ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาํ หรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖
--------------------ตามที่ ก.พ. ได้กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาใช้อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อใช้ในการ
กําหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนตาม
อัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. รับรอง โดย
อนุโลม ไปพลางก่ อ น นั้น จึง เห็ นเป็ น การสมควรปรับ ปรุงอัต ราเงินเดื อ นแรกบรรจุสําหรับพนัก งาน
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๓ มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกั บมติ สภามหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๓ /๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
หลักเกณฑ์ มติคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“บุคลากรสายวิชาการ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งวิชาการ
“บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไป
ข้อ ๔ การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสาํ หรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามตาราง
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยบุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑.๔ เท่าจากอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑.๓ เท่าจากอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่
๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
กรณีการคํานวณปรับเทียบจากบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว มีเศษไม่ถงึ สิบบาท
ให้ปัดเป็นสิบบาท

๒
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่
อธิการบดีเห็นว่า ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ควรนําสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ให้
นําเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณี
ให้ถือเป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖ กรณีมหาวิทยาลัยมีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึง่ บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับเงินเดือนให้กบั พนักงานมหาวิทยาลัยที่
บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๕ ด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๓

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ลําดับที่

คุณวุฒิที่ ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว

๑

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ – ๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรใน
สาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มี
กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี ต่อ
จากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มี
กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจาก
วุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติ
บัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทย์
คลินิกที่มหี ลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินกิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญา
ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

๒

๓

๔

๕
๖

๗

อัตรา
เงินเดือน
ข้าราชการ
(บาท)
๑๙,๖๑๐

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สายสนับสนุน
(๑.๔)
(๑.๓)
๒๗,๔๖๐
๒๕,๕๐๐

๑๙,๖๑๐

๒๗,๔๖๐

๒๕,๕๐๐

๑๙,๐๐๐

๒๖,๖๐๐

๒๔,๗๐๐

๑๙,๐๐๐

๒๖,๖๐๐

๒๔,๗๐๐

๑๙,๐๐๐
๑๗,๓๓๐

๒๖,๖๐๐
๒๔,๒๗๐

๒๔,๗๐๐
๒๒,๕๓๐

๑๗,๓๓๐

๒๔,๒๗๐

๒๒,๕๓๐

๔

ลําดับที่

คุณวุฒิที่ ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว

๘
๙

ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พื้นฐาน หรือ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชา
ที่กําหนดที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ต่อจากวุฒิปริญญาพื้นฐานหลายระดับ ดังนี้ คือ
๙.๑ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
๙.๒ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)
๙.๓ ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
๙.๔ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร
การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาโทใน
ข้อ ๑๓
ปริญญาโททีม่ หี ลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะที่กําหนด
ในข้อ ๑๙
ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา
สัตวพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญา
สัตวพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)
ประกาศนียบัตรชั้นสูงที่มีหลักสูตรกําหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
เฉพาะที่กําหนดในข้อ ๑๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๕
๑๖
๑๗

ลําดับที่

คุณวุฒิที่ ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว

อัตรา
เงินเดือน
ข้าราชการ
(บาท)
๑๖,๘๒๐

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สายสนับสนุน
(๑.๔)
(๑.๓)
๒๓,๕๕๐
๒๑,๘๗๐

๑๖,๘๒๐

๒๓,๕๕๐

๒๑,๘๗๐

๑๖,๓๑๐

๒๒,๘๔๐

๒๑,๒๑๐

๑๕,๘๒๐
๑๕,๓๐๐
๑๖,๓๑๐

๒๒,๑๕๐
๒๑,๔๒๐
๒๒,๘๔๐

๒๐,๕๗๐
๑๙,๘๙๐
๒๑,๒๑๐

๑๖,๓๑๐

๒๒,๘๔๐

๒๑,๒๑๐

๑๖,๓๑๐

๒๒,๘๔๐

๒๑,๒๑๐

๑๕,๓๐๐
๑๕,๘๒๐

๒๑,๔๒๐
๒๒,๑๕๐

๑๙,๘๙๐
๒๐,๕๗๐

๑๕,๓๐๐

๒๑,๔๒๐

๑๙,๘๙๐

๑๕,๓๐๐
๑๓,๒๙๐

๒๑,๔๒๐
๑๘,๖๑๐

๑๙,๘๙๐
๑๗,๒๘๐

อัตรา

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

๕

๑๘
๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อ
จากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป ในข้อ ๒๑
ปริญญาตรีทมี่ หี ลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.กําหนดให้ได้รับ
เงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี
ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตร
กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า
ปริญญาตรีทมี่ หี ลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตร
เปรียญธรรมประโยค ๙
ปริญญาตรีทมี่ หี ลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๔ ปี หรือเทียบเท่า (เฉพาะคุณวุฒิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานคีตศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์)
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๓ ปี ๖ เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่
น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

เงินเดือน
ข้าราชการ
(บาท)
๑๒,๔๘๐

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สายสนับสนุน
(๑.๔)
(๑.๓)
๑๗,๔๘๐
๑๖,๒๓๐

๑๒,๔๘๐

๑๗,๔๘๐

๑๖,๒๓๐

๑๑,๖๘๐

๑๖,๓๖๐

๑๕,๑๙๐

๑๑,๖๘๐

๑๖,๓๖๐

๑๕,๑๙๐

๑๑,๖๘๐

๑๖,๓๖๐

๑๕,๑๙๐

๙,๖๔๐

-

๑๒,๕๔๐

๙,๓๐๐

-

๑๒,๐๙๐

๘,๖๔๐

-

๑๑,๒๔๐

๖

ลําดับที่

คุณวุฒิที่ ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว

๒๖

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มี
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๖ เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่
น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

๒๗

อัตรา
เงินเดือน
ข้าราชการ
(บาท)
๗,๘๔๐

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สายสนับสนุน
(๑.๔)
(๑.๓)
๑๐,๒๐๐

๗,๖๒๐

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

-

๙,๙๑๐

๗
(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology)
ลําดับที่
๑
๒

๓

๔

๕

๖
๗

คุณวุฒิที่ ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว
Higher National Diploma (HND)
ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ของสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรอง
วิทยฐานะสถาบัน
ปริญญาตรีทั่วไป หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบัน หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ และสถาบันนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะ
สาขาวิชาชีพ
ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้
รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่ได้รับ
เฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ หรือ
Postgraduate Diploma (หลักสูตรปกติ)
Postgraduate Diploma (หลักสูตรสําหรับ
นักศึกษาต่างชาติ)
ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่สถาบันได้รับ
เฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบันโดยไม่ได้รับการ
รับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

อัตรา
เงินเดือน
ข้าราชการ
(บาท)
๑๑,๒๘๐
๑๐,๘๗๐

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

๑๑,๖๘๐

๑๖,๓๖๐

๑๑,๖๘๐

๑๖,๓๖๐

๑๒,๔๘๐

๑๗,๔๘๐

๑๒,๐๘๐

๑๖,๙๒๐

๑๔,๓๓๐

๒๐,๐๗๐

สายวิชาการ (๑.๔)
๑๕,๘๐๐
๑๕,๒๒๐

๘

ลําดับที่
๘

๙
๑๐

๑๑

๑๒
๑๓

คุณวุฒิที่ ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว
ปริญญาโททั่วไป หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบัน หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
สาขาวิชาชีพ แต่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
หรือ doctor of Pharmacy จากสถาบันทีไ่ ด้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของ
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาแพทยศาสตร์
ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศ
ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี + ปริญญาโทใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโทของ
สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับการ
รับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ
ปริญญาแพทยศาสตร์ ปริญญาทันตแพทยศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญา
สัตวแพทยศาสตร์ + ปริญญาโทในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
ปริญญาเอก
ปริญญาแพทยศาสตร์ ปริญญาทันตแพทยศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญา
สัตวแพทยศาสตร์ + ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง

อัตรา
เงินเดือน
ข้าราชการ
(บาท)
๑๕,๓๐๐

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

๑๕,๘๒๐

๒๒,๑๕๐

๑๖,๓๑๐

๒๒,๘๔๐

๑๖,๘๒๐

๒๓,๕๕๐

๑๙,๐๐๐
๑๙,๖๑๐

๒๖,๖๐๐
๒๗,๔๖๐

สายวิชาการ (๑.๔)
๒๑,๔๒๐

