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คํานํา 
---------------------- 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ แกบุคลากร
มาเปนเวลานาน  ท้ังนี้  เพ่ือใหบุคลากรซ่ึงเปนทรัพยากรสําคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุตามเปาหมาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และแผนยุทธศาสตรตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 สวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหแกบุคลากรมีหลายประเภท  เชน การตรวจสุขภาพประจําป  สวัสดิการ
รักษาพยาบาล  สวัสดิการศึกษาบุตรกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ สิทธิการลาหยุดโดยไดรับเงินเดือน  การไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ  การใหทุนการศึกษาตอ  เครื่องแบบบุคลากร  การจายเงินสงเคราะหกรณีบุคลากรหรือ
ครอบครัวบุคลากรเสียชีวิต  การจายเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุการทํางานหรือการใหออกจากงานตามเง่ือนไขของ
ประกาศมหาวิทยาลัย การมอบโล กียรติคุณผู ทํา คุณประโยชนและการจัดงานมุทิตาแกผู เกษียณอาย ุ
การทํางาน  เปนตน  แตการเขาถึงขอมูลสวัสดิการประเภทตางๆ ดังกลาวขางตน  ไมเปนท่ีสะดวกมากนัก  เพราะ
ขอมูลมีอยูกระจัดกระจายท่ัวไป  
 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคลากรใหสามารถเขาถึงขอมูลสวัสดิการประเภทตางๆ ไดงายข้ึน  จึงได
ดําเนินการรวบรวมประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ  เก่ียวกับสวัสดิการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยมาไวในคูมือเลมนี้  
หวังวาคูมือเลมนี้ จะชวยอํานวยความสะดวกใหการปฏิบัติงานดานสวัสดิการประเภทตางๆ ของมหาวิทยาลัยมีความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
 
  นางมานิตา ชูชวย 
  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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คูมือสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

--------------------------- 
 
๑.  การตรวจสุขภาพประจําป 
 

 ๑.๑ ผูมีสิทธิ์เขาถึงสวัสดิการ: 
  

  บุคลากร  ท่ีปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  ผูชํานาญการ  ลูกจางชั่วคราวซ่ึงไดปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑ 
ปงบประมาณ ท้ังในสวนกลาง  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  และหนวยงานในสังกัด 
 

 ๑.๒ สถานท่ีใชสิทธิ์ : 
  

  ๑.๒.๑  ใชสิทธิ์ ณ สถานพยาบาลของทางราชการ  ไดแก  สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทาง
ราชการ  รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร  รัฐวิสาหกิจ  สภาการชาดไทย  คุรุสภา  
สมาคมปราบวัณโรค  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  องคการสงเคราะหทหารผานศึก  และสถานพยาบาลอ่ืนท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

  ๑.๒.๒ ใชสิทธิ์ ณ สถานพยาบาลของเอกชน  ไดแก  สถานพยาบาล  โรงพยาบาล  หรือคลินิกของ
เอกชน  ซ่ึงไดรับอนุญาตใหจัดต้ังหรือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 

 ๑.๓ จํานวนครั้งท่ีใชสิทธิ์:ปงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
 

 ๑.๔ วิธีการและข้ันตอนการเบิกจายเงินคาตรวจสุขภาพประจําป 
  

  ๑.๔.๑ใบเสร็จรับเงิน นํามาขอต้ังเบิกคืนไดจากมหาวิทยาลัย  มีขอกําหนดดังนี้ 
 

  ๑)  ใบเสร็จรับเงิน ท่ีออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการ ต้ังเบิกคืนไดเต็มจํานวน 
  ๒) ใบเสร็จรับเงิน ท่ีออกโดยสถานพยาบาลของเอกชน ต้ังเบิกคืนไดครึ่งหนึ่ง 
 

  ๑.๔.๒บุคลากรในสวนกลาง : กรอกแบบฟอรมบค.๓๖ พรอมแนบใบเสร็จรับเงิน ยื่นขออนุมัติตอ
อธิการบดี  ผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
 

  ๑.๔.๓บุคลากรในวิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  และสวนงานในสังกัด :กรอกแบบฟอรม บค. ๓๖ 
พรอมแนบใบเสร็จรับเงิน  ยื่นขอต้ังเบิกคืนจากมหาวิทยาลัย  ผานฝายคลังและทรัพยสิน  รองอธิกาบดีประจํา 
วิทยาเขต / ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ 
 

 ๑.๕ ระเบียบอางอิง :  
  ๑. ขอ ๒๕-๒๖  ระเบียบ มจร วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๒. ขอ ๒๕  ระเบียบ มจร วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ๓. ขอ ๒๐  ระเบียบ มจร วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

------------------------ 



๒.  คารักษาพยาบาล 
 
๒.๑ผูมีสิทธิ์เขาถึงสวัสดิการ 
 

 ๒.๑.๑ผูมีสิทธิ์ (ก):คณาจารย เจาหนาท่ี และลูกจางประจําของมหาวิทยาลัย ท้ังในสวนกลาง  วิทยาเขต  
วิทยาลัยสงฆ  และหนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัดรวมถึงบิดา มารดา  คูสมรส  และบุตรธิดาของผูมีสิทธิ์ 
 

 วงเงินท่ีมีสิทธิ์ :  สวนตัวบุคลากร รวมถึงบิดามารดา คูสมรส และบุตรธิดา  รวมกันเบิกไดปงบประมาณละ
ไมเกิน  ๒๐,๐๐๐ บาท  กรณีจําเปนตองเบิกเพ่ิม  สวนตัวบุคลากร  เบิกเพ่ิมไดไมเกิน  ๒๐,๐๐๐ บาท  สวนบิดา 
มารดา คูสมรส และบุตรธิดา  เบิกเพ่ิมไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๒.๑.๒ผูมีสิทธิ์ (ข) :คณาจารย  และเจาหนาท่ีประจําของมหาวิทยาลัย (เฉพาะ)ท่ีแสดงความจํานงเปนลาย
ลักษณอักษรเพ่ือขอใชสิทธิต์ามระเบียบ มจร พ.ศ.๒๕๕๓  ท้ังในสวนกลาง  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  และหนวยงาน
อ่ืนๆ ในสังกัดสิทธิ์ขอนี้ เฉพาะสวนตัวบุคลากรเทานั้น  ไมรวมถึงบิดา มารดา  คูสมรส  และบุตรธิดาของผูมีสิทธิ์ 
 

  วงเงินท่ีมีสิทธิ์ :เฉพาะสวนตัวบุคลากร เบิกไดตามท่ีจายจริง  แตไมเกินวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 ๒.๑.๓ผูมีสิทธิ์ (ค) :ลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย  ท้ังในสวนกลาง  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  และ
หนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัดรวมถึงบิดา มารดา  คูสมรส  และบุตรธิดาของผูมีสิทธิ์ 
 

  วงเงินท่ีมีสิทธิ์ :เฉพาะสวนตัวลูกจางชั่วคราว เบิกไดปงบประมาณละไมเกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 ๒.๒ สถานพยาบาลท่ีใชสิทธิ์ 
 

  ๒.๒.๑ใชสิทธิ์ ณ  สถานพยาบาลของทางราชการไดแก  สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทางราชการ  
รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ  สภาการชาดไทย  คุรุสภา  สมาคมปราบ
วัณโรค  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  องคการสงเคราะหทหารผานศึก  และสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

  ๒.๒.๒ ใชสิทธิ์ ณ สถานพยาบาลของเอกชน  ไดแก  สถานพยาบาล  โรงพยาบาล  หรือคลินิก
ของเอกชน  ซ่ึงไดรับอนุญาตใหจัดต้ังหรือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 
 ๒.๓ วิธีการและข้ันตอนการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล 
 
  ๒.๓.๑นําใบเสร็จรับเงินขอตั้งเบิกคืนไดจากมหาวิทยาลัย  มีขอกําหนดดังนี้ 
 

  ๑)ใบเสร็จรับเงินท่ีออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการ  ต้ังเบิกคืนไดเต็มจํานวน 
  ๒) ใบเสร็จรับเงิน ท่ีออกโดยสถานพยาบาลของเอกชน ต้ังเบิกคืนไดครึ่งหนึ่ง 
 
 



  ๒.๓.๒บุคลากรในสวนกลาง : กรอกแบบฟอรมบค.๓๖ พรอมแนบใบเสร็จรับเงิน  ยื่นขออนุมัติตอ
อธิการบดี  ผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
 

  ๒.๓.๓บุคลากรสังกัดวิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  และสวนงานในสังกัด:กรอกแบบฟอรม  พรอมแนบ
ใบเสร็จรับเงิน  ยื่นขอต้ังเบิกคืนจากมหาวิทยาลัย  ผานฝายคลังและทรัพยสิน  รองอธิกาบดีประจําวิทยาเขต / 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ  แลวแตกรณี 
 
 ๒.๔ ระเบียบอางอิง :  
 

  ๑. ระเบียบ มจร วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๔ 

  ๒. ระเบียบ มจร วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 

  ๓. ประกาศมจร วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 

  ๔. ประกาศ มจร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายคารักษาพยาบาลของลูกจาง  พ.ศ.๒๕๔๖  

  ๕. ประกาศ มจร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายคารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ๖. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี ๗/๒๕๔๔ วันศุกรท่ี  ๙  พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. คาเลาเรียนบุตร 



 
 ๓.๑ ผูมีสิทธิ์เขาถึงสวัสดิการ : 
 

  คณาจารย และเจาหนาท่ีประจําของมหาวิทยาลัย 
 

 ๓.๒ ขอกําหนดในการใชสิทธิ์ : 
 

  ๑.บุคลากรท่ีจะขอเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร  ตองมีสถานภาพเปนบุคลากรอยูแลวในวันท่ี
เปดภาคการศึกษา  และตองขอต้ังเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร ภายในหกสิบวันนับจากวันท่ีชําระเงิน
การศึกษาเปนตนไป 
 

  ๒.สิทธท่ีิเบิกเฉพาะบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนท่ีสามเรียงลําดับกอน-หลัง 
 

  ๓.ตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะมีอายุครบ ๓ ปแตไมเกิน ๒๕ ปของบุคลากร  
แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม บุตรซ่ึงบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืนไปแลว  บุตรซ่ึงมิไดอยูในอํานาจการ
ปกครองของตน   
 

  ๔.ใหเฉพาะแกบุตรของบุคลากรท่ีกําลังศึกษาในสถานศึกษาของราชการ สถานศึกษาของเอกชน  หรือ
สถานศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกําหนด ตามหลักเกณฑและอัตราดังนี้ 
 

   ๔.๑ บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในระดับไมสูงกวาอนุปริญญา  หรือเทียบเทา 
และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี  ใหไดรับเงินการศึกษาเต็มจํานวนท่ีไดจายจริง  แตไมเกิน
ประเภทและอัตราท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 

   ๔.๒ บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา  ใหไดรับเงินการศึกษาเต็มจํานวนท่ีไดจายจริง  แตไมเกินประเภทและอัตราท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 

   ๔.๓ บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเทา  แตไมสูงกวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ใหไดรับเงินการศึกษาไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีไดจายจริง  แตไมเกินประเภทและอัตราท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 

  ๕. ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
 

  ๕.๑ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาสถานศึกษาของราชการมีดังนี้ 

    - ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา   ปละไมเกิน ๕,๘๐๐.- 

    - ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา   ปละไมเกิน ๔,๐๐๐.- 

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  ปละไมเกิน   ๔,๘๐๐.- 

    -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ปละไมเกิน   ๔,๘๐๐.- 

   - ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา   ปละไมเกิน ๑๓,๗๐๐.- 

    -  ระดับปริญญาตรี    ปละไมเกิน ๒๕,๐๐๐.- 



 ๕.๒ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา  สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
 

   ๑.สถานศึกษาท่ีไมรับเงินอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษามีดังนี้ 

      - ระดับอนุบาล หรือเทียบเทา   ปละไมเกิน ๑๓,๖๐๐.- 

      - ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเทา  ปละไมเกิน ๑๓,๒๐๐.- 

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ปละไมเกิน ๑๕.๘๐๐.- 

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา   ปละไมเกิน ๑๖,๒๐๐- 

    ๒. สถานศึกษาท่ีรับเงินอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษามีดังนี้  

      - ระดับอนุบาล หรือเทียบเทา   ปละไมเกิน ๔,๘๐๐.- 

      - ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเทา  ปละไมเกิน ๔,๒๐๐.- 

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ปละไมเกิน ๓,๓๐๐.- 

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา   ปละไมเกิน ๓,๒๐๐.- 

 

  ๕.๓ ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา  สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
    

     ๕.๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 
 

      ๑.สถานศึกษาท่ีไมรับเงินอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษามีดังนี้  
 

      -  คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร  ปละไมเกิน ๑๖,๕๐๐.- 

      -  พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ  ปละไมเกิน ๑๙,๙๐๐.- 

      -  ศิลปหัตกรรม หรือศิลปกรรม                 ปละไมเกิน ๒๐,๐๐๐.- 

      -  เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร  ปละไมเกิน ๒๑,๐๐๐.- 

      -  ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม          ปละไมเกิน ๒๔,๔๐๐.- 

      -  ประมง     ปละไมเกิน ๒๑,๑๐๐.- 

      -  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว         ปละไมเกิน ๑๙,๙๐๐.- 

      -  อุตสาหกรรมสิ่งทอ           ปละไมเกิน ๒๔,๔๐๐.- 

 

 



 
   ๒.สถานศึกษาท่ีรับเงินอุดหนุน คาธรรมเนียมการศึกษา มีดังนี้ 
 

      -  คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร   ปละไมเกิน ๓,๔๐๐.- 

      -  พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ   ปละไมเกิน ๕,๑๐๐.- 

      -  ศิลปหัตกรรม หรือศิลปกรรม                     ปละไมเกิน ๓,๖๐๐.- 

      -  เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร   ปละไมเกิน    ๕,๐๐๐.- 

      -  ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม              ปละไมเกิน ๗,๒๐๐.- 

      -  ประมง      ปละไมเกิน ๕,๐๐๐.- 

      -  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว          ปละไมเกิน ๕,๑๐๐.- 

      -  อุตสาหกรรมสิ่งทอ            ปละไมเกิน ๗,๒๐๐.- 

   ๕.๓.๒หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาหรือประกาศนียบัตร 
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทา  ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีจายจริง  แตไมเกินคาธรรมเนียมการศึกษา 
ในประเภทวิชาหรือสายวิชา 

 

    ๑.  ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี  ปละไมเกิน ๓๐,๐๐๐.- 

    ๒. พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม   
เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร  คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร  
  อุตสาหกรรมทองเท่ียว    ปละไมเกิน๒๕,๐๐๐..- 
 
 ๓.๓ ข้ันตอนการเบิกจายเงินคาการศึกษาของบุตรบุคลากร 
 

  ๓.๓.๑บุคลากรในสวนกลาง : กรอกแบบฟอรม บค.๕๓ พรอมแนบใบเสร็จรับเงิน  และใบเรียกเก็บ
เงินของสถานศึกษานั้น ยื่นขออนุมัติตออธิการบดี  ผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
 

  ๓.๓.๒บุคลากรสังกัดวิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  และสวนงานในสังกัด:  กรอกแบบฟอรม  พรอมแนบ
ใบเสร็จรับเงินและใบเรียกเก็บเงินของสถานศึกษานั้น  ยื่นขอต้ังเบิกคืนจากมหาวิทยาลัย  ผานฝายคลังและ
ทรัพยสิน  รองอธิกาบดีประจําวิทยาเขต / ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ  แลวแตกรณี 
 
 ๓.๔ ระเบียบอางอิง 
 

  ๓.๔.๑   ประกาศมจร วาดวย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรบุคลากร 
พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๓.๔.๒ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา  กรมบัญชีกลาง  ท่ี กค  ๐๔๒๒.๓ / ว ๒๕๗  
วันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙. 
 

------------------------ 



 
 
 

๔.เงินสงเคราะหบุคลากรหรือครอบครัวเสียชีวิต 
 
 ๔.๑ ผูมีสิทธิ์เขาถึงสวัสดิการ 
 

  ๔.๑.๑ บุคลากร  ไดแก  คณาจารย  เจาหนาท่ี ท่ีเปนลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัย 
 

  ๔.๑.๒ บิดา มารดา คูสมรส และบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบุคลากรในขอ ๕.๑.๑ 
 
 ๔.๒ อัตราการจายเงินสงเคราะหรวมบําเพ็ญกุศลศพ  แบงเปน ๔ กรณี  ดังนี้ 
 
  ๔.๒.๑ บุคลากร   รายละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๒.๒ บุคคลในครอบครัว  รายละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๒.๓ บุคลากรอัตราจางท่ีมีอายุงานต้ังแต ๓ ปข้ึนไป 
    และบุคคลในครอบครัว รายละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๒.๔ บุคลากรอัตราจางท่ีมีอายุงานนอยกวา ๓ ป 
    และบุคคลในครอบครัว รายละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 
 ๔.๓ วิธีการและข้ันตอนการขอรับเงินสงเคราะหรวมบําเพ็ญกุศลศพ 
 
  ๔.๓.๑ บุคลากรในสวนกลาง : กรอกแบบฟอรมใบคํารอง พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน  สําเนา
ทะเบียนบานของผูจัดการศพ  และสําเนาใบมรณะบัตรของผูตาย  ยื่นเจาหนาท่ีสวัสดิการเพ่ือขออนุมัติตออธิการบดี  
ผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
 
  ๔.๓.๒ บุคลากรสังกัดวิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  และสวนงานในสังกัด:กรอกแบบฟอรม  พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูจัดการศพ  และสําเนาใบมรณบัตรของผูตาย  ยื่นขอ
ต้ังเบิกคืนจากมหาวิทยาลัย  ผานฝายคลังและทรัพยสิน  รองอธิกาบดีประจําวิทยาเขต / ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ  
แลวแตกรณี 
 
 ๔.๔ ระเบียบอางอิง 
  ๔.๔.๑ ประกาศ มจร. เรื่องการจายคารวมบําเพ็ญกุศลศพ  ทําบุญกับหนวยงานภายนอก และคา
รับรองพิธีกรรม  พ.ศ.๒๕๕๑ 
   

------------------------ 
 
 



 
 
 

๕. เงินชดเชย 
 

 ๕.๑ เงินชดเชย  หมายความวา  เงินท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาจายใหแกบุคลากรนอกเหนือจากเงินเดือน
ประจํา  โดยถือจายใน ๓ กรณีปกติ  และ ๑ กรณีพิเศษ  คือ 
 

  ๕.๑.๑ มหาวิทยาลัยสั่งใหออกจากงานเพระเหตุเจ็บปวย 
  ๕.๑.๒ มหาวิทยาลัยยุบเลิกตําแหนง และไมอาจบรรจุใหลงตําแหนงอ่ืนท่ีเหมาะสมได 
  ๕.๑.๓ มหาวิทยาลัยเลิกจางกอนครบอายุสัญญาโดยไมมีความผิด 
  ๕.๑.๔ กรณพิีเศษจายเปนเงินขวัญถุงแกบุคลากรผูเกษียณอายุการทํางาน 
 

 ๕.๒ ผูมีสิทธิ์เขาถึงสวัสดิการ 
 

  ๕.๒.๑บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  วาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.๒๕๔๑  ไดแก  คณาจารยประจํา  เจาหนาท่ี และลูกจาง 
ท่ีเปนบรรพชิตและคฤหัสถ 
 

  ๕.๒.๒บุคลากรผูเกษียณอายุการทํางาน 
 

 ๕.๓ อัตราการจายเงินชดเชย 
 

  ๕.๓.๑บุคลากรท่ีปฏิบัติงานติดตอกันเกินวา ๑๐ (สิบ) ป  ใหจายเงินชดเชยเปนจํานวน ๑๐ (สิบ) เทา
ของอัตราคาจางเดือนสุดทาย 
 

  ๕.๓.๒บุคลากรท่ีปฏิบัติงานติดตอกันเกินวา ๓ (สาม) ป  แตไมเกิน ๑๐ (สิบ) ป  ใหจายเงินชดเชยเปน
จํานวน ๖ (หก) เทาของอัตราคาจางเดือนสุดทาย 
 

  ๕.๓.๓บุคลากรท่ีปฏิบัติงานติดตอกันเกินวา ๑ (หนึ่ง) ป  แตไมเกิน ๓ (สาม) ป  ใหจายเงินชดเชยเปน
จํานวน ๓ (สาม) เทาของอัตราคาจางเดือนสุดทาย 
 

  ๕.๓.๔บุคลากรท่ีปฏิบัติงานติดตอกันต้ังแต ๑๒๐ (หนึ่งรอยยี่สิบ) วันข้ึนไป  แตไมเกิน ๑ (หนึ่ง) ป  ให
จายเงินชดเชยเปนจํานวน ๑ (หนึ่ง) เทาของอัตราคาจางเดือนสุดทาย 
 

 ๕.๔ วิธีการและข้ันตอนการขอรับเงินชดเชย 
 

  ๕.๔.๑บุคลากรในสวนกลาง : กรอกแบบฟอรมใบคํารอง พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน  สําเนา
ทะเบียนบานของผูจัดการศพ  และสําเนาใบมรณะบัตรของผูตาย  ยื่นเจาหนาท่ีสวัสดิการเพ่ือขออนุมัติตออธิการบดี  
ผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
 

  ๕.๔.๒บุคลากรสังกัดวิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  และสวนงานในสังกัด:กรอกแบบฟอรม  พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูจัดการศพ  และสําเนาใบมรณะบัตรของผูตาย  ยื่นขอต้ัง
เบิกคืนจากมหาวิทยาลัย  ผานฝายคลังและทรัพยสิน  รองอธิกาบดีประจําวิทยาเขต / ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ  
แลวแตกรณี 
 



 ๕.๔ ระเบียบอางอิง 
  ๕.๔.๑ระเบียบมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการจายเงินชดเชย  พ.ศ.๒๕๔๕   
 

------------------------ 
๖.ทุนการศึกษา 
 

 ๖.๑  ทุนการศึกษา หมายความวา การจัดสรรทุนการศึกษา จะจัดสรรตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับในแตละ
ป ผูขอรับทุน ตองเปนบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติตามความในขอ ๑๒ แหงประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ดังนี้ 
 

 ๖.๒ผูมีสิทธิ์เขาถึงสวัสดิการ 
 

  ๖.๒.๑ ตองมีอายุไมเกิน ๔๕ ป  เวนแตไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
      ๖.๒.๒ ตองเปนบุคลากรท่ีมีวันทํางาน ไมนอยกวา ๒ ปปฏิทิน เวนแตไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

      ๖.๒.๓ ตองเปนผูมีความรูภาษาตางประเทศตามเกณฑมหาวิทยาลัยกําหนดกรณีศึกษาตอตางประเทศ 

 ๖.๓ ขอกําหนดในการใชสิทธิ์ 
 

  ๖.๓.๑ ตองเปนผูไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาตอจากสถาบันการศึกษานั้นแลว 
  ๖.๓.๒ ตองเปนผูไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาและไดรับการอนุมัติใหศึกษาตอจากมหาวิทยาลัย 
  ๖.๓.๓ สายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหผูมีตําแหนงสูงกวาไดรับทุนกอน 
 ๖.๓.๔ สายวิชาการ มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหทันการศึกษาในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนอาจารยผูสอนมาก
กอน 
 ๖.๓.๕ สําหรับผูขอรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ ตองมีความรูภาษาตางประเทศตามเกณฑท่ีคณะกรรมการ
คัดเลือกผูขอรับทุนกําหนด 
 
 ๖.๔. เกณฑการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญา 
 

๖.๔.๑ ทุนการศึกษาตอภายในประเทศ 
 

   ๖.๔.๑.๑ ระดับปริญญาโท ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน  ๓๐๐,๐๐๐   บาท 

    ๑. คาเลาเรียนและคาธรรมเนียม จายตามท่ีจายจริง 

        ๒. คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา  จายไมเกิน  ๕๔,๐๐๐  บาท 

        ๓. คาท่ีพักหรือคาพาหนะ   จายไมเกิน  ๒๔,๐๐๐  บาท 

 

     ๖.๔.๑.๒ ระดับปริญญาเอก ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน  ๕๔๐,๐๐๐  บาท 
 

   ๑. คาเลาเรียนและคาธรรมเนียม จายตามท่ีจายจริง 

  ๒. คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา  จายไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. คาท่ีพักหรือคาพาหนะ  จายไมเกิน   ๒๔,๐๐๐ บาท 



 

 

 

๖.๔.๒ ทุนการศึกษาตอตางประเทศ 

   ๖.๔.๒.๑ ระดับปริญญาโท ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน     ๖๐๐,๐๐๐    บาท  

    ๑. คาเลาเรียนและคาธรรมเนียม   จายตามท่ีจายจริง 

        ๒. คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา    จายตามท่ีจายจริง 

        ๓. คาท่ีพักหรือคาพาหนะ    จายตามท่ีจายจริง 

 

 ๖.๔.๒.๒ ระดับปริญญาเอก ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน  ๑๒๐๐,๐๐๐  บาท   

        ๑. คาเลาเรียนและคาธรรมเนียม    จายตามท่ีจายจริง 

        ๒. คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา    จายตามท่ีจายจริง 

        ๓. คาท่ีพักหรือคาพาหนะ    จายตามท่ีจายจริง  

๖.๕ ข้ันตอนการขอใชสิทธิ์ 
 

 ๖.๕.๑ การลาศึกษาตอ  
๑. ขออนุมัติลาไปสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอบค. ๓๕ 

๒. ขออนุมัติลาศึกษาตอ  บค. ๔๖ 

๓. ขออนุมัติรับทุนการศึกษา บค. ๔๗ 
 

 ๖.๕.๒ การขอรับทุนการศึกษา 

 ๑. สัญญาของบุคลากรท่ีไปศึกษาตอ บค. ๒๖ 

 ๒. สัญญาคํ้าประกันประเภทบุคลากรคํ้าประกัน บค. ๒๗ 

๓. สัญญารับทุนโครงการพัฒนาบุคลากร บค. ๓๓ 

๔. สัญญาคํ้าประกันผูรับทุนโครงการการพัฒนาบุคลากร บค.๓๔ 
 

๖.๕.๓ เอกสารแนบทายสัญญารับทุนการศึกษา 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวบุคลากรหรือบัตรประชาชนของผูทําสัญญา(รับรองสําเนาถูกตอง)  

๒. สําเนาทะเบียนบาน (รับรองสําเนาถูกตอง)  

๓. กรณีผูทําสัญญารับทุนมีคูสมรส คูสมรสตองมีเอกสารตาม ขอ ๑ และขอ ๒   

๔. สําเนาบัตรบุคลากรหรือสําเนาประจําตัวประชาชน ของผูคํ้าประกัน  

๕. กรณีผูคํ้าประกันมีคูสมรส คูสมรสตองมีเอกสารตาม ขอ ๑ และขอ ๒   

 

 



 

 

 

 ๖.๖ วิธีการขอรับทุนการศึกษา 
 
  ๖.๖.๑ บุคลากรในสวนกลาง : กรอกแบบฟอรมใบคํารอง ๔๘  พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน  
สําเนาบัตรบุคลากรยื่นเจาหนาท่ีสวัสดิการเพ่ือขออนุมัติตออธิการบดี  ผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
  ๖.๖.๒ บุคลากรสังกัดวิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ  และสวนงานในสังกัด:กรอกแบบฟอรม  พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาบัตรบุคลากร    ยื่นขอต้ังเบิกคืนจากมหาวิทยาลัย  ผานฝายคลัง
และทรัพยสิน  รองอธิกาบดีประจําวิทยาเขต / ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ  แลวแตกรณี 
 
 ๖.๗ ระเบียบอางอิง 
 

  ๖.๗.๑ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่องการใหทุนการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
 

  ๖.๗.๒ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูรับ
ทุนการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
   

------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
ระเบียบ/ประกาศ / แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 


