
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประกันสังคม  
กองทุนประกันสังคม 

ผู้ประกันตนสะสม 3% มหาวิทยาลัยสมทบ 3% (ณ 30 มิ.ย.55) 
ในคร่ึงปีแรก ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2555 จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 
ในคร่ึงปีหลัง ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 จ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 4 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. การประกันสุขภาพกลุ่ม 

โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา 
รวมท้ังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
- กรณีเสียชีวิตจากการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครอง จํานวน 80,000 บาทต่อคน 
- ค่ารักษาพยาบาล วงเงินคุ้มครอง จํานวน 8,000 บาทต่อคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา คู่สมรส และบุตร 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (บิดา – มารดา คู่สมรส-บุตรและพนักงาน) 
มีสิทธ์ิขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ตามความเป็นจริงแต่รวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
1. พนักงานใช้สิทธ์ิเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุคคลในครอบครัว ได้ดังต่อไปนี้ 

1.1  ตนเองและคู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
1.2  บิดามารดาของตน 
1.3  บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน 2 คน 

 
 

  



 

4. การตรวจสุขภาพประจําปี 
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี (ดําเนินการทุกๆ ปี) ตามข้อ 3 เบิกจากเงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเบื้องต้นในการตรวจ 
4.1 โปรแกรม 1 ชาย,หญิง อายุน้อยกว่า 35 ปี ตรวจดังนี้ 
- ตรวจเอกซเรย์ปอด (CXR)   170 บาท 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด  90 บาท 
- ตรวจปัจสาวะ (U/A)   50 บาท 
- ตรวจอุจจาระ    70 บาท 
- ตรวจมะเร็งปากมดลูกสําหรับผู้หญิง 200  บาท 

   รวมท้ังสิ้น 580 บาท  
 

4.2 โปรแกรม 2 ชาย,หญิง อายุมากกว่า 35 ปี ตรวจดังนี้ 
- ตรวจเหมือนโปรแกรม 1  580  บาท 
- ตรวจเบาหวาน (FBS)   40 บาท 
- ตรวจไขมัน (Ch, Tri)   120 บาท 
- ตรวจการทํางานของไต (BUN, Cr)  100 บาท 
- ตรวจการทํางานของตับ   150 บาท 
- ตรวจเก๊าท์ (Uric acid)    60 บาท 

   รวมท้ังสิ้น 1,050 บาท 
 
 
 
 

 
5. เงินค่าเล่าเรียนบุตร 

สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริงต่อปีการศึกษา ตามท่ีสถานศึกษากําหนดแต่ไม่เกินจํานวนดังต่อไปนี้ 
1. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( 15 ปี ) ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ไม่เกินปีละ 4,000 บาทต่อคน 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาและปริญญาตรี ไม่เกินปีละ 11,000 บาทต่อคน 
- บุตรท่ีขอรับสวัสดิการค่าการศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังไม่ประกอบอาชีพ 
- สวัสดิการค่าศึกษาบุตรใช้ได้เฉพาะบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย ไม่เกิน 2 คน 
- บุตรบุญธรรมหรือบุตรท่ียกให้เป็นบุตรบุญธรรมแก่ผู้อ่ืนไม่สามารถขอรับสวัสดิการค่าศึกษาบุตรได้ 
- พนักงานท่ีมีคู่สมรสเป็นพนักงานด้วยกันใช้สิทธิได้เพียงคนเดียว 

 
 
 
 



 

6. เงินช่วยเหลือค่าทําศพ 
โดยเบิกจากเงินบัญชี “กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการและสาธารณประโยชน์” 
มหาวิทยาลัยร่วมทําบุญกับพนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลภายในครอบครัว 
(บิดา – มารดา คู่สมรส – บุตร) จํานวน รายละ 5,000 บาท 
 
 
 

7. การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําปี 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปี ปีละ 1 คร้ัง (ณ 1 ตุลาคม ของทุกปี) ไม่เกินร้อยละ 5  
 

 
 
 
 

8. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด) 
พนักงานมหาวิทยาลัย สะสม 3% มหาวิทยาลัยสมทบ 3% 
เงื่อนไขการจ่ายเงินออกจากกองทุน 
อายุสมาชิก ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
น้อยกว่า 2 ปี    0 
ครบ 2 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4 ปี  25 
ครบ 4 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 8 ปี  50 
ครบ 8 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ปี  75 
ครบ 10 ปีขึ้นไป     100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. การให้เงินกู้  
1. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 
2. กองทุนสวัสดิการกู้ยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3. สวัสดิการคนงาน 
4. สวัสดิการเงินกู้ยืม (MOU) ธนาคารออมสิน 

4..1 ธนาคารออมสิน พนักงานมหาวิทยาลัยกู้ได้ ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท 
(สิบล้านบาท) โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 
     4.1.1 ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีท่ีดิน พร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ           
 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์กรณีห้องชุด 
    4.1.2 กรณีกู้เพ่ือปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซม แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์  
 กรณีห้องชุด 
 
 
 

10. ที่อยู่อาศัย/หอพัก/ค่าเช่าบ้าน 
สวัสดิการค่าเช่าท่ีพักอาศัย 
1 พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านพักมหาวิทยาลัยและต้องเช่าท่ีพักอยู่ภายนอก 
สามารถเบิกสวัสดิการที่พักอาศัยได้ไม่เกินคนละ 1,500 บาทต่อเดือน 
2 กรณีท่ีมีคู่สมรสท้ังนิตินัยและพฤตินัยเป็นพนักงานด้วยกันใช้สิทธิ์ได้เพียงคนเดือน 
3 กรณีมีคู่สมรสท่ีใช้สิทธ์ิในค่าท่ีพักอาศัยหรือบ้านพักจากหน่วยงานอ่ืนไม่สามารถเบิกสวัสดิการค่าเช่าท่ีพักอาศัยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(สนับสนุนทุนการศึกษาและการกู้ยืมเงินในการศึกษา) เบิกจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
- ระดับ ปริญญาโท กู้ยืมได้ ไม่เกิน 100,000 บาท 
- ระดับ ปริญญาเอก กู้ยืมได้ ไม่เกิน 150,000 บาท 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการศึกษา 100% ท้ังในและต่างประเทศ 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิจ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 
 
 



 

12. การลาศึกษา 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว่าด้วย การลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2553 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อเต็มเวลาได้ โดยต้องมีระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 24 เดือน 
 
 
 
 

13. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(ก.บ.ม.) ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

14. อ่ืนๆ  
14.1 ปรับวุฒิ 

มหาวิทยาลัยจะปรับเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น 
 -สายวิชาการ ปรับเงินเดือนได้ตามคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 
 -สายสนับสนุน อยู่ระหว่างการดําเนินการออกระเบียบข้อปฏิบัติอยู่ 

14.2  ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจาํกัด 
       กรณีเป็นสมาชิกร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

-ประเภทกู้สามัญ กู้ได้ 10 เท่า แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน 
-ประเภทกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน 
 

14.3 เงินช่วยเหลือค่าทําศพ 
       กรณีเป็นสมาชิกร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
         -กรณีเป็นสมาชิก รายละ 5,000 บาท  
         -กรณีบิดา – มารดา คู่สมรส – บุตรของสมาชิก รายละ 2,000 บาท 
 
   

 
 
 

 


