
 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง สวัสดิการของบุคลากร 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอื้อ   นายสุริโย   ก่อวาณิชกุล 
 คุณอ านวย นายวรวุฒิ สาสิงห ์
 คุณประสาน นายสุริโย ก่อวาณิชกุล 
 คุณกิจ  นายวรวุฒิ สาสิงห ์  
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรต ิ
 คุณวิศาสตร ์ นายสุริโย   ก่อวาณิชกุล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง สวัสดิการของบุคลากร 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผศ.สุนีย์  สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
4 น.ส.สุนิสา  สายอุปราช หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
5 ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
6 อ.ธนาพร  บุญชู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
7 ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์  ค าขาว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8 ผศ.ธนัฎฐา  อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
9 ดร.ชัชวาล  ศรีภักดี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
10 ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
11 น.ส.ฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์ งานกิจการนักศกึษา 
12 นางปิยธิดา พันธุนะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
13 น.ส.วรนุช  ดีละมัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
14 น.ส.ณัฐติญา ไข่ติยากุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
15 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
16 น.ส.ฐิตาภา  เนื่องนิยม งานกิจการนักศกึษา 
17 น.ส.นริศรา  นาคเมธ ี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18 น.ส.ชลิตา  อินสะโร งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
19 นางศรีวิไล  พวกน้อย หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
20 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศกึษา 
21 นายภูมิรัตน์ นวรัตน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
22 ผศ.ดร.ยุพาพิน อติกานต์กุล หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
23 น.ส.ชวน ี  สุภิรัตน์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
24 นายกฤษฎา เหล็กดี หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
25 น.ส.เยาวภา เทวะผลิน งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
26 ผศ.พิชญา  พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
27 ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบ ารุง หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
28 ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อ านวยพร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
29 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
30 น.ส.สายรุ้ง  แก้วน้อย งานบริหารทั่วไปและวางแผน 

 

 

 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง เรื่อง สวสัดิการของบุคลากร 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
31 น.ส.อรวรรณ มุกนนท์ งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
32 น.ส.ศริพร  บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
33 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
34 น.ส.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
35 นายศุภชัย  หิรัญศุภโชติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
36 นายกิติยศ  ตั้งสัจจวงศ ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
37 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
38 น.ส.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
39 นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กลุ่ม สวัสดิการของบคุลากร 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอื้อ   นายสุริโย   ก่อวาณิชกุล 
 คุณอ านวย นายวรวุฒิ สาสิงห ์
 คุณประสาน นายสุริโย ก่อวาณิชกุล 
 คุณกิจ  นายวรวุฒิ สาสิงห ์  
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา   เฉลิมเกียรต ิ
 คุณวิศาสตร ์ นายสุริโย   ก่อวาณิชกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เรื่อง สวัสดิการของบุคลากร 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผศ.สุนีย์  สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2 ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
4 น.ส.สุนิสา  สายอุปราช หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
5 ผศ.สลักจิต  พุกจรูญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
6 อ.ธนาพร  บุญชู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
7 ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์  ค าขาว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8 ผศ.ธนัฎฐา  อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
9 ดร.ชัชวาล  ศรีภักดี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
10 ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
11 น.ส.ฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์ งานกิจการนักศกึษา 
12 นางปิยธิดา พันธุนะ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
13 น.ส.วรนุช  ดีละมัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
14 น.ส.ณัฐติญา ไข่ติยากุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
15 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
16 น.ส.ฐิตาภา  เนื่องนิยม งานกิจการนักศกึษา 
17 น.ส.นริศรา  นาคเมธ ี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18 น.ส.ชลิตา  อินสะโร งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
19 นางศรีวิไล  พวกน้อย หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
20 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศกึษา 
21 นายภูมิรัตน์ นวรัตน์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
22 ผศ.ดร.ยุพาพิน อติกานต์กุล หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
23 น.ส.ชวน ี  สุภิรัตน์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
24 นายกฤษฎา เหล็กดี หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
25 น.ส.เยาวภา เทวะผลิน งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
26 ผศ.พิชญา  พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
27 ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบ ารุง หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
28 ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อ านวยพร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
29 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
30 น.ส.สายรุ้ง  แก้วน้อย งานบริหารทั่วไปและวางแผน 

 

 

 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง เรื่อง สวัสดิการของบุคลากร 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
31 น.ส.อรวรรณ มุกนนท์ งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
32 น.ส.ศริพร  บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและวางแผน 
33 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
34 น.ส.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
35 นายศุภชัย  หิรัญศุภโชติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
36 นายกิติยศ  ตั้งสัจจวงศ ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
37 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
38 น.ส.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
39 นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง สวัสดิการของบุคลากร 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 

 
 
 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายสุริโย  ก่อวาณิชกุล 
(ผู้เล่า) 

สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 
สวัสดิการสงเคราะห์ ได้แก่ 
กรณีสมรสตามกฎหมายเป็นครั้งแรก 
• กรณสีมาชิกสวัสดิการผู้ใดทาการสมรสโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
เป็นครั้งแรก จ่าย 1,000 บาทต่อคน 
กรณีคลอดบุตร 
• กรณสีมาชิกสวัสดิการหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสวัสดิการ
ผู้ใดคลอดบุตร จ่าย 1,500 บาท ต่อบุตร 1 คน แต่รวมแลว้ไม่เกิน 2 คน 
กรณีประสบอุบัติเหตุสาหัสโดยไม่ได้กระทาด้วยเหตุจูงใจของตนเอง 
• กรณสีมาชิกสวัสดิการประสบอุบัติเหตุสาหัสโดยไม่ได้กระทา ด้วยเหตุจูงใจ
ของตนเอง จ่ายคนละไม่เกิน 10,000 บาท 
(คณะกรรมการสวัสดิการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป) 
กรณีประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย อุทกภัย หรือวาตภัย 
• กรณีประสบภัยพิบัต ิอัคคีภัย อุทกภัย หรือวาตภัย เป็นเหตุให้ที่พักอาศัยเกิด
ความเสียหายให้จ่าย ดังน้ี 
– ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินอ่ืนเสียหายทั้งหมดโดยไม่อาจซ่อมแซมได้จ่าย
ครอบครัวละ 30,000บาท 
– ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินอ่ืนเสียหายบางส่วนสาหรับอัคคีภัยจ่ายตามสภาพ
จริง แต่ไม่เกินครอบครัวละ 10,000 บาท 
– ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินอ่ืนเสียหายบางส่วนสาหรับอุทกภัยหรือวาตภัย จ่าย
ตามสภาพจริงแต่ไม่เกินครอบครัวละ 3,000บาท 
 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง สวัสดิการของบุคลากร 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายสุริโย  ก่อวาณิชกุล 
(ผู้เล่า) 

กรณีสมาชิกสวสัดิการถึงแก่กรรม จ่ายดังนี ้
• ถึงแก่กรรมอนัมิใช่เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 3 ปี จ่าย 10,000 บาท 
• ถึงแก่กรรมอนัมิใช่เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 
3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี จ่าย 30,000บาท 
• ถึงแก่กรรมอนัมิใช่เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 
5 ปี ขึ้นไป จ่าย 50,000บาท 
• ถึงแก่กรรมอนัเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ จ่าย 100,000บาท 
• ค่าใช้จ่ายแสดงความเคารพศพในนามมหาวิทยาลัย จ่ายไม่เกิน 1,500บาทต่อ
งาน 
• ค่าเช้ือเพลิงที่ใช้ในการเดินทางไปร่วมพิธี จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000บาท 
กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม จ่ายดังนี ้
• จ่ายศพละ 3,000บาท 
• ค่าใช้จ่ายแสดงความเคารพศพในนามมหาวิทยาลัยจ่ายไม่เกิน 1,๕00บาทต่อ
งาน 
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร 
• สนับสนุนค่าจัดทาประกันอุบัติเหตุสาหรับสมาชิกสวัสดิการ วงเงินการจ่ายต่อ
คน เป็นไปตามที่บริษัทได้ตกลงทาประกันอุบัติเหตุสาหรับนักศึกษา (ปี 2563 
คนละ 300 บาท) 
กรณีเจ็บป่วย 
• กรณสีมาชิกสวัสดิการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ให้จ่ายครั้ง
ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 2 ครัง้ต่อปีปฏิทิน 
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ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายสุริโย  ก่อวาณิชกุล 
(ผู้เล่า) 

การจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรบุคลากรที่อยู่ระหว่างศึกษา 
• จ่ายเงินช่วยเหลือแก่บุตรสมาชิกสวัสดิการที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับ
อนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีใบแรก) จ านวน 500 บาท โดยสมาชิก
ที่มีบุตร 1 คน สามารถขอรับสิทธิได้ปีเว้นปี และสมาชิกทีม่ีบุตร ตั้งแต่ 2 คน 
ขึ้นไป สามารถขอรับสิทธิได้ทุกปี ปีละ 1คน 
ทั้งนี้ หากสมาชิกสวัสดิการที่เป็นคู่สมรสกันให้ได้รับเงินเพียง 1 สิทธิเท่านั้น 
การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกที่เจ็บป่วยและหยุดพักรักษาตัวต่อเนื่อง 
• จ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกสวัสดิการที่เจบ็ป่วยและหยุดพักรักษาตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ในวงเงินไม่เกิน 30,000บาท ดังนี ้
-หากลาป่วยเกิน 60 วันทาการ แต่ไม่เกิน 120 วันทาการ จ่าย 15,000บาท 
-หากลาป่วยต้ังแต่ 120 วันทาการขึ้นไป จ่ายเพิ่มอีก 15,000 บาท 
ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน 
• สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 5,000บาท 
• ทั้งนี้ ต้องเป็นสมาชิกสวัสดิการที่ได้รับการบรรจุหรือจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
เดือน และมีเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท และมีเงิน
คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ของเงินเดือน/ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทน 
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