การให้บริการเงินกู้ 10 ประเภท
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินกู้ให้กับบุคลากร 5 วิทยาเขต 

จ านวน 30,000,000 บาท
วิทยาเขตหาดใหญ่   จ านวน  50% จ านวนเงิน   15,000,000  บาท
วิทยาเขตปัตตานี     จ านวน 20%    จ านวนเงิน 6,000,000 บาท
วิทยาเขตภูเก็ต       จ านวน  10% จ านวนเงิน    3,000,000  บาท 
วิทยาเขตตรัง         จ านวน  10% จ านวนเงิน    3,000,000  บาท
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   จ านวน 10% จ านวนเงิน  3,000,000  บาท

เริ่มด าเนินการ 1 ธันวาคม 2563 มีเงินคงเหลือหลังหักช าระหนี้ ร้อยละ 10 ของเงินเดือน



การให้บริการเงินกู้ 10 ประเภท
ล าดับ ประเภท วงเงิน ดอกเบี้ย ผ่อนช าระ

1. เงินกู้เพื่อซือ้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบ

50,000 0.25 24  

2. เงินกู้เพื่อการรักษาพยาบาลของ
ตนเองและญาติสายตรง

100,000 0.25 48

3. เงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรส่วนที่เกินสิทธิ กู้ได้ตามจ่ายจริง 0.25 12

4. เงินกู้เพื่อการศึกษาตนเอง กู้ได้ตามจ่ายจริง 0.25 12

5. เงินกู้เพื่อซือ้วัสดุอุปกรณก์ารศึกษา
ของบุตร

5,000 : 1 คน
ได้ไม่เกิน 3 คน

0.25 10



การให้บริการเงินกู้ 10 ประเภท
ล าดับ ประเภท วงเงิน ดอกเบี้ย ผ่อนช าระ

6. เงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 100,000 2 % 48 

7. เงินกู้เพ่ือซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 2 % 36

8. เงินกู้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากร/เครื่องมือ

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

30,000 2 % 36

9. เงินกู้เพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

-จัดพิธีมงคลสมรส พิธีฮัจย์และอุปสมบท

-ขึ้นบ้านใหม่  จัดงานศพ

100,000

50,000

2 % 

2 % 

48  

36

10. เงินกู้ซ้ือประกันชีวิตของตนเอง คู่สมรส บุตร 50,000 2 % 36



การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ
การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่น
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย
การเชิดชูเกียรติคุณบุคลากรที่รับราชการนาน
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 การส่งบุคลากรไปเข้ารับการรางวัลจากหน่วยงานภายนอก



เงินชดเชย
เมื่อเกษียณอายุหรือลาออกตอนอายุ 55 ปี หรือถึงแก่กรรม จะได้

เงินชดเชยตามอัตราเงินเดือนสุดท้าย

ครบ 120 วันแต่ไม่ครบ1ปี ได้เท่ากับเงินเดือน
ครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี      ได้ 3 เดือน
ครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี      ได้ 6 เดือน
ครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ10ปี    ได้ 8 เดือน
ครบ 10 ปี                    ได้ 10 เดือน



การดูแลผู้เกษียณอายุ

จัดทัศนศึกษาไปในประเทศหรือต่างประเทศ     
จัดงานสดุดีวันเกษียณอายุพร้อมมอบของ

ที่ระลึก



การดูแลผู้เกษียณอายุ(ต่อ)
ชมรมรักษ์ ม.อ.
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ชมรมรักษ์ ม.อ. สร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. กับ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน 



สวัสดิการสงเคราะห์บุคลากรถึงแก่กรรม
พระราชทานน้ าอาบศพ เพลิงศพ ดินบรรจุศพ (ข้าราชการ พ. มหาวิทยาลัย)

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 3 เท่าของเงินเดือน (ขรก. ลจป. พ.ม พ.เงินรายได้) ระบุผู้รับ

เงินบ าเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท หนังสือรับรองแสดงการเปนผจูัดการศพ

เงินค่าชดเชย (พ. มหาวิทยาลัย) ระบผุู้รับ

เงินจากการประกันอุบัติเหตุม.อ. (40,000) / กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (20,000) ระบุผู้รับ

เงินกูเ้พ่ือบ าเพ็ญกุศลศพญาติสายตรง 50,000 บาท 
เงิน ชพค. /ชพส. ระบุผู้รับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ 400,000 บาท เงินบ าเพ็ญกุศลศพ 2,500 บาท 
และเงินยืมจัดงาน 20,000 บาท ช าระคืนภายใน 15 วัน



สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยตกลงกับหน่วยงานภายนอก

ช.พ.ค./ช.พ.ส
การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม



สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยตกลงกับหน่วยงานภายนอก

ได้รับประโยชน์ทดแทน 7 กรณี
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  5. กรณีทุพพลภาพ
2. กรณีตาย 6. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีสงเคราะห์บุตร                  7. กรณีชราภาพ
4. กรณีว่างงาน

กองทุนประกันสังคม



สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยตกลงกับหน่วยงานภายนอก

1. ประสบอันตรายจากการท างาน
2. เจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการท างาน
3. สูญหาย ลูกจ้างหายไปในระหว่างท างานหรือ

ตามค าสั่งนายจ้าง

กองทุนเงินทดแทน 
มหาวิทยาลัยจ่ายฝ่ายเดียว



สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยตกลงกับหน่วยงานภายนอก

ค่ารักษาพยาบาล ได้รับเงินตามจ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท
ต่อ1ครั้ง  หากเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรัง 100,000 - 1,000,000 บาท
ต้องให้คณะกรรมการแพทย์พิจารณา คณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทนเห็นชอบ

ค่าทดแทนรายเดือน ร้อยละ 60 ของค่าจ้างขั้นต่ ารายวันและ
ไม่เกิน 12,000 บาทต่อเดือน

ค่าท าศพ จ านวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ ารายวัน

กองทุนเงินทดแทน



สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยตกลงกับหน่วยงานภายนอก

สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพเิศษ

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลาม

 ที่อยู่อาศัยสิทธิพิเศษ โครงการโกลเด้น ฮิล วิลเลจ หาดใหญ่

สวัสดิการเพื่อลดรายจ่าย



การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือเม่ือประสบภัยพิบัติ เช่น
อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย
เงินให้เปล่า  เงินยืมไม่คิดดอกเบี้ย
หรือคิดดอกเบี้ยต่ า



บริการและอ านวยความสะดวก
จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องประกันสังคม
ออกหนังสือรับรองการกู้เงินเพื่อที่พักอาศัย 
 การผ่อนผันทหาร
ออกหนังสือรับรองขยายสิทธิให้ญาติสายตรง

เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์



ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

 รดน้ าขอพรผู้บริหารในวัน
สงกรานต์



งานสวสัดกิาร  กองการเจา้หนา้ที่
Tel 2053-4 074-282053-4

Q
& A


