
 

สวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.หมวดเสียชวีิตหรือ
สูญเสยีอวยัวะ

1.1 เงินชวยเหลอืกรณีบุคลากร
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และ            

ทุพพลภาพ

1.2 การฌาปนกิจสงเคราะห 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

1.3 เงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการ 
ลูกจางประจํา ถึงแกความตาย 

(รัฐบาลจาย)

1.4 เงินทําขวญักรณีสูญเสียอวัยวะ 
(รัฐบาลจาย)

2. หมวด                        
คารักษาพยาบาล

2.1 คารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง
และบุคคลในครอบครัว

2.2 การประกนัสังคม               
(การรกัษาพยาบาล               

โรงพยาบาลศรีนครินทร)

2.3 การตรวจสุขภาพประจําป

สวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (รูปแบบปจจบุัน

หมวด                        
3.หมวดกองทุน

สวัสดิการบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.1 กองทุนสวัสดกิารบุคลากร 

3.1.1 สวัสดิการเพือ่บรรเทาความ
เดือดรอนทีเ่กดิจากเหตุสุดวิสัยและ
คาใชจายในการศึกษาบุตร 

3.1.2 สวัสดิการชวยงานฌาปนกิจศพ
บุคลากร และบุคคลในครอบครวั

3.2 กองทุนพฒันาและสงเสริม
ทางดานวิชาการสําหรับบุคลากร         

สายสนับสนุน 

4.หมวดที่อยูอาศัย 

4.1 สวัสดิการเคหะสงเคราะห
มหาวิทยาลัยขอนแกน                   

(แบบไมมีเงินฝากผูกพนั) 

4.2 ที่พักอาศัยมหาวทิยาลัยขอนแกน

5.หมวดการศกึษา

5.1 ทุนการศกึษาของบุตรบุคลากร

5.2 

5.3  เงินสนับสนนุการศึกษาบุตรของ
ผูปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัยขอนแกน

1 

รูปแบบปจจบุัน)

หมวดการศกึษา

ทุนการศกึษาของบุตรบุคลากร

 คาเลาเรียนบุตร

เงินสนับสนนุการศึกษาบุตรของ
ผูปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัยขอนแกน

6.หมวดกองทุน               
ออมทรัพย

6.1 กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ

6.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจางประจํา

6.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน

6.4 กองทุนเงินชดเชย
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1. หมวดเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 
 

 
1.1 เงินชวยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 

เงินชวยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ ไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อทดแทน                 
การประกันชีวิตกลุมของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ไดดําเนินการจัดทําโครงการเมื่อวันที่                  
15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเปนสวัสดิการใหแกบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูชําระเบี้ยประกันใหกับ
บุคลากรทั้งหมด โดยผูมีสิทธิไดรับความคุมครอง ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง
ของมหาวิทยาลัย พนักงานหนวยงานในกํากับ และลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทชาวตางประเทศ                
ที่มหาวิทยาลัยออกคําสั่งจาง มีระยะเวลาที่คุมครองตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 ตุลาคม ปถัดไป ซึ่งบริษัท
จะใหความคุมครองตามเงื่อนไข  ใหกับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังตอไปนี ้

1) เสียชีวิตเนื่องจากโรคทุกกรณี       วงเงินตามที่กําหนดไวในกรมธรรม  
2) เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ             วงเงินตามที่กําหนดไวในกรมธรรม  
3) คุมครองการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ     เงื่อนไขตามที่กําหนดไวในกรมธรรม 
4) คุมครองจายคารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  เงื่อนไขตามที่กําหนดไวในกรมธรรม 

 

เงินชวยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ ไดดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2364/2557 เรื่อง หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณี
บุคลากรเสียชีวิต สูญสียอวัยวะ และทุพพลภาพ ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ผูมีสิทธิ ไดแก ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางของมหาวิทยาลัย ผูไมมีสิทธิ์ ไดแก ลูกจางของมหาวิทยาลัย
ประเภทชาวตางประเทศ และพนักงานหนวยงานในกํากับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจายเงินสงเคราะหใหกับ
ทายาทในกรณีที่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะจนไมสามารถปฏิบัติงานได
รายละ 50,000 บาท และ ในกรณเีสียชีวิตระหวางปฏิบัติงานตามคําสั่งของทางราชการ ไดรับ 100,000 บาท  

ผูมีสิทธิ์ในการยื่นขอรับเงินชวยเหลือ ไดแก บุคลากร ทายาทตามกฎหมาย ผูบังคับบัญชา หรือ
ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล กรณีบุคลากรเสียชีวิตใหจายแกทายาทตามลําดับ ดังนี้  

1) คูสมรสตามกฎหมาย 
2) บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 
3) บิดามารดาที่ชอบดวบกฎหมาย 
4) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
5) พี่นองรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
6) ปู ยา ตา ยาย 
7) ลุง ปา นา อา 
 
เงินชวยเหลือจายตามอัตรา ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 อัตราจายเงินชวยเหลือ 
 

รายการความชวยเหลือ จํานวนเงิน (บาท) 
1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 
2. กรณีเสียชีวิตดวยโรคทุกกรณ ี 50,000 
3. กรณีสูญเสียมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาสอง
ขางหรือสูญเสียการไดยินทั้งสองขาง หรือมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและเทาหนึ่งขาง
ตั้งแตขอเทาหรือมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและสายตาหนึ่งขาง หรือเทาหนึ่งขางตั้งแต
ขอเทาและสายตาหนึ่งขาง หรือมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและสูญเสียการไดยินหนึ่งขาง
หรือเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทาและสูญเสียการไดยินหนึ่งขาง หรือสายตาหนึ่งขางและ
สูญเสียการไดยินหนี่งขาง 

50,000 

4. กรณีสูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิงถาวร หมายถึงการถูกตัดออกจากรางกายตั้งแต
ขอมือหรือขอเทา และใหหมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของ
อวัยวะดังกลาวขางตน โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงาน
ไดอีกตลอดไป 

50,000 

5. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือแขนและขาทั้งหมดเปนอัมพาตอยางถาวร โดยมี
ขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไมสามารถกลับมาใชงานไดอีกตอไป 

50,000 

6. กรณีสูญเสียมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ หรือเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา หรือสายตาหนึ่ง
ขางหรือสูญเสียการไดยินหนึ่งขาง อยางใดอยางหนึ่งเพียงหนึ่งสวน 

30,000 

7. กรณีสูญเสียนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ของมือขางเดียวกันพรอมกัน 15,000 
 
1.2 การฌาปนกิจสงเคราะห มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ตองสมัครเขาเปนสมาชิก) 

เริ่มเมื่อป พ.ศ. 2527 ผูมีสิทธิ ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหนวยงานในกํากับ
ลูกจางประจํา ลูกจางของมหาวิทยาลัย ผูไมมีสิทธิ ไดแก ลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทชาวตางประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกไดชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของครอบครัวบุคลากรที่เสียชีวิต 
เมื่อสมาชิกคนใดถึงแกความตาย ทายาทจะไดรับเงินเทากับสมาชิกที่มีอยู คูณดวย 20 (หักเขากองทุน 5% 
เพื่อเปนคาดําเนินการ) คาสมัครเปนสมาชิก 120 บาท กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะไดรับเงินเทากับจํานวนสมาชิกที่
มีอยูคูณดวย 30 (หักเขากองทุน 5% เพื่อเปนคาดําเนินการ) 
 
1.3 เงินชวยพิเศษกรณีขาราชการลูกจางประจํา ถึงแกความตาย  (รัฐบาลจาย)   

ขาราชการและลูกจางประจํา กรณีเสียชีวิต จะไดรับเงินเงินชวยพิเศษ 3 เทาของเงินเดือนสุดทาย  
 
1.4 เงินทําขวัญกรณีสูญเสียอวัยวะ (รัฐบาลจาย)   

ขาราชการและลูกจางประจํา ที่สูญเสียอวัยวะในขณะที่ปฏิบัติราชการหรือถูกสั่งใหปฏิบัติราชการ               
จะไดรับเงินคาทําขวัญจากทางราชการ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว  
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สิทธิ์ที่บุคลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิ์ได 
 
ตารางที่ 2 สิทธิ์ที่บุคลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิ์ได 
 

ประเภท A 
ขาราชการ 

B 
ลูกจางประจํา 

C 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

D 
ลูกจางของ

มหาวิทยาลัย 

E 
ลูกจางของ

มหาวิทยาลัยประเภท                 
ชาวตางประเทศ 

F 
พนักงานหนวยงาน

ในกํากับ 

1.1 เงินชวยเหลือกรณีบุคลากร
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และ
ทุพพลภาพ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2364/2557 

1.2 การฌาปนกิจสงเคราะห 
มหาวิทยาลัยขอนแกน    

165,000 บาท 165,000 บาท 165,000 บาท 165,000 บาท ไมมสีิทธิ ์ 165,000 บาท 

1.3 เงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการ
ลูกจางประจําถึงแกความตาย 
(รัฐบาลจาย)   

เงินเดือนสุดทาย  
คูณ 3 

เงินเดือนสุดทาย  
คูณ 3 

ไมมสีิทธิ ์ ไมมสีิทธิ ์ ไมมสีิทธิ ์ ไมมสีิทธิ ์

1.4 เงินทําขวัญกรณีสูญเสียอวัยวะ 
(รัฐบาลจาย)  

ตามระเบียบที่
กระทรวงการคลัง
กําหนด 

ตามระเบียบที่
กระทรวงการคลัง
กําหนด 

ไมมสีิทธิ ์ ไมมสีิทธิ ์ ไมมสีิทธิ ์ ไมมสีิทธิ ์
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2. หมวดคารักษาพยาบาล 
 
 
2.1 คารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัว  
     ผูใชสวัสดิการเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัว ไดแก ขาราชการและ
ลูกจางประจํา  

 

2.2  การประกันสังคม  (การรักษาพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร) 
  ผูมีสิทธิ์ ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหนวยงานในกํากับ ลูกจางของมหาวิทยาลัย และลูกจาง

ของมหาวิทยาลัยประเภทชาวตางประเทศ 
 
2.3  การตรวจสุขภาพประจําป 

  ผูใชสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป ไดแก ขาราชการและลูกจางประจํา  
 

 

สิทธิ์ที่บุคลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิไ์ด 
 
ตารางที่ 3 สิทธิ์ที่บุคลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิ์ได 
 

ประเภท 

A 
ขาราชการ 

B 
ลูกจาง 
ประจํา 

C 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

D 
ลูกจางของ

มหาวิทยาลัย 

E 
ลูกจางของ

มหาวทิยาลยั
ชาว

ตางประเทศ 

F 
พนักงาน

หนวยงานใน
กํากับ 

2.1 คารักษาพยาบาลสําหรับ
ตนเอง และบุคคลใน
ครอบครัว 

ตามระเบียบที่
กระทรวง การ
คลังกําหนด 

ตามระเบียบที่
กระทรวง การ
คลังกําหนด 

ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์

2.2 การประกันสังคม                              
(การรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลศรีนครินทร) 

ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์ ตาม พรบ. 
ประกนัสังคม 
พ.ศ. 2530 

ตาม พรบ. 
ประกนัสังคม 
พ.ศ. 2530 

ตาม พรบ. 
ประกนัสังคม 
พ.ศ. 2530 

ตาม พรบ. 
ประกนัสังคม 
พ.ศ. 2530 

2.3 การตรวจสขุภาพประจําป                    
     (คณะเทคนิคการแพทย  
      และโรงพยาบาล 
      ศรีนครินทร) 

ตามระเบียบที่
กระทรวง การ
คลังกําหนด 

ตามระเบียบที่
กระทรวง การ
คลังกําหนด 

ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์
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3. หมวดกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 

กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําขึ้นเพื่อรวมกองทุนสวัสดิการของบุคลากร
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 กองทุน ประกอบดวย  

3.1 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก สวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดจาก
เหตุสุดวิสัยและคาใชจายในการศึกษาบุตร (ใหกู) และ สวัสดิการชวยงานฌาปนกิจศพบุคลากร และบุคคลใน
ครอบครัว (ใหเปลา)  

3.2 กองทุนพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
 
3.1 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

      กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2536 ดวยเงินกองทุน
จํานวน 125,000 บาทและในป พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยฯ ไดโอนเงินรายไดจากกองทุนตางๆเพ่ิมใหอีกจํานวน 
4,106,852.49 บาท ปจจุบันกองทุนมีเงินทั้งสิ้น ดังนี ้

เงินตน            7,884,548.99 บาท 
ดอกเบี้ย          1,120,551.00 บาท 
รวมเงิน          6,763,997.99 บาท 

ผูมีสิทธิ ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจางประจํา  ลูกจางของมหาวิทยาลัย 
ผูไมมีสิทธิ์ ไดแก พนักงานหนวยงานในกํากับ ลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทชาวตางประเทศ 

โดยจําแนกกองทุน ออกเปน 2 ประเภท คือ  
3.1.1 สวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัยและคาใชจายในการศึกษาบุตร 

         1) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เชน อัคคีภัยวาตภัยและอุทกภัย 
ไมเกิน 100,000 บาท สงคืนภายใน 3 ป ไมมีดอกเบี้ย 

       2) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนไมเกินรายละ 20,000 บาท ดอกเบี้ย 6% สงคืน 1 ป ใน
กรณีตอไปนี้ 

- เพื่อซอมแซมหรือชดเชยคาเสียหายจากอุบัติเหตุ 
- เพื่อใชจายในการรักษาพยาบาลของตนเองและผูที่อยูในอุปการะในสวนที่เบิกไมได 
- เพื่อใชจายในการศึกษาบุตร ดังนี้ 

ปริญญาตรี    ไมเกิน 10,000 บาท/คน 
ปวช.-ปวส.   ไมเกิน 8,000 บาท/คน 
อนุบาลถึงมัธยมศึกษา ไมเกิน 5,000 บาท/คน 

3.1.2 สวัสดิการชวยงานฌาปนกิจศพบุคลากร และบุคคลในครอบครัว 
 เปนเงินชวยจัดงานฌาปนกิจใหแกคูสมรสที่ไมไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะงานละ 5,000 บาท 
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3.2 กองทุนพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
กองทุนพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนเริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2529              

ดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จํานวน 1,300,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนยืมไปใชในการศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย ประชุม สัมมนาทั้งในและ
ตางประเทศ โดยไมมีดอกเบี้ย ผอนชําระคืนภายใน 3 ป ปจจุบันกองทุนมีเงินเงินตนและดอกเบี้ย รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น จํานวน  2,426,592.01 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ผูมีสิทธิ ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา  ลูกจางของมหาวิทยาลัย (เฉพาะ
สายสนับสนุน) 

ผูไมมีสิทธิ ไดแก ลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทชาวตางประเทศ พนักงานหนวยงานในกํากับ และ
บุคลากรสายวิชาการ 

วัตถุประสงค 
                     1. ใหกูยืมเพื่อใชในการศึกษา 
                          1.1  ต่ํากวาปริญญาตรี   ไมเกิน    50,000 บาท 
                          1.2.  ปริญญาตรี              ไมเกิน    80,000 บาท 
                          1.3.  ปริญญาโท              ไมเกิน  150,000 บาท 

                       1.4.  ปรญิญาเอก             ไมเกิน  300,000 บาท 
                     2. ใหเปนเงินทุนการศึกษา ปละ 3 ทุน โดยมีเงินสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา ดังนี้  
                          2.1. ระดับปริญญาโท       150,000 บาท  
                          2.2. ระดับปริญญาเอก      300,000 บาท  
                     3. ไปเสนอผลงาน เปนเงินสมทบ ครั้งละไมเกิน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท 
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สิทธิ์ที่บุคลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิ์ได 
 
ตารางที่ 4 สิทธิ์ที่บุคลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิ์ได 
 

ประเภท A 
ขาราชการ 

B 
ลูกจางประจํา 

C 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

D 
ลูกจางของ

มหาวิทยาลัย 

E 
ลูกจางของ

มหาวิทยาลัย
ประเภทชาว
ตางประเทศ 

F 
พนักงานหนวยงาน

ในกํากับ 

3.1 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
3.1.1 สวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนที ่
       เกิดจากเหตุสุดวสิัยและการดํารงชีพ 
3.1.2 สวัสดิการชวยจดังานฌาปนกิจศพ 
        บุคลากรและบุคคลในครอบครัว 

ตามประกาศคณะกรรมการสวสัดกิาร มข. ฉบับท่ี 1/2548 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอใช
เงินกองทุนสวัสดิการ มข. ลว .13 ธ.ค. 2548 และประกาศคณะกรรมการสวสัดิการ มข. ฉบับท่ี 
9/2543 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหสวสัดิการกองทุนสวสัดิการ มข.  

ไมมสีิทธิ ์ ไมมสีิทธิ ์

3.2 กองทุนพัฒนาและสงเสริมทางดาน 
     วิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน     

1. ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย กองทุนพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2553  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแน (ฉบับท่ี 1387/2554) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุน
พัฒนาและสงเสรมิทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการสําหรับบุคลากร              
สายสนบัสนุน (ฉบับท่ี 1/2555) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา
และสงเสรมิทางดานวิชาการสําหรบับุคลากรสายสนับสนุน  

ไมมสีิทธิ ์ ไมมสีิทธิ ์
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4. หมวดที่อยูอาศัย 
 

 
4.1  โครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะหมหาวิทยาลัยขอนแกน (แบบไมมีเงินฝากผูกพัน) 

โครงการสวัสดิการเคหสงเคราะหมหาวิทยาลัยขอนแกน (แบบไมมีเงินฝากผูกพัน) เปนโครงการที่
มหาวิทยาลัยไดจัดทําขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห เริ่มดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2534  

ผูมีสิทธิ ไดแก ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจางประจํา  
ผูไมมีสิทธิ ไดแก ลูกจางของมหาวิทยาลัย ลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทชาวตางประเทศ และ

พนักงานหนวยงานในกํากับ  
วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรไดจัดหาที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  ในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราปกติ

ของธนาคาร จํานวน 1 บาท  
หลักเกณฑการใหกู  คือ ตองมีเงินเหลือสุทธิใหหักและมหาวิทยาลัยเปนผูหักเงินเดือนใหทางธนาคาร   

 
4.2  ทีพ่ักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 การจัดที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก 
 1) การจัดที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแกน กลุม ก. ไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่พักอาศัยและ
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางของ
มหาวิทยาลัย ที่บรรจุตั้งแตวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 248/2526 และที่
แกไขเพ่ิมเติม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนมหาวิทยาลัยแหงความสุข และมีหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีคณะคณะกรรมการจัดที่พักอาศัย กลุม ก. ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1503/2556 
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2556 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน กองทรัพยากรบุคคล เปนผูรับผิดชอบดําเนินการได
จัดสรร                ที่พักใหกับบุคลากร  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 จํานวนที่พักประเภทแฟลตและอาคารชุด 
 

ที่พัก รื่นรมย แดง เขียวขจ ี แกนคูณ มิตรภาพ ทานตะวัน ชัยฤกษ จามจุร ี นพเกา 10 
ปาดู 

11 
ปาดู 

12  
ปาดู 

รวม 

แฟลตโสด 31 60 47 50   60 56 40 56   400 
แฟลต
ครอบครัว 

  12 15 40 26       93 

อาคารชุด           97 97 194 
รวมแฟลต 31 60 59 65 40 26 60 56 40 56 97 97 687 



 

แผนภูมิท่ี 
 

ตารางท่ี 6 จํานวนท่ีพักประเภทบานพัก
 

ท่ีพัก หลังหอนศ. หนอง 
หัวชาง 

คนงาน 38 17 
ระดับ 1-2   
ระดับ 3-4   
ระดับ 4-6   
ระดับ 7   
เชี่ยวชาญ   
อาสาสมัคร   
บ.อธิการบดี   

รวม 38 17 

 

แผนภูมิท่ี 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ร่ืนรมย แดง เขียวขจี แกนคูณ มิตรภาพ

31
60 47 50

12 15

0

50

100

150

200

250

หลังหอ นศ. หนองหัวชาง ปาดู

38

17 19
10

4740

3

คนงาน ระดับ 1-2 ระดับ 

แผนภูมิท่ี 1 จํานวนท่ีพักประเภทแฟลตและอาคารชุด 

ท่ีพักประเภทบานพัก 

ปาดู สีฐานเหนือ สีฐานใต หนองแวง มอดินแดง
เหนือ 

19 10 10   
47 7 27   
40 38 18 4  
3 22 25 16 114 
     
     
     
     

109 77 80 20 116 

แผนภูมิท่ี 2 จํานวนท่ีพักประเภทบานพัก 

มิตรภาพ ทานตะวัน ชัยฤกษ จามจุรี นพเกา 10 ปาดู

60 56
40

56
40 26

แฟลตโสด แฟลตครอบครัว อาคารชุด

สีฐานเหนือ สีฐานใต หนองแวง มอดินแดงเหนือ มอดินแดงกลาง

10 107

27
38

18
4

22 25
16

114

44

ระดับ 3-4 ระดับ 4-6 ระดับ 7 เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร

10 

 

มอดินแดง
กลาง 

มอดินแดง
ใต 

รวม 

  94 
  81 
  100 

44 2 226 
5 5 10 
 4 4 
2  2 
1  1 
50 11 518 

 

11 ปาดู 12  ปาดู รวม

400

9397 97

194

มอดินแดงกลาง มอดินแดงใต รวม

94
81

100

44

2

226

5 5 104 42 21 1

อาสาสมัคร บานอธิการบดี
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จํานวนบุคลากรท่ียื่นขอท่ีพักอาศัย  กลุม  ก.ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 สถิติบุคลากรท่ียื่นขอท่ีพักอาศัย  กลุม  ก. 
 

ประเภท จํานวน (ราย) 
แฟลตโสด                                         541 
แฟลตครอบครัว                                252 
บานพักคนงาน                                  90 
บานพัก  ระดับ  1-2   72 
บานพัก  ระดับ  3-4   51 
บานพัก  ระดับ  4-6   105 
บานพัก  ระดับ  7   30 

รวม 1,141 

 
2) การจัดท่ีพักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแกน กลุม ข. ไดดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาท่ีพักอาศัยและ

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงผูชวยพยาบาล ตามประกาศคณะแพทยศาสตร  ฉบับท่ี 51/2542 โดยมี
คณะกรรมการจัดท่ีพักอาศัย กลุม ข. ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 1503/2556 ลงวันท่ี 9 เมษายน 
2556                     หนวยสวัสดิการท่ีพักอาศัย คณะแพทยศาสตร เปนผูรับผิดชอบดําเนินการไดจัดสรรท่ี
พักใหกับบุคลากร ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 8 จํานวนแฟลตศูนยแพทย 
 

รายชื่อแฟลต จํานวนท่ีจัดสรร 
แฟลตศูนยแพทย 1 37 
แฟลตศูนยแพทย 2 37 
แฟลตศูนยแพทย 3 37 
แฟลตศูนยแพทย 4 52 
แฟลตศูนยแพทย 5 80 
แฟลตศูนยแพทย 6 80 
แฟลตศูนยแพทย 7 43 
แฟลตศูนยแพทย 8 43 
แฟลตศูนยแพทย 9 72 
แฟลตศูนยแพทย 10 56 
แฟลตศูนยแพทย 11 56 
แฟลตศูนยแพทย 12 56 
แฟลตศูนยแพทย 13 64 
แฟลตศูนยแพทย 14 64 
แฟลตศูนยแพทย 15 56 
แฟลตศูนยแพทย 16 56 
แฟลตศูนยแพทย 17 56 
แฟลตศูนยแพทย 18 56 
แฟลตศูนยแพทย 19 30 
แฟลตศูนยแพทย 20 30 

รวม 1,061 
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ตารางท่ี 9 จํานวนบานพักหมูบานศูนยแพทย 
 

รายชื่อแฟลต จํานวนท่ีจัดสรร 
หมูบานศูนยแพทย 1 85 
หมูบานศูนยแพทย 2 42 
หมูบานศูนยแพทย 3 173 
หมูบานศูนยแพทย 4 24 
หมูบานศูนยแพทย 5 30 
หมูบานศูนยแพทย 6 25 
หมูบานศูนยแพทย 7 39 

รวม 418 

 

3) การจัดท่ีพักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแกนแฟลตบุคลากรหนองแวง ไดดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา
ท่ีพักอาศัยและเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการแกขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนบุคลากร 
สายผูสอน และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก นักวิจัยระดับปริญญาเอก หรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ                   
ท่ีไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1623/2557 และ ฉบับท่ี 
1789/2557 โดยมีคณะกรรมการจัดท่ีพักอาศัยแฟลตบุคลากรหนองแวง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน             
ท่ี 1623/2557 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน เปนผูรับผิดชอบดําเนินการได
จัดสรรท่ีพักใหกับบุคลากร ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 10 จํานวนแฟลตบุคลากรหนองแวง 
 

รายชื่อแฟลต จํานวนท่ีจัดสรร 
ตึก A  หองเดี่ยว 6 
ตึก A  หองคู 12 

ตึก B  หองเดี่ยว 6 
ตึก B  คู 12 

รวม 36 
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สิทธิ์ที่บุคลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิ์ได 
 
ตารางท่ี 11  สิทธิ์ท่ีบุคลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิ์ได 
 

ประเภท A 
ขาราชการ 

B 
ลูกจางประจํา 

C 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

D 
ลูกจางของ

มหาวิทยาลัย 

E 
ลูกจางของ

มหาวิทยาลัยประเภท
ชาวตางประเทศ 

F 
พนักงานหนวยงาน

ในกํากับ 

4.1 โครงการสวัสดิการ
เคหะสงเคราะห 

      มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตามขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห ไมมสีิทธ์ิ ไมมสีิทธ์ิ ไมมสีิทธ์ิ 

4.2 ท่ีพักอาศัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุม ก. 

ตามประกาศ ฉบับท่ี 248/2526 เรื่อง ท่ีพัก
อาศัยมหาวิทยาลัย 

 

ไมมสีิทธ์ิ ไมมสีิทธ์ิ 

      กลุม ข. ตามประกาศคณะแพทยศาสตร 
ฉบับท่ี 51/2542 

เฉพาะตําแหนงผูชวยพยาบาล ไมมสีิทธ์ิ ไมมสีิทธ์ิ 

กลุมแฟลตบุคลากรหนองแวง ตามประกาศ ฉบับท่ี 
1623/2557  และ 
1789/2557 

ไมมสีิทธ์ิ ตามประกาศ ฉบับท่ี 
1623/2557  และ 

1789/2557 

ไมมสีิทธ์ิ ไมมสีิทธ์ิ ไมมสีิทธ์ิ 
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5. หมวดการศึกษา 
 
 
5.1  ทุนการศึกษาของบุตรบุคลากร 

ทุนการศึกษาบุตรบุคลากรเริ่มดําเนินการเม่ือป 2537 ดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหเปน
ทุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางของมหาวิทยาลัย และพนักงาน
หนวยงานในกํากับ ผูไมมีสิทธิคือ ลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทชาวตางประเทศ 

วัตถุประสงค  เพ่ือเปนทุนการศึกษาใหกับบุตรบุคลากร ท่ีเปนผู มีความเดือดรอนและขัดสน                   
ในแตละปงบประมาณ ไดรับจัดสรรเงินทุนการศึกษา จํานวน 1,000,000 บาท แบงเงินทุนฯ ออกเปน 4 ระดับ 
ดังนี้ คือ  

ระดับอนุบาล    ทุนละ 3,000 บาท   
ระดับประถมศึกษา    ทุนละ 4,000 บาท  
ระดับมัธยมศึกษา     ทุนละ 5,000 บาท   
ระดับอุดมศึกษา/ปวช./ปวส. ทุนละ 6,000 บาท 

 
5.2  คาเลาเรียนบุตร 
      ผูใชสวัสดิการเบิกคาเลาเรียนบุตร ไดแก ขาราชการและลูกจางประจํา (รัฐบาลจาย) 
 
5.3  เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 
2561 มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษาตอนตนตอหนึ่งปการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจายเงินสนับสนุน
การศึกษาบุตรแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปการศึกษาละ 7,000 บาทตอบุตรหนึ่งคน ซ่ึงมหาวิทยาลัยและ
สวนงานตนสังกัดสมทบจายฝายละครึ่ง แกบุตรผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหนวยงานในกํากับ และลูกจางของมหาวิทยาลัยท่ีมีอายุการทํางานติดตอกันต้ังแต 
10 ปข้ึนไปนับแตวันท่ีเขาปฏิบัติงาน และตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในปลาสุดอยูในระดับดีเดน ผูไมมี
สิทธิ ไดแก ลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทชาวตางประเทศ และพนักงานของหนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตร
ดานวิสาหกิจ 
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สิทธิ์ทีบุ่คลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิไ์ด 

 
      ตารางท่ี 12  สิทธิ์ท่ีบุคลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิ์ได 

 
 

 
 
 

 

ประเภท A 
ขาราชการ 

B 
ลูกจางประจาํ 

C 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

D 
ลูกจางของมหาวิทยาลัย 

E  
ลูกจางของมหาวิทยาลัย
ประเภทชาวตางประเทศ 

F 
พนักงานหนวยงานใน

กํากับ 

5.1 ทุนการศึกษาของบุตรบุคลากร ตามประกาศวาดวยหลักเกณฑการจัดสรรทุนการศึกษาและวิธกีารคัดเลือกผูมีสทิธิรับ
ทุนการศึกษาสาํหรับบุตรบุคลากร มข. 

ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์

5.2 คาเลาเรียนบุตร ตามพระราชกฤษฎกีารเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศึกษาบุตร ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์ ไมมีสิทธิ ์ ไมมสีิทธิ ์

5.3 เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของ
ผูปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที่ 2820/2561) เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑการขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร
ของผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ไมมีสิทธิ ์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่ 2820/2561) เร่ือง 
การกําหนดหลักเกณฑการ
ขอรับเงินสนับสนุน
การศึกษาบุตรของ
ผูปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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6. หมวดกองทุนออมทรัพย 

 
 
6.1 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พระราชบัญญัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 คุณสมบัติของสมาชิก คือ                      
เปนขาราชการ ซ่ึงสามารถสมัครเปนสมาชิกไดต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค เพ่ือเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบ แทนการรับราชการ
แกขาราชเม่ือออกจากราชการ เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และเพ่ือจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน
อ่ืนใหแกสมาชิก 

การขอรับเงินคืน หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสมาชิกจะไดรับเงินสะสมเต็มสวนพรอม
ผลประโยชน และไดรับเงินสมทบตามหลักเกณฑท่ีขอบังคับกําหนดไว สมาชิกตองจายเงินสะสมเขากองทุนฯ 
ในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน และรัฐบาลจะจายเงินสมทบเขากองทุนฯใหกับสมาชิกในอัตรารอยละ 3 ของ
เงินเดือน  
  
6.2 กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจํา 

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ไดมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 ธันวาคม 2530 
คุณสมบัติของสมาชิก คือ เปนลูกจางประจํา ซ่ึงสามารถสมัครเปนสมาชิกไดต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกมีการออมทรัพยและเปนสวัสดิการ ตลอดจนเปน
หลักประกันใหแกสมาชิก เม่ือออกจากการปฏิบัติราชการเกษียณ หรือเม่ือสมาชิกถึงแกกรรม 

การขอรับเงินคืน หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสมาชิกจะไดรับเงินสะสมเต็มสวนพรอม
ผลประโยชน และไดรับเงินสมทบตามหลักเกณฑท่ีขอบังคับกําหนดไว สมาชิกตองจายเงินสะสมเขากองทุนฯ 
ในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน และรัฐบาลจะจายเงินสมทบเขากองทุนฯใหกับสมาชิกในอัตรารอยละ 3 ของ
เงินเดือน  
 
6.3 กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดต้ังเม่ือ 1 กันยายน 2552 ปจจุบัน
ดําเนินการตามขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 คุณสมบัติ
ของสมาชิก คือ  เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สมัครเปนสมาชิกไดต้ังแตวันเริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย                
สวนลูกจางของมหาวิทยาลัย และพนักงานหนวยงานในกํากับ สมัครเปนสมาชิกไดเม่ือมีสัญญาจาง หรือ คําสั่ง
จางติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป ผูไมมีสิทธิ คือ ขาราชการและลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภท                     
ชาวตางประเทศ   

วัตถุประสงค เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกมีการออมทรัพยและเปนสวัสดิการ ตลอดจนเปน
หลักประกันใหแกสมาชิก เม่ือออกจากการปฏิบัติราชการ หรือเม่ือสมาชิกถึงแกกรรม 

การขอรับเงินคืน หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสมาชิกจะไดรับเงินสะสมพรอมผลประโยชน 
และไดรับเงินสมทบตามหลักเกณฑท่ีขอบังคับกําหนดไว สมาชิกตองจายเงินสะสมเขากองทุนฯ ในอัตรารอยละ 
3-15 ของเงินเดือน และมหาวิทยาลัยจะจายเงินสมทบเขากองทุนฯใหกับสมาชิกในอัตรา รอยละ 3 ของ
เงินเดือน  
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6.4 กองทุนเงินชดเชย  

กองทุนเงินชดเชย จัดต้ังเม่ือ 5 มิถุนายน 2559 ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอนแกน วาดวย 
คาชดเชย พ.ศ. 2559 คุณสมบัติของสมาชิก คือ  เปนพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัยท่ีมี
การกระทําใดท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมใหพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน
ตอไป และไมจายเงินเดือนหรือคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด หรือไมได
ทํางานและไมไดรับเงินเดือนหรือคาจางเพราะเหตุท่ียุบเลิกสวนงานหรือหนวยงาน 

วัตถุประสงค เพ่ือเปนเงินชดเชยท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานจายใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจางของมหาวิทยาลัย ท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพนสภาพ และไมจายเงินเดือนหรือคาจางให 

การขอรับเงินคืน หากบุคลากรสิ้นสุดสถานภาพจะไดรับเงินชดเชยท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานจาย
ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยหรือสวนงานจายคาชดเชยใหแก
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานติดตอกันกอนพนสภาพ                   
ในอัตราดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือน
สุดทาย จํานวน 1 เดือน 

2. ปฏิบัติงานครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนสุดทาย 
จํานวน 3 เดือน 

3. ปฏิบัติงานครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนสุดทาย 
จํานวน 6 เดือน 

4. ปฏิบัติงานครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือน
สุดทาย จํานวน 8 เดือน 

5. ปฏิบัติงานครบ 10 ปข้ึนไป  ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนสุดทาย จํานวน 
10 เดือน
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สิทธิ์ทีบุ่คลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิไ์ด 
 

  ตารางท่ี 13 สิทธิ์ท่ีบุคลากรแตละประเภทสามารถใชสิทธิไ์ด 
 

ประเภท สิทธิผลประโยชนท่ีไดรับ 
6.1 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  สวนท่ี 1  เงินบําเหน็จบํานาญ (สทิธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนเชนเดิม คือข้ึนอยูกับระยะเวลาการทํางาน) จากเงินงบประมาณ ซึ่งคาํนวณจาก 

  บําเหน็จ =  เงินเดือนเดือนสุดทาย * อายุราชการ  (ป) 
  บํานาญ  =  เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย*อายรุาชการ (ป) 
                                     50 
               ท้ังน้ี เงินจํานวนน้ีตองไมเกินรอยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย 
  สวนท่ี 2  สมาชิกจะไดรับเงินกอนจากกองทุนภายในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน  นับแตเกษียณอายหุรือลาออกจากราชการซึ่งเงินกอนน้ีจะประกอบ 
   -  เงินสะสม หรือเงินออมของสมาชิกท่ีถูกหักจากเงินเดือนทุกเดือน 
   - เงินสมทบ  หรือรางวัลการออมท่ีรัฐให 
   - เงินประเดิม และเงินชดเชย  เปนเงินท่ีรัฐใหกับสมาชิกเพ่ือชดเชยสูตรบํานาญท่ีจะไดนอยลง (ชดเชยเพ่ือไมใหผูเปนสมาชิก กบข. เสยีเปรียบคนท่ี
ไมไดเปนสมาชิก)   เงินน้ีมีเง่ือนไขวาจะจายใหสมาชิกเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพและเลือก รับบํานาญเทาน้ัน  หากสมาชิกท่ีเลือกรับบาํเหน็จจะ
ไมไดรับเงินประเดิมและเงินชดเชย เพราะไมมีการเปลี่ยนสูตรบาํเหน็จ 
   - ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารเงินดังกลาว 

6.2  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจางประจํา 

ไดรับเงินผลประโยชนคืนตามขอบังคับกองทุน ประกอบดวย เงินสะสม+เงินสมทบและผลประโยชนของเงินสะสม และเงินสมทบ และสทิธิประโยชน
ทางภาษีอากร โดยไดรับการยกเวนภาษีอากรไมตองนําไปรวมคํานวณเงินไดเพ่ือเสยีภาษี (ไมรวมเงินสะสม เน่ืองจากเงินสะสมถือเปนสวนหน่ึงของ
คาจางและเสียภาษีไปแลว) 

6.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

อายุสมาชิก 
นอยกวาหรือเทากับ 1 ป 

อัตราสวนเงินสมทบและผลประโยชนจากเงินสมทบท่ีมอบแกสมาชิก (รอยละ) 
0 

 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป 20 

 มากกวา 2 ป แตไมเกิน 3 ป 40 

 มากกวา 3 ป แตไมเกิน 4 ป 60 

 มากกวา 4 ป แตไมเกิน 5 ป 80 

 มากกวา 5 ปข้ึนไป 100 
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ประเภท สิทธิผลประโยชนท่ีไดรับ 
6.4 กองทุนเงินชดเชย เงินชดเชยท่ีมหาวิทยาลยัหรือสวนงานจายใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ท่ีมหาวิทยาลยัมีคําสั่งใหพนสภาพ และไมจาย

เงินเดือนหรือคาจางให โดยมหาวิทยาลัยหรือสวนงานจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลกูจางของมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานตดิตอกันกอนพนสภาพ ในอัตราดังน้ี 
1. ปฏิบัติงานครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนสดุทาย จํานวน 1 เดือน 
2. ปฏิบัติงานครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนสดุทาย จาํนวน 3 เดือน 
3. ปฏิบัติงานครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนสดุทาย จาํนวน 6 เดือน 
4. ปฏิบัติงานครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนสดุทาย จํานวน 8 เดือน 
5. ปฏิบัติงานครบ 10 ปข้ึนไป  ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรอืคาจางในเดือนสุดทาย จํานวน 10 เดือน 

 


