
สวสัดิการและสิทธิประโยชนข์อง

พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล

คณะทนัตแพทยศาสตร์

17 มีนาคม 2564

โดย... นายปราณตี กล่ินสงัข์

กองทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยมหิดล



สวัสดิการรักษาพยาบาลใชอ้ยา่งไร ? “ไดป้ระโยชนสู์งสุด”

...ว่าดว้ยสวสัดิการและสิทธิประโยชน์

P.klinsang

HUMAN RESOURCE DIVISION

..ลาอยา่งไร ? “ใหถู้กระเบยีบ”

คุณรูห้รือไม่ ?  “พนกังานมหาวิทยาลยั ก็มีบ าเหน็จ”

..เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยั “ไดอ้ะไร...มากกว่าที่คิด 



พนกังานมหาวิทยาลยัเงินอุดหนุน

พนกังานมหาวิทยาลยั (ช่ือส่วนงาน)

พนกังานที่เปลีย่นสถานภาพจากขา้ราชการ

พนกังานมหาวิทยาลยั

ตาม พ.ร.บ. ม.มหิดล

พ.ศ.2550

(ตั้งแต่ 17 ต.ค. 50)

พนกังานมหาวิทยาลยั ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลยั พ.ศ.2550

HUMAN RESOURCE DIVISION
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สาระส าคญัการบริหารงานบุคคลพนกังานมหาวิทยาลยัตาม 

พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2550

“มาตรา 24 (3) การออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลยั ตอ้งเป็นไปเพือ่ความเป็นธรรม สรา้งขวญัและก าลงัใจ  โดย

ไดร้บัฟังความคิดเห็นของพนกังานมหาวิทยาลยัและลูกจา้งมหาวิทยาลยั

ประกอบดว้ย”

HUMAN RESOURCE DIVISION
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ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดิการและสิทธิประโยชนข์อง

พนกังานมหาวิทยาลยั

ขอ้บงัคบัฯการบริหารงานบุคคลพนกังานมหาวิทยาลยัพ.ศ.2551

ขอ้บงัคบัฯ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจัดสวสัดิการและสิทธิประโยชน์

ของพนกังานมหาวิทยาลยั  พ.ศ.2550

HUMAN RESOURCE DIVISION
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เงนิเดือน + สวสัดกิาร

ข้าราชการ / พนักงาน

(1.5-1.7) 

ขา้ราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั  : เงินเดือน  +  สวสัดิการ

.25

ค่ารกัษาพยาบาล

.25

บ าเหน็จ/บ านาญ

ประกนัสงัคม 5 %

(ไม่เกิน 750 บาท)

* สวสัดิการต่าง ๆ

(.2)

ขา้ราชการ  (เงินเดือน 1.0)

พนกังานมหาวิทยาลยั

(เงินเดือน 1.3/1.5)

HUMAN RESOURCE DIVISION
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วงเงินค่ารกัษาพยาบาล   “20,000 + Co-pay 50,000 บาท/ปี”

* สวสัดิการพนกังานมหาวิทยาลยั ส าหรบัวงเงินกนัไว ้0.2

P.klinsang

HUMAN RESOURCE DIVISION

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  “รอ้ยละ 3 ของอัตราเงินเดือน”

เงินสงเคราะหก์รณีเสียชีวิต “50,000–100,000 บาท”

เงินช่วยเหลือพเิศษกรณีเสียชีวิต “3 เท่าของเงินเดือนสุดทา้ย” 

เงินชดเชยการพน้จากงาน “สงูสุด 10 เท่า ของเงินเดือนสุดทา้ย” 



สวสัดิการรกัษาพยาบาล

บุคคลในครอบครวั   : บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย

HUMAN RESOURCE DIVISION
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การอ านวยความสะดวกดา้นการรกัษาพยาบาล

พนกังานมหาวิทยาลยั/

พนกังานมหาวิทยาลยั 

(ส่วนงาน)* 

ร.พ.ศิริราช

ร.พ.รามาธิบดี
ร.พ.

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

ศูนย์การแพทย์

กาญจนาภิเษก

โรงพยาบาลหลกั

โรงพยาบาลเครือข่าย

* พ.ม. และ พ.ม. (ส่วนงาน) ที่เลือกโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธบิดีเป็นสถานพยาบาล                   

ตามบัตรรับรองสทิธกิองทุนประกนัสงัคม  สามารถเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในสงักดั ม.มหิดล

HUMAN RESOURCE DIVISION
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการลาหยุดงาน

- ต้องยื่นใบลาล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจและ

ได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดงานได้

- กรณมีีเหตุจ าเป็น ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้   ให้ระบุเหตุผลความ

จ าเป็นไว้   แล้วหยุดงานไปก่อนแต่ต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจทราบโดยเรว็

กรณีไม่สามารถจัดส่งใบลาล่วงหน้าได้   ให้จัดส่งใบลาพร้อมช้ีแจงเหตุผล

ความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจทันทีในวันแรกที่เข้า

ปฏบิัติงาน 

P.klinsang
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การเดินทางไปต่างประเทศ

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการขออนุญาต

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลา

ตามสทิธ ิ(ลาพักผ่อน / ลากจิส่วนตัว)  หรือในระหว่างวันหยุดงาน ต้องเสนอ

เร่ืองเพ่ือขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถงึหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่

หัวหน้างานมอบหมาย

(ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตใหบุ้คลากรเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ.2563) 

P.klinsang
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Topics

1. การน าส่งเงินสะสมในส่วนของสมาชิก

2. แผนการลงทุนปัจจุบนัและผลการด าเนินงาน

3. แผนการลงทุนเพิม่เติม

- ขอ้มูลแผนการลงทุนเดิม

- ขอ้มูลแผนการลงทุนเพิม่เติมและผลตอบแทนยอ้นหลงั

- การเปลีย่นแผนการลงทุน

4. สิทธิประโยชนส์ าหรบัสมาชิกกองทุน

กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพมหาวิทยาลยัมหิดล

P.klinsang
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กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพมหาวิทยาลยัมหิดล

P.klinsang

เงินสะสม / เงินสมทบ

สมาชิก  - สะสมอตัราร้อยละ 3 - 15 ของอตัราเงินเดือน

มหาวิทยาลยั/     - สมทบอตัราร้อยละ 3 ของอตัราเงนิเดือน

ส่วนงาน

สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงอตัราเงินสะสมไดปี้ละ 1 ครั้ง และเปล่ียนได ้ 

ในเดือนตลุาคมของทุกปี

(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559)

HUMAN RESOURCE DIVISION



นโยบายการลงทุน

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ TMBAM M Choice ซ่ึงจดทะเบยีนแลว้

เฉพาะส่วน มหาวิทยาลยัมหิดล

ตราสารหนี้

ธนรฐั

(ตลาดเงิน - ภาครฐั)

ธนบดี

(ตลาดเงิน - ทัว่ไป)

ธนไพศาล

(ตราสารหนี้  - ทัว่ไป)

ตราสารทุน
ในประเทศ

SET50
(หุน้ไทย - ทัว่ไป)

JUMBO25
(หุน้ไทย - ขนาดใหญ)่

ตราสารทุนต่างประเทศ

Global Quality Growth *
(หุน้ต่างประเทศทัว่โลก)

1

2

3

4

5

6

* เป็นนโยบายท่ีลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ Derivatives Investment (DI) 

** กองทุนนี้ จะเขา้ลงทุนในตราสารทางเลือก  AI –Property ไดแ้ก่  หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์

หรือตราสารกองทุนอสงัหาริมทรพัย ์(Property)

ทางเลือก
อสงัหาริมทรพัย์

ลงทุนได้ ≤ 15% ของ NAV

พร็อพเพอรต้ี์ อินคมั พลสั **

(อสงัหาริมทรพัย)์ 7

P.klinsang
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แผนการลงทุน

ธนบดี SET 50

นโยบายการลงทุนภายใตก้องทุนส ารองเล้ียงชีพ TMBAM M Choice ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

เฉพาะส่วน มหาวิทยาลยัมหิดล

ตราสารเงนิ

ธนรฐั JUMBO 25
Property 

Income Plus

100% - - - - - -

75% - 25% - - - -

50%               - 50%                   - - - -

50% - 40% 10%               - - -

40% - 40% 10%             10% - -

40% - 30% 20%            10%           - -

ธนไพศาล

- - 60%              20%               - 5% 15%

- - 50%                   25%                     - 10% 15%

แผนที ่1

แผนที ่2

แผนที ่3

แผนที ่4

แผนที ่5

แผนที ่6

แผนที ่7

แผนที ่8

แผน
ปจัจบุนั

ตราสารหนี้ ตราสารทนุไทย ตราสารทนุ
ตา่งประเทศ

กองทนุ
ทางเลอืก

Global Quality 
Growth

- - 30%                   40%                     - 15% 15%แผนที ่9

P.klinsang
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Free Hand (สมาชกิสามารถผสมสดัสว่นจาก 6 นโยบายการลงทนุ)แผนที ่10



นโยบาย แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9

ธนรฐั (ตลาดเงิน) 100% 75% 50% 50% 40% 40% - - -

ธนบดี (ตลาดเงิน) - - - - - - - - -

ธนไพศาล (ตราสารหนี้ ) - 25% 50% 40% 40% 30% 60% 50% 30%

SET 50 (หุน้ไทย) - - - 10% 10% 20% 20% 25% 40%

JUMBO 25 (หุน้ไทย) - - - - 10% 10% - - -

Global Quality Growth 

(ตราสารทุนต่างประเทศ)
- - - - - - 5% 10% 15%

Property Income Plus

(ทางเลือก)
- - - - - - 15% 15% 15%

เหมาะส าหรบั
ผูท่ี้มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป หรือ

ผูท่ี้รบัความเสี่ยงได ้ต า่ - ค่อนขา้งต า่

ผูท่ี้มีอาย ุ40 - 50 ปี หรือ

ผูท่ี้รบัความเสี่ยงได้ ปานกลาง

ผูท่ี้มีอาย ุนอ้ยกว่า 40 ปี 

หรือ

ผูท่ี้รบัความเสี่ยงได้ สูง

วตัถุประสงค์ รกัษาเงินตน้
รกัษาอ านาจ

ซ้ือ

เนน้ความสมดุลของ

ผลตอบแทนและความเสี่ยง
เนน้การเติบโต

ความผนัผวน
และความเส่ียง

ต า่ ค่อนข้างต า่ ปานกลาง สูง

แผนการลงทุนทีเ่หมาะสม
แผนใหม่

P.klinsang

“การลงทุนมีความเสีย่งผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน”

..ผลการด าเนินงานในอดีต  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต..



วนัที่เป็นสมาชิก (อดีต) วนัที่ตอ้งการเปลี่ยนแผนการลงทุน

 การเปลีย่นสดัส่วนการลงทุนส าหรบัเงินเขา้ใหม่ (Reallocation) - เงินใหม่

 การเปลีย่นสดัส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance) - เงินเก่า

 การเปลีย่นสดัส่วนการลงทุนส าหรบัเงินเขา้ใหม่ (Reallocation)      

และ การเปลีย่นสดัส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (Rebalance)

วิธีการเปลีย่นแผนการลงทุน มี 3 วิธี ดงันี้

 เงินเก่า

(Rebalance)

เงินเขา้กองทุน

ปรบัทั้งเงินใหม่และเงินเก่า

(Reallocation & Rebalance)

อนาคต

เกิดจากเงินสะสม, เงินสมทบ 

รวมทั้ งผลประโยชน์ ตั้ งแต่

วันที่ เ ป็นสมาชิกจนถึ งวันที่

ตอ้งการเปลี่ยนแผน

เงินเก่า เงินใหม่

 เงินใหม่

(Reallocation)

การเปลีย่นแผนการลงทุน

P.klinsang
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1. จ านวนครั้งในการเปลีย่นแผนผ่าน FundLink M Choice Online : 

 Reallocation ปีละ 3 ครั้ง

 Rebalance ปีละ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ สมาชิกเปลีย่นแผนผ่าน เอกสาร ไดปี้ละ 1 ครั้ง โดยจะมีผลในเดือนธนัวาคม

(โดยการเปลีย่นแผนผ่านเอกสารขอใหส่้งขอ้มูลการเปลีย่นแผนมายงักองทรพัยากรบุคคลมหิดลภายในวนัที ่4 ธนัวาคม)

2. วิธีการเปลีย่นแผนการลงทุน

2.1 เอกสาร

 เอกสารแนบ 3 : หนงัสือแจง้ความประสงคก์ าหนด / เปลีย่นสดัส่วนการลงทุนส าหรบัเงินเขา้

ใหม่

 เอกสารแนบ 4 : หนงัสือแจง้ความประสงคเ์ปลีย่นสดัส่วนของมูลค่าเงินลงทุน 

2.2  ผ่านระบบ FundLink M Choice Online

3. ขอ้จ ากดัในการเปลีย่นแผนการลงทุน : ส าหรบัเดือนมิถุนายน และ เดือนธนัวาคม บลจ.ทหารไทย ขอสงวน

สิทธิ ไม่รับค าสัง่ ท ารายการ Rebalance หากผลของการ Rebalance นั้นท าใหส้มาชิกไม่สามารถเขา้ลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม/นโยบายปลายทางไดท้นัก่อนวนัท าการสุดทา้ยของเดือน

การเปลีย่นแผนการลงทุน 

HUMAN RESOURCE DIVISION
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สวสัดิการความคุม้ครองประกนัภยั

อุบติัเหตุส่วนบุคคลใหก้บัสมาชิกกองทุน

บลจ.ทหารไทย ไดเ้พิม่สวสัดิการ ความคุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล วงเงิน

คุม้ครอง 10,000 บาท ใหก้บัสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ TMBAM M Choice ซ่ึงจด

ทะเบยีนแลว้ทุกราย (บลจ.ทหารไทย เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ่้าย)

ขอ้ตกลงคุม้ครอง ทุนประกนัภยั

เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร (อบ1.) 10,000

การขบัข่ี/โดยสารรถจกัรยานยนต์ 5,000

ถูกฆาตกรรม ถูกท ารา้ยร่างกายโดยเจตนา 6,000

โดยสารยานพาหนะสาธารณะ/ขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ 20,000

ค่าปลงศพ 1,000

P.klinsang
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กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพมหาวิทยาลยัมหิดล

การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชนจ์ากเงินสมทบเมือ่พน้สมาชิกภาพ

อายุการเป็นสมาชิก อตัราส่วนเงินสมทบและผลประโยชนจ์าก

เงินสมทบที่มอบแก่สมาชิก (รอ้ยละ)

ไม่ถงึ 2 ปี ไม่จ่าย

ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3 ปี 25

ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 4 ปี 50

ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี 75

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 100

P.klinsang
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กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพมหาวิทยาลยัมหิดล

การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชนจ์ากเงินสมทบเมือ่พน้สมาชิกภาพ

กรณีเป็นสมาชิกไม่ถงึ 5 ปี จะไดร้บัเงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินสมทบ 

เต็มจ านวน เมือ่ 

- ตาย

- ทุพพลภาพ

- เกษียณอายุ

- วิกลจริต เสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ

- ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระท าผดิระเบียบข้อบังคับการท างาน

- กองทุนเลิก

P.klinsang
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กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพมหาวิทยาลยัมหิดล

ขอ้ดีของการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ

1. มีหลักประกนัที่มั่นคงของชีวิตเมื่อพ้นจากงาน   

2. ได้รู้จักวินัยในการออมด้วยตนเองว่าต้องออมเป็นประจ าทุกๆ เดือน

3. ได้รับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจ านวนเท่ากบัเงินออม

4. ได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 3 ช้ัน

- เงนิสะสมได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงนิได้ 

- ผลประโยชน์ที่เกดิจากการลงทุนในกองทุนได้รับการยกเว้นภาษี

- ได้รับเงินก้อนปลอดภาษีเมื่อเกษียณฯ (ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี)

ติดตามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้าง  www.op.mahidol.ac.th/orpr

P.klinsang
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เงินชดเชยการพน้สภาพพนกังานมหาวิทยาลยั
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การจ่ายเงินชดเชยกรณี พ.ม.เสียชีวิต

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต เงินชดเชยให้จ่ายให้แก่บุคคลใน

ครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย (คู่สมรส บุตร บิดาและมารดาที่ชอบด้วย

กฎหมาย) และบุคคลอื่นซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ระบุไว้ก่อนตายฯ โดยให้ได้รับในสัดส่วนที่

เท่ากนั

(ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560)
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หนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงินชดเชย

(กรณี พ.ม.เสียชีวิต)

แบบหนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงนิชดเชย ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ระบุช่ือบุคคลซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป แต่ 

ไม่เกนิ 10 คน  (ควรตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ-นามสกุล ให้ตรงตามบัตร

ประชาชนของผู้รับแสดงเจตนาเงินชดเชย)

- ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ (งาน HR. ส่วนงาน)

- ท าขึ้น 2 ฉบับ เกบ็ไว้ที่ส่วนงาน 1 ฉบับ เจ้าตัวเกบ็ไว้ 1 ฉบับ

ใชพ้นิยักรรมไม่ได้

(ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560) 
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สวสัดิการสงเคราะหก์รณีถงึแก่กรรม

เงินช่วยพเิศษ

บุคคลซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้

แสดงเจตนาระบุช่ือไว้เป็นหนังสอืแสดง

เจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ หรือ

ทายาท (กรณทีี่มิได้แสดงเจตนาไว้) มี

สทิธไิด้รับเงินช่วยพิเศษ จ านวน 3 เท่า   

ของอตัราเงินเดือนเดือนสดุท้าย ของ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถงึแก่กรรม

เงินสงเคราะห์

บุคคลในครอบครัว หรือ ผู้มีสทิธจิะ

ได้รับเงินสงเคราะห์ ในอตัราดังนี้

- กรณถีงึแก่กรรมด้วยเหตุปกติ        

50,000 บาท  

- กรณถีงึแก่กรรมด้วยอบุัติเหตุ

100,000 บาท

(บุตร 2 ส่วน / คู่สมรส 1 ส่วน / บิดา-มารดา 1 ส่วน)
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หนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงินช่วยพิเศษ

แบบหนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ตามแบบที่มหาวทิยาลัยก าหนด

- ระบุช่ือบุคคลธรรมดา เพียง 1 คน (ควรตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ-นามสกุล             

ให้ตรงตามบัตรประชาชนของผู้รับเงินช่วยพิเศษ)

- ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ (งาน HR. ส่วนงาน)

- ท าขึ้น 2 ฉบับ เกบ็ไว้ที่ส่วนงาน 1 ฉบับ เจ้าตัวเกบ็ไว้ 1 ฉบับ

ใชพ้นิยักรรมไม่ได้

(ตามข้อบังคับ ม.มหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจัดสวัสดิการและสทิธปิระโยชน์พนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550) 
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สิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม

เจ็บป่วย/

ประสบอนัตราย

ทุพพลภาพ

สงเคราะหบุ์ตร

คลอดบุตร

ชราภาพ

เสียชีวิต

ว่างงาน

สิทธิประโยชนท์ดแทน

HUMAN RESOURCE DIVISION
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สวสัดกิาร

ประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพ 

เงินบ านาญชราภาพ ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180

เดือนจะติดต่อกนัหรือไม่กต็าม มีอายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกนัตนสิ้นสดุลง

- ได้รับเงินในอตัราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉล่ีย 60 เดือนสดุท้าย 

- กรณส่ีงเงินสมทบ เกนิกว่า 180 เดือน ให้ปรับเพ่ิมอตัราเงินบ านาญฯ จาก

อตัราร้อยละ 20 เพ่ิมขึ้นอกีร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 

12 เดือน

สิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม
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สวสัดกิารสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสังคม

P.klinsang
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ระยะเวลาที่ส่งเงิน

สมทบ (ปี)

บ านาญที่ไดร้บั

ร้อยละค่าจ้างเดือนสุดท้าย (%) จ านวนเงิน (บาท/เดือน)

15 20.0 3,000

20 27.5 4,125

25 35.5 5,250

30 42.5 6,375

35 50 7,500

ตวัอย่างเงินบ านาญชราภาพตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ                                   

(ตามเกณฑอ์ตัราเงินเดือน 15,000 บาท) 



การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น

(Flexible Benefit)

HUMAN RESOURCE DIVISION
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สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) 

33

 เป็นการจัดสวัสดิการที่ให้ พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

 เปล่ียนรูปแบบจาก One Size Fit All เป็น Many Size Fit Many Need

HUMAN RESOURCE DIVISION
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หลักการ

 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือดึงดูดและรักษาบุคลากรที่เป็น Generation ใหม่ๆ ที่มีความคาดหวังที่แตกต่างกนั

 เพ่ือรักษา/เพ่ิมระดับ Employee Engagement & Satisfaction

 น าหลักการ Pay for Performance มาปรับใช้ เพ่ือประสทิธภิาพในการบริหารงบประมาณ 

 แก้ไขปัญหา กรณพีนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ร้องเรียนว่าไม่ได้ใช้

วงเงนิสวัสดิการ (200,000/20,000)

34

Gen Z
31

0.09%

Gen Y
19,291
54.87%

Gen X
11,221
31.92%

Baby 
Boomers

4,613
13.12%

ค าจ ากดัความของ Generation

Gen Z : เกดิ พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน

Gen Y : เกดิ พ.ศ.2523 – 2540 : ชอบความท้าทาย ไม่ชอบกรอบ ต้องการเหน็ผลส าเรจ็ของงานเรว็  เติบโตเรว็

Gen X : เกดิ พ.ศ.2508 – 2522 : เน้นผลลัพธข์องงาน ชอบท างานโดยพ่ึงตนเอง ต้องการความ สมดุลในชีวิต

Baby Boomers : เกดิ พ.ศ.2489 – 2507 : ให้ความส าคัญกบัความส าเรจ็ในงานสงู ต้องการความ มั่นคง และช่ือเสยีง

HUMAN RESOURCE DIVISION
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พนกังานมหาวิทยาลยัที่ตอ้งการเลือก flex.ben

ผลการประเมิน

การปฏบิัติงานประจ าปี

วงเงิน flex ben

ได้รับต่อคน/ปี

วงเงินค่ารักษาคงเหลือ

กรณีรูปแบบที่ 1

วงเงินค่ารักษาคงเหลือ

กรณีรูปแบบที่ 2 

(ไม่รวม Co-pay)

ดี/ดีมาก/ดีเด่น 5,000 บาท/คน/ปี 195,000 บาท 15,000 บาท

1. ต้องแสดงความประสงค์

-ประสงคใ์ช้ flex ben

-ไม่แสดงความประสงค์ = ใช้ Core Benefit เดิม

2. Pay for Performance

ตัวอย่างการด าเนินการช่วง 2 ปีแรก **ปีที่ 3 ทบทวน (PDCA)

ช่วง 2 ปีแรกก าหนดวงเงิน flex ben อตัราเดียว เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจใน

แนวทางการบริหารจัดการของประชาคม พนักงานมหาวิทยาลัย

HUMAN RESOURCE DIVISION
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Flexible Benefit 5,000 บาท/ปี 
HUMAN RESOURCE DIVISION

P.klinsang

1. ประกันสุขภาพกลุ่ม/สมทบค่าเบ้ียประกัน 2. ตรวจสุขภาพหรือค่าฉีดวัคซีน 

3. ค่าสมาชิกหรือค่าใช้บริการ Sport Club ค่า
สมัครเดิน วิ่ง จักรยาน ท้ังภาครัฐและเอกชน

4. ค่ารักษาพยาบาล /บริการทางการแพทย์
(รพ.เอกชน/รัฐบาล/ของ MU)

5. ทันตกรรมและบริการทางการแพทย์
ท่ีเกี่ยวข้องทันตกรรมทุกประเภท

6. ซื้อแว่นสายตา คอนแทรคเลนส์ และอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง/รวมถึงท า LASIC

7. ค่ายาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
(ตามท่ีแพทย์สั่ง) 

8. ค่าใช้จ่ายการทางกายภาพจาก
สถานพยาบาล (เพ่ือการรักษา)

9. เครื่องฟอกอากาศ/อุปกรณ์บ ารุงรักษา
หน้ากากป้องกันเชื้อโรค / ฝุ่น



สรุป

P.klinsang

HUMAN RESOURCE DIVISION

พ.ม.

ผลการประเมินการปฏบิัติงาน 

รอบปีที่ผ่านมาระดับ ดี/ดีมาก/ดีเด่น

ผลการประเมินการปฏบิัติงาน

รอบปีที่ผ่านมา ระดับพอใช้

Core Benefit

Core + flexible Benefit

Core Benefit

เลือก

เปิดให้ พ.ม. แสดงความประสงค์ วันที่ 1-25 ตุลาคม 2563

ย่ืนเบิกได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ใบเสร็จใชไ้ดต้ั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป



1. เครือ่งราชอิสริยาภรณ ์“ขา้ราชการ / พ.ม. และลูกจา้ง(เงินงบประมาณ)”

2. เข็มเครือ่งหมายมหาวิทยาลยั “ส าหรบับุคลากรทุกประเภท”

3. เครือ่งแบบชดุพิธีการ           “ส าหรบั พ.ม. พ.ส. และ ลูกจา้ง”

4. รางวลับุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลยั “มอบแก่ใหผู้ไ้ดร้บัคดัเลือก”

5. เงินสงเคราะหก์รณีเสียชีวิต    “ส าหรบับุคลากรทุกประเภท                                   

6. สมาชิก ชพค. ชพส. “เป็นสมาชิกตามความสมคัรใจ”

7. สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหิดล “เป็นสมาชิกตามความสมคัรใจ”

ฯลฯ

สวสัดิการและสิทธิประเก้ือกูล

ส าหรบับุคลากรของมหาวิทยาลยัมหิดล

P.klinsang
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การเชิดชูเกียรติ

เครือ่งราชอิสริยาภรณพ์นกังานมหาวิทยาลยั

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงนิงบประมาณ) มีสทิธเิสนอขอรับพระราชทาน

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์  โดยใช้หลักเกณฑต์ามร่างบัญชีที่ 18 (ปรับปรงุใหม่)

คุณสมบัติ

ต้องปฏบิัติงานติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

(นับถงึวันที่ 5 ตุลาคมของปีที่จะเสนอขอพระราชทาน ฯ)

มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  หรือได้รับเงินเดือนขั้นต ่าของวุฒิ

ปริญญาตรีขึ้นไป

P.klinsang
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การเชิดชูเกียรติ

1. เครือ่งราชอิสริยาภรณพ์นกังานมหาวิทยาลยั

หลักเกณฑต์าม (ร่าง) บัญชีที่ 18

ต าแหน่ง เร่ิมต้นขอ เล่ือนช้ันตราได้ถึง
- ไม่ใช่สายวิชาการ เบจมาภรณม์งกุฎไทย  (บ.ม.)           จตุัรถาภรณช์า้งเผือก   (จ.ช.)     

- หวัหนา้งาน/ผูอ้ านวยการ         จตุัรถาภรณม์งกุฎไทย  (จ.ม.) ตริตาภรณม์งกุฎไทย   (ต.ม.)                      

- อาจารย ์/ ผูช่้วยศาสตราจารย์ จตุัรถาภรณช์า้งเผือก   (จ.ช.)                    ทวีติยาภรณม์งกุฎไทย (ท.ม.)

*การเลือ่นชั้นตราตอ้งเวน้ระยะไม่นอ้ยกว่า 5 ปี

- รองศาสตราจารย์ ตริตาภรณม์งกุฎไทย    (ต.ม.)                    ปรมาภรณม์งกุฎไทย   (ป.ม.)                       

- ศาสตราจารย์ ทวีติยาภรณม์งกุฎไทย  (ท.ม.) ปรมาภรณช์า้งเผือก    (ป.ช.)                       
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ตวัอย่าง : เครือ่งราชอิสริยาภรณ์

เบญจมาภรณช์า้งเผือกเบญจมาภรณม์งกุฎไทย

บุรุษ บุรุษสตรี สตรี 
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ตวัอย่าง : เครือ่งราชอิสริยาภรณ์

ตริตาภรณช์า้งเผือกตริตาภรณม์งกุฎไทย

บุรุษ บุรุษสตรี
สตรี
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แพรแถบเครือ่งราชอิสริยาภรณ์

ชั้น บ.ม.

ชั้น จ.ม.

ชั้น บ.ช.-จ.ม.

ชั้น ต.ม.-จ.ช.

ชั้น ท.ม.-ต.ช.

ชั้น ท.ช.-ท.ม.
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ใบก ากบัเครือ่งราชอิสริยาภรณ์
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2. เข็มเครือ่งหมายมหาวิทยาลยั

ปฏิบติังานครบ ๕ ปี ปฏิบติังานครบ ๑๐ ปี ปฏิบติังานครบ ๒๐ ปี ปฏิบติังานครบ ๒๕ ปี

HUMAN RESOURCE DIVISION
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การเชิดชูเกียรติ

เกียรติบตัรส าหรบัผูเ้กษียณอายุราชการ/อายงุาน

ผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งโดยเกษียณอายุราชการ 

หรือเกษียณอายุงาน  

สิ่งที่จะได้รับ

1.  เกยีรติบัตรผู้เกษียณฯ

2.  เขม็กลัดทองค าตราราชสกุลมหิดล
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3. เครือ่งแบบพิธีการ
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4. การคดัเลือกขา้ราชการ  ลูกจา้ง และพนกังานมหาวิทยาลยัดีเด่น

การคดัเลือกฯ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 8 ประเภท ไดแ้ก่

กลุ่ม 1 ข้าราชที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการขึ้นไป                              1 คน

กลุ่ม 2 ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งระดับต ่ากว่าช านาญการ                         1 คน 

กลุ่ม 3 ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ                                                  1 คน

กลุ่ม 4 ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณ 1 คน

กลุ่ม 5 พนักงานมหาวิทยาลัย  

5.1 ต าแหน่งประเภทวิชาการ                                                 

-มีอายุงานน้อยกว่า 10 ปี                                               1 คน 

-มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป                                           1 คน       

5.2 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป                           

-มีอายุงานน้อยกว่า 10 ปี                                               1 คน 

-มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป                                           1 คน 
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รางวลัผูไ้ดร้บัคดัเลือกระดบัมหาวิทยาลยั/ส่วนงาน

รางวลับุคลากรดีเด่นระดบัมหาวิทยาลยั

- รางวัลเขม็เชิดชูเกยีรติ (ครุฑทองค า) พร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ จากนายกรัฐมนตรี 

(เฉพาะกลุ่มที่ 1 – 3)

- รางวัลสร้อยคอทองค าพร้อมจี้ตรามหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่าไม่เกนิ 30,000 บาท  

และเกยีรติบัตรเชิดชูเกยีรติ จากมหาวิทยาลัย (ทุกกลุ่ม)  

รางวลับุคลากรดีเด่นระดบัส่วนงาน

- เกยีรติบัตรเชิดชูเกยีรตเิป็นบุคลากรดเีด่นระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัย

(ทุกกลุ่ม)
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5. เงินสงเคราะห์

บุคคลในครอบครัว หรือ ผู้มีสทิธจิะได้รับเงินสงเคราะห์ ในอตัราดังนี้

- กรณีถงึแก่กรรมด้วยเหตุปกติ 50,000 บาท  

- กรณีถงึแก่กรรมด้วยอบุัติเหตุ 100,000 บาท

(บุตร 2 ส่วน / คู่สมรส 1 ส่วน / บิดา-มารดา 1 ส่วน)
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ชพค. : การฌาปนกจิสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชพส. : การฌาปนกจิสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณทีี่คู่สมรสถงึแก่กรรม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกได้ช่วยเหลือกนัในการ

สงเคราะห์ครอบครัวเมื่อถงึแก่กรรม

คุณสมบัติ

ชพค. - เป็นผู้ปฏบิัติงานทางการศึกษา และมีอายุไม่เกนิ 35 ปีบริบูรณ ์กรณอีายุเกิน 35 ปี 

ณ วันบรรจุเข้าท างาน ต้องสมัครเป็นสมาชิกภายใน 1 ปี นับแต่วันบรรจุ

ชพส. - เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ปฏบิัติงานทางการศึกษา และอายุไม่เกนิ 35 ปี

บริบูรณ ์กรณจีดทะเบียนสมรสหลังมีอายุ 30 ปีบริบูรณ ์มีสทิธสิมัครภายใน 1 ปีนับแต่วัน

จดทะเบียนสมรส แต่ต้องไม่เกนิ 2 ปี นับแต่วันที่คู่สมรสได้รับการบรรจุเข้าท างาน    
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ชพค. ชพส.

ชพค. : การฌาปนกจิสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชพส. : การฌาปนกจิสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณทีี่คู่สมรสถงึแก่กรรม 

อตัราค่าสมัครเป็นสมาชิก 

- ชพค. ค่าสมัคร 50 บาท + เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,100 บาท

- ชพส. ค่าสมัคร 50 บาท + เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้า 600 บาท      

อตัราเงินสงเคราะห์

สมาชิก ชพค. ชพส. ต้องช าระเงนิค่าสงเคราะห์รายศพ ศพละ 1 บาท

สถานที่สมัคร

ติดต่อขอทราบรายละเอยีด/ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองที่ส านักงาน สกสค.

กระทรวงศึกษาธกิาร หรือส านักงาน สกสค. นครปฐม โทร. (034) 258266-7
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ค ำถำมน้ี ... มคี าตอบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลใชอ้ยา่งไร ? “ไดป้ระโยชนสู์งสุด”

a เลือก ร.พ. ของรฐัเป็นสถานพยาบาลตามบตัรรบัรองสิทธิประกนัสงัคม

(ถา้เป็น ร.พ.ศิริราช หรือ ร.พ.รามาธิบดีได ้กจ็ะย่ิงดี..มีอะไรเราชว่ยกนัได)้

a ศึกษาสิทธิราชการใหเ้ขา้ใจวา่อะไรเบิกได ้? อะไรเบิกไม่ได ้?

(เบิกส่วนทีเ่กินสิทธิประกนัสงัคมทีไ่ม่เกินสิทธิราชการ.. ส าหรบัตนเอง)

a บุคคลในครอบครวัใชสิ้ทธิส่วนตวัก่อน (ยกเวน้สิทธิบตัรทอง สิทธิ 30 บาท และส่วนที่

เกินสิทธิ (ไม่เกินสิทธิราชการ) เบิกจากวงเงินกองทนุสวสัดิการฯ)

a การใชสิ้ทธิเบิกค่ารกัษาพยาบาลจากกองทนุสวสัดิการ ตอ้งเบิกภายใน 1 ปี 

(นบัแต่วนัทีเ่กิดสิทธิ (วนัออกใบเสรจ็)
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ค ำถำมน้ี ... มคี าตอบ
ลาอยา่งไร ? “ใหถู้กระเบียบ”

a หยุดงานครัง้ใด..         โปรดจงจ าไวต้อ้งยืน่ใบลา

a ลาหยุดเมือ่ไหร่..        ไดร้บัอนุญาตแลว้จงึหยุดงาน

r หยุดงานโดยไม่ไดร้บัอนุญาตถือวา่.. “ขาดงาน”

r ขาดงานวนัใดโปรดจงจ าไว.้.  ไม่ไดเ้งินเดือน + เงินเดือนไม่ขึ้น และ

อาจมีโทษทางวนิยัแถมใหด้ว้ยนะ

จะบอกให้ !

HUMAN RESOURCE DIVISION
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ค าถามน้ี ... มีค าตอบ

คุณรูห้รือไม่ ?  “พนกังานมหาวิทยาลยั ก็มีบ าเหน็จ”

a ส่วนต่างของเงินเดือน..     “มากกวา่ขา้ราชการ 30-50 %”

a เงินชดเชยการพน้สภาพ..  “สงูสดุ 10 เท่าของเงินเดือนสดุทา้ย”

a กองทนุส ารองเล้ียงชีพ..    “เงินสมทบจากมหาวทิยาลยั+ ดอกผล”

a ประโยชนท์ดแทนกองทนุประกนัสงัคม..เมือ่ออกจากงาน 

“บ าเหน็จชราภาพ”  อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นสมาชิกนอ้ยกวา่ 15 ปี

“บ านาญชราภาพ” อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นสมาชิกตัง้แต่ 15 ปี 

ขึ้นไป

HUMAN RESOURCE DIVISION
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ค ำถำมน้ี ... มคี าตอบ
..เป็นบุคลากรของมหาวทิยาลัย “ไดอ้ะไร...มากกว่าทีคิ่ด”

a เขม็มหาวทิยาลยัมหิดล (ปฏิบติังานต่อเนือ่งครบ 5/ 10 / 20 และ 25 ปี)

a เครือ่งราชอิสริยาภรณ ์(พ.ม.เงินงบประมาณ)

a เครือ่งแบบพนกังานมหาวทิยาลยั (ชุดเครือ่งแบบพิธีการ)

a เขม็กลดัตราราชสกลุมหิดลทองค าพรอ้มเกียรติบตัร (กรณีเกษียณอายุงาน)

a เงินสงเคราะห์ และเงินชว่ยพิเศษกรณีถึงแก่กรรม (ตกทอดแก่ทายาท)

a สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัย ์(ฝากไม่เสียภาษี / ดอกดี / หุน้มีเงินปันผล)

a เป็นสมาชิก ชพค. ชพส. (ตายไดท้ายาทไดเ้ป็นลา้น..ไม่ตอ้งซ้ือประกนั)

ฯลฯ
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สงสยัเรือ่งสวสัดิการและสิทธิประโยชน์

โปรดติดต่อ

งานบริหารสวัสดิการและสทิธปิระโยชน์ 

กองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 0-2849-6291-2 โทรสาร 0-2849-6287

E-mail praneet.gli@mahidol.ac.th หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr

P.klinsang


