
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนกังานมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. 2551 

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

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหเหมาะสมกับมาตรฐานภาระงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  สิทธิและผลประโยชนที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยควรจะไดรับ  อันจะสงผลตอการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของมหาวิทยาลยั   จงึเหน็ควร
ใหมีการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) และ (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541  
ประกอบกับขอ  6  ขอ  20  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ  
มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2551   จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 ขอ  1   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการ        
ของพนักงานมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2551 ” 

 ขอ  2   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่   1  ตุลาคม  2551  เปนตนไป 

ขอ  3   ใหยกเลิก  

 3.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543  

 3.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2544 
  บรรดาระเบยีบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชความในระเบยีบนีแ้ทน 
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ขอ  4      ในระเบียบนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
“มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“อธิการบดี”   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
“ก.บ.ม”    หมายถึง  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล   
      ประจํามหาวิทยาลัย 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”    หมายถึง   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาม 

   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
   พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)  
   พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจาง 
   ใหทํางานในมหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจาง 
   หรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน 
   หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตาม 
   คําส่ังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมรวมถึงพนักงาน 
   องคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย  

              ขอ  5  คาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
             5.1  เงินเดือน 
             5.2  เงินประจําตําแหนง 
             5.3  คาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มพิเศษ 
             5.4   คาตอบแทนพิเศษอื่น ๆ 
 ขอ  6  สวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   ประกอบดวย 
                         6.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
                           6.2  เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
                           6.3  กองทุนพัฒนาและสงเสริมขาราชการและลูกจางทางดานวิชาการ 
                           6.4  กองทุนสงเสริมการใชไมโครคอมพิวเตอร 
                           6.5  กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
                           6.6  กองทุนสวัสดิการสงเคราะหขาราชการและลูกจาง 
                           6.7  โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อการเคหสงเคราะห 
                           6.8  ที่พักอาศัย 
              6.9  อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ขอ  7    สิทธิประโยชนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
7.1 สิทธิจากกองทุนประกันสังคม 

(1) คารักษาพยาบาลเฉพาะตนเอง  กรณีเจ็บปวย ประสบอันตรายและคลอดบุตร            
กรณีคลอดบุตรคูสมรสของผูประกันตนชายจะไดรับสิทธิดวย 

(2) เงินชวยเหลือบุตร 
(3) บําเหน็จหรือบํานาญ  กรณีชราภาพ 
(4) เงินชวยพิเศษกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย 

7.2 สิทธิในการสมัครเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห  มหาวิทยาลัย 
7.3 การไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
7.4 สิทธิอ่ืนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ  8   มหาวิทยาลัยบริหารคาตอบแทน  โดยอาศัยหลักการดังนี้ 
(1) หลักคุณภาพ เพื่อใหไดมาซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ   การจายคาตอบแทน

จําเปนที่จะตองใหอยูในระดับสูงพอที่จะโนมนาวบุคคลที่มีคุณภาพเขามาในมหาวิทยาลัย 
และสอดคลองกับอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน 

(2) หลักความเสมอภาคโดยคํานึงถึงความเสมอภาคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
(3) หลักการจูงใจ  การจายคาตอบแทนเปนไปในลักษณะการเสริมแรงแกการปฏิบัติงาน  
       ที่ไดผลและใหเปนสิ่งที่จูงใจสําหรับการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

           (4)  หลักความสามารถ   คาตอบแทนตองเหมาะสมกับความสามารถในการทํางานของ 
      พนักงานมหาวิทยาลัย  บคุคลที่มีความสามารถสูงตองไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสม     
      และเปนธรรม ตรงตามความเปนจริง   เพื่อใหสามารถจูงใจบุคคลทีม่ีขีดความสามารถ
      อยูทํางานในมหาวิทยาลัยตลอดไป 
            (5)  หลักความเหมาะสมและความจาํเปนดานงบประมาณ โดยคํานึงถึงความจาํเปนและรายได 
     ของมหาวิทยาลัย           
    ขอ  9    เกณฑการกําหนดคาตอบแทน 
  เพื่อใหการบริหารคาตอบแทนสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัยอยูบนพืน้ฐานของหลักการ 

ตามขอ  8  จึงกําหนดเกณฑในการพจิารณาดังนี้    
  9.1  ใหพจิารณาคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

9.2   เงินเดือนแรกบรรจุที่ใชในการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ที่ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน   สําหรับตําแหนงวิชาการใหเพิ่มอีกไมเกิน      
รอยละ  50  จากฐานเงินเดือนระบบราชการ  สําหรับตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ   
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ใหเพิ่มอีกไมเกินรอยละ  40  จากฐานเงินเดือนระบบราชการ  ตามบัญชีทายระเบียบนี้  สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

   9.3   คาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม  เพื่อสงเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติงาน
เปนไปตามศักยภาพของแตละบุคคลโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเพิ่มจากมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา    
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพดีเดน  โดยกําหนดเงินเพิ่มใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับคาจางหรือ
คาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน  สําหรับตําแหนงวิชาการไมเกินรอยละ 15    และสําหรับตําแหนง
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ไมเกินรอยละ 10  จากเงินเดือนที่ไดรับรวมทั้งป
ตามลําดับ ตามผลการปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินรายได
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย      

9.4   คาตอบแทนพิเศษอื่น ๆ  เพื่อเปนการจูงใจพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความรู  ความสามารถ
ใหเขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดใหจายคาตอบแทนเพิ่มดังนี้ 

(1)  คาตอบแทนผูดํารงตําแหนงอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
ตามที่ ก.บ.ม. กําหนด    เดือนละไมเกิน  5,000  บาท    จนกวาจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป   

(2)  การกําหนดคาตอบแทนพิเศษอื่น ๆ  สําหรับผูที่มีความรู  ความสามารถเพื่อจูงใจ              
ใหมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่  ก.บ.ม.  กําหนด โดยยึดหลักเกณฑตามสาขา  
และคุณวุฒิที่เปนความตองการของมหาวิทยาลัย  และเปนผูมีประสบการณเฉพาะที่จําเปนสําหรับวิชาชีพ 

        (3) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททัว่ไป วชิาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ที่ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา     
ที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคณุวุฒิอยางอื่นปฏิบัติงานแทนได  และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนอยางเห็นไดชัด   โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองการประกอบ
วิชาชีพรวมทั้งลงโทษผูกระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวชิาชีพดังกลาว หรือตําแหนงหนาที ่      
ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบที่ลักษณะงานมคีวามเสี่ยง ใหไดรับเงินคาตอบแทนวิชาชพีเพิ่มขึ้น ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่  ก.บ.ม. กําหนด 
  9.5  พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการที่ทําหนาที่สอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา ที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการใหไดรับเงินประจําตําแหนง  ดังนี้ 

(1) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 5,600  บาท 
(2) ตําแหนงรองศาสตราจารย ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 9,900  บาท 
(3) ตําแหนงศาสตราจารย ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 13,000  บาท 
(4) ตําแหนงศาสตราจารย ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 15,600  บาท 
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9.6  พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการที่ทําหนาที่สอนและวิจัย ระดับต่ํากวาอุดมศึกษา 
ใหไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี้ 
          (1)  อาจารยชํานาญการ   ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ     5,600  บาท 
         (2)  อาจารยเชี่ยวชาญ       ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ    9,900   บาท 
         (3)  อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ    ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ  13,000  บาท 

9.7  พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ       
ใหไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี้  
          (1)  ระดับเชี่ยวชาญ    ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ    9,900  บาท 
         (2)  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ    ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 13,000  บาท 

9.8   การเลื่อนเงินเดือนประจําป  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจาก
เงินงบประมาณแผนดินที่ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ประจําปใหปละไมเกินรอยละ 5  ของอัตราเงินเดือนที่ไดรับในเดือนสุดทายของปงบประมาณ 

9.9  ก.บ.ม. อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทนหรือกําหนดคาตอบแทนเพิ่มเติมได
ตามความจําเปนหรือสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย 

ขอ 10 ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชน  และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย  วาดวย
กองทุนประกันสังคม  และหรือระเบียบวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 11 ให  ก.บ.ม. มีอํานาจออกประกาศหลักเกณฑ หรือคําส่ังใด ๆ ที่เกี่ยวของกับคาตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยได ทัง้นี้  ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้

 ขอ  12 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้ และในกรณีที่มีปญหาในการตีความ     
หรือปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนีใ้ห ก.บ.ม. เปนผูวินิจฉยั  คําวนิจิฉัยของ  ก.บ.ม. ถือเปนที่สุด 

 
                           ประกาศ  ณ  วันที่  14    กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
 

 
                (ลงชื่อ)พลตาํรวจเอกเภา   สารสิน 

         (เภา   สารสิน) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา  –  ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทนและสวัสดิการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

1.  ตําแหนงวิชาการ 

ตําแหนง ขั้นต่ํา (บาท) ขั้นสูง (บาท) 
อาจารย 11,910 33,330 
ผูชวยศาสตราจารย/อาจารยชํานาญการ 21,490 54,030 
รองศาสตราจารย/อาจารยเชีย่วชาญ 31,620 75,820 
ศาสตราจารย/อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ 44,850 89,650 
ศาสตราจารย 62,580 99,720 

 
2.  ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่วชาญพิเศษ 

ตําแหนง ขั้นต่ํา (บาท) ขั้นสูง (บาท) 
ปฏิบัติการ  
(ตําแหนงที่บรรจุจากวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี) 

7,120 25,470 

ปฏิบัติการ  
(ตําแหนงที่บรรจุจากวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) 

11,120 38,500 

ชํานาญการ 17,540 66,430 
เชี่ยวชาญ 26,470 70,770 
เชี่ยวชาญพเิศษ 39,970 83,680 
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บัญชีเงินเดือนบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย  
แนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทนและสวัสดิการ 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

คุณวุฒ ิ
ตําแหนงวิชาการ 

(บาท) 

ตําแหนง 
ประเภทท่ัวไปฯ 

(บาท) 
1. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ
ทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 4 – 5 ป ตอจากวุฒิ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแลว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

20,530 19,170 

2. วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  
หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ
ทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 3  ป ตอจากวฒุิ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว หรือใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

19,660 18,360 

3. ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 19,660 18,360 
4. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทยคลีนิคทีม่ีหลักสูตรกําหนดเวลา

ศึกษาไมนอยกวา 2 ป  ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิค หรือประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูงทีม่ีหลักสูตรการศึกษา    
ไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต 

17,440 16,290 

5. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 16,710 15,600 
6. ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน หรือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เฉพาะสาขาวชิาที่กําหนดทีม่ีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากวุฒิ
ปริญญาพื้นฐานหลายระดับ ดังนี้ คือ 

(1) ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือปริญญาสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต 

(2) ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ  
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรเดิม) 

(3) ไดรับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(4) ไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

 
 
 

16,710 
 
 

15,990 
 

15,280 
14,550 

 
 
 

15,600 
 
 

14,920 
 

14,270 
13,580 
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บัญชีเงินเดือนบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย  
แนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทนและสวัสดิการ 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

คุณวุฒ ิ
ตําแหนงวิชาการ 

(บาท) 

ตําแหนง 
ประเภทท่ัวไปฯ

(บาท) 
7. ประกาศนยีบตัรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลีนคิ หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูงที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาโท ในขอ 8
หรือปริญญาโทที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศกึษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากวฒุิ
ปริญญาตรีเฉพาะที่กําหนดในขอ 13 

15,990 14,920 

8. ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเทา 14,550 13,580 
9. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
15,280 14,270 

10. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญา 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) 

14,550 13,580 

11. ประกาศนยีบตัรชั้นสูงที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 1 ป  ตอจาก
วุฒิปริญญาตรีเฉพาะที่กําหนดในขอ  13 

14,200 13,260 

12. ประกาศนยีบตัรชั้นสูง หรือประกาศนยีบตัรบัณฑิตที่มหีลักสูตรการศึกษาไม
นอยกวา 1 ป ตอจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป  ในขอ 14 

13,050 12,180 

13. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 5 ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดใหไดรับ
เงินเดือนตามหลักสูตร 5 ป 

13,050 12,180 

14. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 4 ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา 

11,910 11,120 

15. อนุปริญญาหรือประกาศนยีบัตรของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกาํหนด
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 3 ป 6 เดือน ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรอืเทียบเทา 

 10,390 

16. ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไวไมนอยกวา 3 ป 
ตอจากวุฒิประกาศนีบัตรมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา 

 9,940 
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บัญชีเงินเดือนบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย  
แนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทนและสวัสดิการ 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

คุณวุฒ ิ  
ตําแหนง 

ประเภทท่ัวไปฯ  
(บาท) 

17. ประกาศนีบัตรวิชาชีพเทคนคิ (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ที่มี
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา 4 ป ตอจากวุฒปิระกาศนยีบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทยีบเทา 

 9,060 

18. ประกาศนยีบตัรของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา  
ไมนอยกวา 1 ป 6 เดือน ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา 

 8,360 

19. ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรทีม่ีหลักสูตรกําหนด
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากวุฒปิระกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนตน   
หรือเทียบเทา 

 8,070 

20. ประกาศนยีบตัรวิชาการศึกษา  (ป.กศ.) หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการ
ตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 

 7,430 

21. 
 

ประกาศนยีบตัรวิชาผดุงครรภอนามัยหรือประกาศนยีบัตรของสวนราชการ
ตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา 1 ป 6 เดือน ตอจากวุฒิ
ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

 7,250 

22. ประกาศนยีบตัรวิชาชีพของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา  หรือประกาศนยีบัตรนาฎศิลปช้ันตน  หรือประกาศนยีบัตร
มัธยมศึกษาตอนตนและประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

 7,120 
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บัญชีเงินเดือนบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  
(สหรัฐอเมรกิา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญ่ีปุน  และ Asian Institute of Technology)  

แนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทนและสวัสดิการ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

คุณวุฒ ิ
ตําแหนงวิชาการ 

(บาท) 

ตําแหนง 
ประเภททั่วไป  

(บาท) 
1. ปริญญาตรีทั่วไป หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ไมตองไดรับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวชิาชีพ และสถาบันไดรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบัน หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมรกิาสาขาวิชาที่ตองไดรับการรบัรองวิทย
ฐานะสาขาวิชาชีพและสถาบนันัน้ไดรับการรับรองวิทยฐานะสาขาวชิาชีพ หรือ 
ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสชัศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตร จากสถาบันทีไ่มไดรับการรับรองวทิยฐานะสาขาวิชาชพี แตไดรับเฉพาะ
การรับรองวิทยฐานะสถาบัน 

11,910 11,120 

2. ปริญญาตรีของสหรัฐอเมรกิา  สาขาวชิาเภสัชศาสตร สาขาวชิาสถาปตยกรรม
ศาสตร จากสถาบันทีไ่ดรับการรับรองวิทยฐานะสาขาวชิาชีพ  หรือ Postgraduate 
Diploma (หลักสูตรปกติ) 

13,050 12,180 

3. Postgraduate Diploma (หลักสูตรสําหรับนักศึกษาตางชาติ) 12,480 11,650 
4. ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ตองไดรับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ แตสถาบันไดรับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบันโดยไมไดรับการ
รับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชพี 

13,150 12,280 

5. ปริญญาโททั่วไป หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ไมตองไดรับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวชิาชีพ และสถาบันไดรับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบัน หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมรกิา สาขาวชิาเภสชัศาสตร สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร จากสถาบันทีไ่มไดรับการรับรองวทิยฐานะสาขาวิชาชพี 
แตไดรับเฉพาะการรับรองวทิยฐานะสถาบนั หรือ Postgraduate Diploma จาก
สถาบันที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา 

14,550 13,580 

6. ปริญญาแพทยศาสตร ปริญญาทันตแพทยศาสตร และไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศ 

15,280 14,270 

7. ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป + ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือปริญญาโท
ของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรจาก
สถาบันที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ 

15,990 14,920 
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บัญชีเงินเดือนบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ  
(สหรัฐอเมรกิา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญ่ีปุน  และ Asian Institute of Technology)  

แนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาตอบแทนและสวัสดิการ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

คุณวุฒ ิ
ตําแหนงวิชาการ 

(บาท) 

ตําแหนง 
ประเภททั่วไป  

(บาท) 
8. ปริญญาแพทยศาสตร ปริญญาทันตแพทยศาสตร และไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตร + ปริญญาโทในสาขาวิชา      
ที่เกี่ยวของ 

16,710 15,600 

9. ปริญญาเอก 19,660 18,360 

10. ปริญญาแพทยศาสตร ปริญญาทันตแพทยศาสตร และไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตร + ปริญญาเอกในสาขาวิชา    
ที่เกี่ยวของ 

20,530 19,170 
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