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สวสัดิการและสิทธิประโยชน์

พนกังานมหาวิทยาลยั

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์



สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงนิเดอืน

(1) ลาปวย :   มีสทิธ์ิลาป่วยเพ่ือรกัษาตวัในกรณีปกติปีละไมเ่กิน  60 วนั  
                  กรณีลาป่วยที่ตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลและ/หรอืพกัรกัษาตวั
                  ตอ่เนื่องตามความเห็นของแพทย ์ลาไดอ้ีก 60 วนั  เมื่อรวมกบัการ
                  ลาป่วยกรณีปกติมีสทิธิลาป่วยได ้ปีหนึง่ไมเ่กิน 120 วนัท าการ
(2) ลาคลอดบุตร :   มีสทิธ์ิลาคลอดบตุรไดค้รัง้ละ  90 วนั  

(4) ลาพักผ่อนประจ าปี :   มีสทิธ์ิลาไดปี้ละไมเ่กิน 10 วนัท าการ เวน้แต ่กรณีทีเ่ขา้
ปฏิบตัิงานในปีแรกยงัไมค่รบ 6 เดือน ไมม่ีสทิธิลาพกัผอ่น  (สะสมวนัลาไดปี้ตอ่ๆไปไมเ่กิน
20 วนั ส าหรบัผูท้ี่ปฏิบตัิงานตดิตอ่มาไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี สะสมไดไ้มเ่กิน 30 วนั)

(3) ลากิจส่วนตัว :   มีสทิธ์ิลากิจปีละไมเ่กิน 45 วนัท าการ  แตใ่นปีทีเ่ริม่เขา้ปฏิบตัิงาน
ลาไดไ้มเ่กิน 15 วนัท าการ 
พ.ม.ที่ลาคลอดบตุร หากประสงคจ์ะลากิจสว่นตวัเพื่อเลีย้งดบูตุรตอ่เนื่องจากการ
ลาคลอดบตุรมีสทิธ์ิลาไดไ้มเ่กิน 150 วนัท าการ โดยไมไ่ดร้บัเงินเดือนระหวา่งลา



สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงนิเดอืน

(6) ลาอุปสมบท/ประกอบพธีิฮัจย ์:   มีสทิธ์ิลาไดไ้มเ่กิน 120 วนั ลาไดเ้ฉพาะ พ.ม.
(พ.ม.จะมีสทิธ์ิลาจะตอ้งปฏิบตัิงานแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน และที่ยงัไมเ่คยลา
อปุสมบท หรอื พ.ม.ที่นบัถือศาสนาอิสลามที่ยงัไมเ่คยลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

(5) ลาไปช่วยเหลือภรรยาทีค่ลอดบุตร:   มีสทิธ์ิลาไดไ้มเ่กิน 15 วนัท าการ 
ภรรยาโดยชอบดว้ยกฎหมายคลอดบตุร ภายใน 30 วนั (แตถ่า้เป็นการลาเมื่อพน้ 30 วนั
นบัแตภ่รรยาคลอดบตุร ไมใ่หไ้ดร้บัเงินเดือนระหวา่งลา เวน้แตอ่ธิการบดเีห็นสมควร
จะใหจ้า่ยเงินเดือนระหวา่งลานัน้ก็ได ้แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการ)

(7) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิารวิจัย หรือดูงาน : พนกังานมหาวิทยาลยั
ที่ประสงคจ์ะลาไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั หรอืดงูาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.บ.ม.ก าหนด



สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงนิเดอืน

(8) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิารวิจัย หรือดูงาน  :   พนกังานมหาวิทยาลยั
ที่ประสงคจ์ะลาไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั หรอืดงูาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.บ.ม.ก าหนด
(9) ลาตดิตามคู่สมรส :   มีสทิธ์ิลาติดตามคูส่มรสในกรณีท่ีคสูมรสอยูป่ฏิบตัิหนา้ท่ี
ราชการหรอืปฏิบตัิงานในตา่งประเทศ โดยไมไ่ดร้บัเงินเดือน ไดไ้มเ่กิน 2 ปี
กรณีจ าเป็น ผูม้ีอ  านาจอาจอนญุาตใหล้าตอ่โดยไมไ่ดร้บัเงินเดือนไดอ้ีก 2 ปี
แตเ่มื่อรวมแลว้ตอ้งไมเ่กิน 4 ปี หากเกิน 4 ปี   ใหล้าออกจากงาน 
(10) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ :   พนกังานมหาวิทยาลยัผูใ้ดไดร้บัอนัตราย
หรอืการป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏิบตัิงานในหนา้ที่หรอืถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระท าการ
ตามหนา้ที่ จนท าใหต้กเป็นผูท้พุพลภาพหรอืพิการ มีสทิธิลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้น
อาชีพครัง้หนึง่ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร แตไ่มเ่กิน 12 เดือน ใหไ้ดร้บั
เงินเดือนระหวา่งลาไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในหลกัสตูร แตไ่มเ่กิน 12 เดือน



สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงนิเดอืน

(11) ลาไปปฏิบัตงิานใดๆตามความประสงคข์องทางราชการ  :   
พนกังานมหาวิทยาลยัที่ลาไปปฏิบตัิงานใดๆ ตามความประสงคข์องทางราชการใหเ้ป็น
ไปตาม ก.บ.ม.ก าหนด  

(12) ลาไปปฏิบัตงิานในองคก์ารระหว่างประเทศ  :   ลาไดไ้มเ่กิน 1 ปี  รายงาน
ตวักลบัเขา้ปฏิบตัิงานภายใน 15 วนั นบัแตว่นัครบก าหนดเวลา และใหร้ายงานผลเก่ียวกบั
การลาใหอ้ธิการบดีทราบภายใน 30 วนั นบแตว่นัท่ีกลบัมาปฏิบตังิาน

(13) ลาไปถอืศีลปฏิบัตธิรรมส าหรับสุภาพสตรี  :   ใชส้ทิธิลาโดยไดร้บัเงินเดือน
ครึง่หนึง่ลอดอายกุารปฏิบตังิาน ไมต่  ่ากวา่ 1 เดือน แตไ่มเ่กิน 3 เดอืน โดยไมถื่อเป็นวนัลา



การจา่ยเงนิประจ าต าแหน่งระหวา่งลา

(1) ลาป่วยไมเ่กิน 60 วนัท าการ
(2) ลาเนื่องจากคลอดบตุรไมเ่กิน 90 วนั
(3) ลากิจสว่นตวัไมเ่กิน 45 วนัท าการ แตใ่นปีเริม่เขา้ท างานลาได ้ไมเ่กิน 15 วนัท าการ
(4) ลาพกัผอ่นประจ าปีไมเ่กินตามทีก่  าหนดไว ้(ปีละ 10 วนัท าการ)
(5) ลาอปุสมบทหรอืลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมอืงเกกะ ไมเ่กิน 60 วนั
(6) ลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพลไมเ่กิน 60 วนั



สรุปสิทธ์ิการลา
• ลาป่วยไม่เกิน 60 วนัท าการ
• ลากิจส่วนตวัไม่เกิน 45 วนัท าการ
• ลาคลอดบตุรไม่เกิน 90 วนั
• ลากิจส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดบูตุร 150 วนัท าการ
• ลาไปช่วยเหลือภรรยาท่ีคลอดบตุร ไม่เกิน 15 วนัท าการ
• ลาพกัผอ่น 10 วนัท าการ สะสมไดไ้ม่เกิน 20 วนั ท างานเกิน 10 ปี สะสมได ้30 วนัท า

การ
• ลาอปุสมบทหรอืไปประกอบพิธีฮจัย ์ไม่เกิน 120 วนั
• ลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล (ตามประกาศ)
• ลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั หรอืดงูาน ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป็นพนกังานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ยกเวน้ไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุ ก.บ.พ.
• ลาไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ
• ลาติดตามคูส่มรส 
• ลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชีพ



สวสัดกิาร

ประเภท จ านวนเงนิ หลกัเกณฑ์

เงินชว่ยพิเศษกรณีเสยีชีวิตระหวา่ง
รบัราชการ

3 เทา่ของคา่จา้ง
เดือนสดุทา้ย

ยื่นเรือ่งภายใน 1 ปี

เงินสมทบเพิ่มกรณีเสยีชีวติระหวา่ง
รบัราชการ

20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท

อายงุานนอ้ยกวา่ 10 ปี
10-20 ปี
มากกวา่ 20 ปี

พวงหรดี 1,000 บาท ตามจ่ายจรงิ

เงินท าบญุเป็นเจา้ภาพ

-บคุลากร 10,000 บาท

-ญาติสายตรง 3,000 บาท อายงุานนอ้ยกวา่ 10 ปี

5,000 บาท มากกวา่ 10 ปี



สวสัดกิาร
ประเภท จ านวนเงนิ หลักเกณฑ์

เงินสงเคราะหค์รอบครวับ  าเพ็ญกศุล 20,000 บาท ปฏิบตัิไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี
ยื่นเรือ่งภายใน 60 วนั

คา่ของเยี่ยมไข้ 500 บาท ตามจา่ยจรงิ

เงินบรรณสารสงเคราะห์
สาย ก 1,200 บาท

เบิกจา่ยใหเ้สรจ็สิน้ภายใน
วนัที่ 15 กนัยายน

สาย ข 600 บาท “

เงินคา่เครือ่งแบบ (ชดุแบบฟอรม์) เสือ้ 300 บาท
ทัง้ชดุ 600 บาท

เงินอดุหนนุ คา่เชา่ที่พกั (กรณีไมส่ามารถ
จดัใหไ้ด)้

3,500 บาท/เดือน
2,000 บาท/เดือน

อาจารยแ์พทย์
พยาบาล/พชท/พจบ/
ต าแหน่งอ่ืนตามมติ กก.

เงินตอบแทนผูป้ฏิบตัิงานเกิน 20 ปี 20,000 บาท พน้สภาพ 



สวสัดกิาร

จ านวนเงนิ (บาท) สิทธ์ิที่ได้รับ หมายเหตุ

ก.จ่ายจรงิตามระเบียบไมเ่กิน
วงเงิน 10,000 บาท/งปม

เฉพาะตวัและบคุคลใน
ครอบครวั

เป็นสมาชิกกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ

ข. จ่ายเงินไมเ่กิน 800 บาท/
ครัง้ ไมเ่กิน 20 ครัง้/งปม

เฉพาะตวั กรณีเป็นผูป่้วย
นอกทกุสถานพยาบาลท่ีมี
แพทย์

“

ค. จ่ายจรงิไมเ่กิน 2,000 บาท/
ครัง้/ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้

ค าสั่งแพทยท์กุ
สถานพยาบาลท่ีมีแพทย์

“

จ่ายจรงิตามระเบียบไมเ่กิน
วงเงิน 120,000 บาท/งปม

เฉพาะบคุคลในครอบครวั
(คูส่มรส บิดา มารดา บตุร)

ไมเ่ป็นสมาชิกกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ

ค่ารักษาพยาบาล : ท างานตัง้แต ่1 เมษายน 2550



สวสัดกิาร

จ านวนเงนิ (บาท) สิทธ์ิทีไ่ด้รับ หมายเหตุ

20,000 บาท สะสมได ้40% ของเงินท่ีเหลือ ไม่
เกิน 200,000 บาท

รวมญาติสายตรง บิดา มารดา คู่
สมรส บตุร

ค่ารกัษาพยาบาล/คลอดบตุร/
ทนัตกรรม ขดูหินปนู อดุฟัน 
ถอนฟัน ผ่าฟันคดุ รกัษารากฟัน

ครัง้ละไมเ่กิน 1,500 บาท จ านวน 20 ครัง้/ปี เฉพาะตนเอง ค่ารกัษาพยาบาล/ตรวจสขุภาพ
ประจ าปี

20,000 บาท จ่ายรว่มกบัมหาวิทยาลยั Co-pay 
เฉพาะค่าวสัดอุปุกรณท์างการแพทยแ์ละอวยัวะ
เทียม 50% ไมเ่กิน 200,000 บาท

รายละ 200,000 บาท เฉพาะตนเอง ทพุพลภาพจากอบุติัเหตหุรือ
เจ็บป่วย และตอ้งออกจากงาน

ลดหยอ่นสว่นเกินสิทธ์ิค่าหอ้งพิเศษ (รพ.มอ) บคุลากร 100%
ญาติสายตรง 75%

ชมรม 600 บาท/คน/ปี มใีหเ้ลอืกตามถนัด 22 

ชมรม

ค่ารักษาพยาบาล : กองทุนพนักงานมหาวทิยาลัย



สวสัดกิาร

จ านวนเงนิ (บาท) สิทธ์ิที่ได้รับ หมายเหตุ

พตส. 5,000-10,000 บาท ตามเกณฑก์ารเบิกจ่าย

เงินสมมนาคณุเ : เงิน
คา่ตอบแทนท่ีจ่ายสมทบ
ใหแ้ก่อาจารยแ์พทย์

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
พิจารณาภาระหนา้ที่
จ าเป็น  (80%)
25,000-61,750 บาท
10,000-40,625 บาท
5,000-24,600 บาท

บญัชี ก (อาจารยแ์พทย)์
บญัชี ข (อ.ปรญิญาเอก)
บญัชี ค (อ.ปรญิญาโท)

เลือ่นขัน้ประจ าปี มหาลยัฯ รอ้ยละ 4 (เลือ่นไดถ้งึรอ้ยละ 10)

คา่ปฏิบตัิงานนอกเวลา 850-1,110 บาท ตามเกณฑก์ารเบิกจ่าย

เงนิอืน่ ๆ



สวสัดกิาร
สิทธ์ิที่จอดรถยนต์ สิทธ์ิ คะแนน

อาจารยแ์พทย์ คะแนน 5

อาจารยท์ี่ไมใ่ช่แพทย์ คะแนน 4

ทนัตแพทย/์พชท./พจป./พจบ.
ตอ่ยอด

คะแนน 3

เจา้หนา้ที่กลุม่วิชาชีพสหเวช คะแนน 2

เจา้หนา้ที่อื่น ๆ คะแนน 1



สวสัดิกฯรให้บริกฯรเงินกู้ 8 ประเภถ* 

ประเภถ จ ฯนวนเงิน อัตรฯ 
ดอกเบ๊ีฝ/ป ี

(1) เพ่ือซ่อมแซมถี่อฝู่อฯศัฝ 50,000 4 

(2) เพ่ือซื๊อหรือซ่อมแซม
ฝฯนพฯหนะ 

50,000 4 

(3)   เพ่ือประกอบกิจกรรม
ด้ฯนวัฒนธรรม* 

2  

     +ขึ๊นบ้ฯนใหม่ 50,000 

     +มงฌลสมรส 100,000 

     +เดินถฯงโปประกอบพิธี
ฮัจฝ์ 

50,000 

     +จัดงฯนศพญฯติสฯฝตรง 50,000 



ประเภถ จ ฯนวนเงิน อัตรฯ 
ดอกเบ๊ีฝ/ป ี

(4) เพ่ือถัศนศึกผฯ
ต่ฯงประเถศ 

30,000 4 

(5) เพ่ือซื๊อเฌร่ือง
ฌอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบ 

30,000 2 

(6) เพ่ือซื๊อวัสดุกฯรศึกผฯ
ของบุตร 

7,000 1.5 

(7) เพ่ือกฯรศึกผฯของ
บุฌลฯกร 

20,000 0.5 

(8) เพ่ือฌ่ฯเล่ฯเรีฝนบุตรใน
ส่วนเกินสิถธิ 

ตฯมถ่ีจ่ฯฝจริง
ตฯม

ใบเสร็จรับเงิน
หลังจฯกใช้เบิก

2 



กองถุนส ฯรองเล๊ีฝงชีพ (กสพ.) 

หลักกฯรจ่ฯฝเงินสะสมและ
เงินสมถบ 

อัตรฯเงิน
สะสม 
(ร้อฝละ) 

อัตรฯเงิน
สมถบ  
(ร้อฝละ) 

(1) โม่เกิน 2 ป ี 3-15 3 

(2)ฌรบ 2 ป ีหรือมฯกกว่ฯแต่
โม่ฌรบ 5 ป ี

3 3 

4-15 4 

(3)  ฌรบ 5 ปี หรือมฯกกว่ฯ 3 3 

4 4 

5-15 5 



กฯรจ่ฯฝเงินสมถบและพลประไฝชน์ถี่เกิดจฯก
กฯรบริหฯรเงินฌืนสมฯชิก 

อฯฝุสมฯชกิ เงินสมถบและ
พลประไฝชน์ของเงนิ
สมถบ (ร้อฝละ) 

(1) ต ่ฯกว่ฯ 2 ป ี 0 

(2)ฌรบ 2 ป ีหรือมฯกกว่ฯแต่
โม่ฌรบ 4 ป ี

50 

(3)   ฌรบ 4 ป ีหรือมฯกกว่ฯ  100 



ประเภถ เงินช่วฝเหลือ 

(1) กฯรจ่ฯฝเงินสงเฌรฯะห์ฌรอบฌรัว
และเงินบ ฯเพ็ญกุศลศพ
บุฌลฯกรถึงแก่กรรม 

20,000 

(2) เงินชดเชฝ กรณีเกผีฝณอฯฝุ 
เสีฝชีวิต หรือเมื่ออฯฝุฌรบ 55 ปี
บริบูรณ์  เมื่อปฏิบัติงฯน 

      + 120 วัน แต่โม่ฌรบ 1 ป ีโด้รับ
เงินฌ่ฯชดเชฝ 

1 เดือน 

      + ฌรบ 1 ปี แต่โม่ฌรบ 3 ปี 3 เดือน 

      + ฌรบ 3 ป ีแต่โม่ฌรบ 6 ปี 6 เดือน 

      + ฌรบ 6 ปี แต่โม่ฌรบ 10 ป ี 8 เดือน 

      + ฌรบ 10 ปี 10 เดือน 



กฯรให้รฯงวัลและกฯรฝกฝอ่งเชดิชเูกฝีรติ 

(1) มอบเฌร่ืองรฯชอิสริฝฯภรณ์ 

(2)ประกฯศเกีฝรติฌุณพู้รับรฯชกฯร 20 ป ี

(3)ประกฯศเกีฝรติฌุณและสดุดีพู้เกผีฝณอฯฝุรฯชกฯร 

(4)  ประกฯศเกีฝรติฌุณพู้ถ ฯชื่อเสีฝงให้มหฯวิถฝฯลัฝและ 
The Best Practices 

(5)ฌัดเลือกบุฌลฯกรดีเด่น 

(6)กฯรฌัดเลือกอฯจฯรฝ์ตัวอฝ่ฯงและพลงฯนดีเด่นของ
มหฯวิถฝฯลัฝสงขลฯนฌรินถร์ 

(7)   กฯรส่งบุฌลฯกรเข้ฯรับกฯรฝกฝ่องในเวถีต่ฯง ๆ  ตฯม
สถฯบันกฯรศึกผฯและกระถรวงต่ฯง ๆ 


