
KM ระบบสวสัดิการของผูป้ฏบิตังิาน
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ผูร้บัผิดชอบดูแล การเบกิเงนิสวสัดิการผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั

ฝ่ายปฏบิตังิานดา้นทรพัยากรบคุคล

1. นางสาวปราณี อิม่นาง    ตาํแหน่ง นกัจดัการงานท ัว่ไป       โทร. 42806

2. นางประธูป นาสมสรอ้ย  ตาํแหน่ง พนกังานปฏบิตังิานท ัว่ไป  โทร. 42808

ฝ่ายปฏบิตังิานดา้นการเงนิ

1. นางสาวจริาพร บญุจวง       ตาํแหน่ง นกัวชิาการเงนิและบญัช ีชาํนาญการ โทร. 42819

2. นางสาววรีนิทณ ์ขนัธะตวิงศ ์ ตาํแหน่ง นกัวชิาการเงนิและบญัช ี             โทร. 42820



สทิธิสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล พนกังานในมหาวทิยาลยั

สทิธเิบกิค่ารกัษาพยาบาล เบกิตามปีงบประมาณ

ค่าตรวจสขุภาพประจาํปี ปีงบประมาณละไม่เกนิ 2,500 บาท

สมทบไปปีงบประมาณถดัไปไมไ่ด ้(เบกิไดเ้ฉพาะตนเอง)

ค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยนอก ปีงบประมาณละ 2,000 บาท

เงนิคงเหลอืสมทบไปปีงบประมาณถดัไปได ้50% สูงสุดไมเ่กนิ 1,000 บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยนอนรกัษาใน รพ. ปีงบประมาณละ 10,000 บาท

เงนิคงเหลอืสมทบไปปีงบประมาณถดัไปได ้50% สูงสุดไมเ่กนิ 5,000 บาท 

มใีบรบัรองแพทยก์รณีผูป่้วนนอนรกัษาในโรงพยาบาล



ผูม้ีสทิธิเบกิ

ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัขอนแกน่

ประกอบดว้ย

ขา้ราชการ พนกังานเปลีย่นสถานภาพ พนกังานเงนิแผ่นดนิ  

พนกังานเงนิรายได ้ลูกจา้งของมหาวทิยาลยั(ลูกจา้งช ัว่คราว)

ญาตสิายตรงของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั

ประกอบดว้ย บดิา มารดา สาม ีภรรยา บตุร ของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั



ระบบสวสัดิการผูป้ฏบิตังิาน มหาวทิยาลยัขอนแกน่

Benefits



การ Login เขา้ใชง้านระบบเบกิสวสัดิการ
ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัขอนแกน่

Login ได ้2 แบบ

เขา้ใชง้านโดยตรงที่ลงิค ์      หรอื        เขา้ผ่านระบบ ikku

https://benefits.kku.ac.th/ https://i.kku.ac.th/
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การเขา้ใชง้าน ใช ้KKU Mail ในการ Login



การเขา้ใชง้านผ่านทาง iKKU
ไปที่เมนู Digital Process Automation กดเลอืก Benefits 

กดเลอืก 

Benefits



เมื่อ Login เขา้ระบบแลว้ กจ็ะพบขอ้มูล งบประมาณคงเหลอืตามสทิธิ

สนีํา้เงนิจะเป็นงบประมาณ

ทัง้สิ้นสาํหรบัเบกิ

ในปีงบประมาณปจัจบุนั

สเีขยีวจะเป็นงบประมาณ

คงเหลอืทีส่ามารถเบกิได ้



เม่ือตอ้งการเบกิเงนิสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล กดเลอืกเมนู ขอเบกิสวสัดิการ
จะปรากฏขอ้ความ เงนิสนบัสนุนดา้นการตรวจสุขภาพประจาํปี หรอืค่ารกัษาพยาบาล และกดเลอืกเมนูน้ี

กดเลอืกเมนู

ดา้นบน



จะปรากฏขอ้มูลน้ีข้ึน ผูข้อเบกิกรอกขอ้มูลที่จะเบกิใหถ้กูตอ้ง 

เลอืกไดเ้บกิสาํหรบัตนเอง หรอื ญาตสิายตรง 



กรณีเลอืกตนเอง
กรอกขอ้มลูการเบกิใหค้รบถว้น ระบโุรคทีเ่ขา้รบัการรกัษา ชื่อสถานพยาบาล หน่วยงานรฐั/เอกชน 

จาํนวนเงนิทีข่อเบกิ และจาํนวนเงนิตามใบเสรจ็ วนัทีต่ามใบเสรจ็รบัเงนิ 



กรณีเลอืกญาตสิายตรง
กรอกขอ้มลูการเบกิใหค้รบถว้น ระบโุรคทีเ่ขา้รบัการรกัษา ชื่อสถานพยาบาล หน่วยงานรฐั/เอกชน 

จาํนวนเงนิทีข่อเบกิ และจาํนวนเงนิตามใบเสรจ็ วนัทีต่ามใบเสรจ็รบัเงนิ



Upload ไฟลท์ี่ 1 ใบเสรจ็รบัเงนิที่ลงนามลายมือช่ือดิจทิลั 



หากไม่ลงนามลายมือช่ือดิจทิลั ระบบจะไม่ให ้Upload ไฟล์



ไฟลท์ี่ 1 การ Upload จะตอ้งลงนามลายมือช่ือดิจทิลั ดงัตวัอย่าง

การลงนามดจิทิลั ตอ้งประทบัตรา

จ่ายแลว้ และประทบัตรา ชื่อ-สกลุ 

ตาํแหน่ง

เมือ่กดตรวจสอบลายเซน็ 

จะตอ้งขึ้นสเีขยีว และปรากฎชื่อ

ผูล้งนาม



ไฟลท์ี่ 2 การ Upload เอกสารแนบหนงัสอืรบัรองเบกิเกนิสทิธหิรอือืน่ ๆ
กรณีไมม่หีนงัสอืรบัรองเบกิเกนิสทิธ ิใหร้ะบขุอ้ความเพิม่เตมิในใบเสร็จรบัเงนิ

ระบบุขอ้ความ “ขอเบกิค่ารกัษาพยาบาลสว่นที่เกนิสทิธ ิ(ประกนัสงัคม/บตัรทอง/จา่ยตรง)

จากกองทนุสวสัดิการผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั”

ตวัอย่างการระบุ

ขอ้ความ



เมือ่ Upload ไฟลเ์รยีบรอ้ยแลว้ กดปุ่มถดัไปสเีขยีว ดา้นลา่งขวา

กดปุ่ มถดัไป



จะปรากฏขอ้มูลรายละเอยีดการเบกิเงนิ เม่ือตรวจสอบถกูตอ้งแลว้ 

กดยนืยนั ปุ่ มสเีขียวดา้นลา่งขวา

กดยนืยนั



ระบบจะปรากฏขอ้ความเพือ่รบัรองการเบกิเงนิสวสัดิการ เม่ืออา่นขอ้ความชดัเจนแลว้ 

กดยนิยนัปุ่ มสเีขียว อกีคร ัง้

กดยนืยนั 

อกีคร ัง้



เมื่อกดยนืยนัแลว้ ระบบจะปรากฏขอ้มูลการขอเบกิเงนิสวสัดิการ 

และจะข้ึนสถานะ “รอตรวจสอบ” ดงัภาพ

สถานะ

รอตรวจสอบ



เม่ือกดกลบัมาที่ หนา้หลกั จะปรากฏรายการขอเบกิสวสัดิการของฉนั 

รายการที่ทาํเบกิลา่สดุ อยู่ลาํดบับนสดุ 

สามารถตรวจสอบสถานะไดโ้ดยกดทีร่ายละเอยีด

กดกลบัมา

หนา้แรก

จะปรากฏสถานะ

รอตรวจสอบ

กดติดตามขอ้มูล

รายละเอยีด ของ

สถานะการเบิกจา่ย



เมื่อกดตดิตามสถานะ รายละเอยีด กจ็ะปรากฎรายละเอยีดของทางเดินเอกสาร

รายละเอยีดทางเดินเอกสาร 

หากมีการตรวจสอบ

ตามลาํดบัแลว้

กจ็ะข้ึนสถานะถดัไป



กรณีเบกิค่าตรวจสขุภาพ กรุณาระบขุอ้ความในช่อง หมายเหต/ุเพิม่เตมิ
เช่น “ค่าตรวจสุขภาพประจาํปีรวมท ัง้สิ้น 3,000 บาท ไดเ้บกิจากสทิธิพื้นฐาน ....ระบสุทิธิตนเอง เช่น สทิธิประกนัสงัคม/สทิธิขา้ราชการ/สทิธิขา้ราชการบาํนาญ..... 

แลว้จาํนวน 850 บาท (ระบจุาํนวนตามสทิธิทีเ่บกิได)้... จาํนวนคงเหลอืทีเ่บกิจากสทิธิพื้นฐานไม่ได ้2,150 บาท จงึขอเบกิค่าตรวจสุขภาพจากกองทนุสวสัดกิาร

ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั จาํนวน 2,150 บาท (สองพนัหน่ึงรอ้ยหา้สบิบาทถว้น)”

ช่องระบขุอ้ความ 

หมายเหต/ุเพิ่มเตมิ

จะอยู่ดา้นลา่งสดุค่ะ



การ ถาม-ตอบ 

และทดลองกรอกขอ้มูลการเบกิจา่ย

จบการบรรยาย

งานบรหิารทัว่ไป ขอขอบคณุค่ะ
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