
        

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 ตามท่ี ก .พ. ได้ปรับปรุงอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก .พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ .ศ . ๒๕๕๖ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาใช้อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก .พ. รับรอง เพื่อ
ใช้ในการก าหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับส าหรับข้า ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ได้รับ
เงินเดือนตามอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก .พ. 
รับรองโดยอนุโลม นั้น จึงเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓  มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  และข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๔  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  เมื่อวันที ่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์ มติคณะกรรมการ ที่เก่ียวข้องซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
 “บุคลากรสายวิชาการ”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ 
 “บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป 
 ข้อ ๔ การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามตาราง 
แนบท้ายประกาศฉบับนี้  โดยบุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑.๔ เท่าจากอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑.๓ เท่าจากอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 
๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖   
 กรณีการค านวณปรับเทียบจากบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว มีเศษไม่ถึงสิบบาท 
ให้ปัดเป็นสิบบาท  
 
  



๒ 
 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  
           ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม ประกาศ นี้ ให้อธิการบดี เป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด  เว้นแต่
อธิการบดี เห็นว่า  ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ข้อบังคับ นี้ควรน าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการ  ให้
น าเสนอคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด  และค าวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณี
ใหถ้ือเป็นที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจาก
การปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินรายได้จะได้รับการปรับเงินเดือนในหลักการเดียวกันกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินทีจ่้างจากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร 

 
ประกาศ ณ วันที่   ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

                                                     
      (ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 
                  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

 
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

ล าดับที่ คุณวุฒิท่ี ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว 

อัตรา
เงินเดือน

ข้าราชการ 
(บาท) 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

(๑.๔) 
สายสนับสนุน 

(๑.๓) 
๑ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีก าหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ – ๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรใน
สาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

๒๐,๖๑๐ ๒๘,๘๖๐ ๒๖,๘๐๐ 

๒ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มี
ก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี ต่อ
จากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

๒๐,๖๑๐ ๒๘,๘๖๐ ๒๖,๘๐๐ 

๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีก าหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร 

๒๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ 

๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มี
ก าหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจาก
วุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติ
บัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร 

๒๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ 

๕ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม  สาขาเภสัชบ าบัดของ 
สภาเภสัชกรรม 

๒๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ 

๖ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ๒๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ 
๗ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทย์

คลินิกที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  
๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

๑๘,๔๓๐ ๒๕,๘๑๐ ๒๓,๙๖๐ 

 



๔ 
 

 

ล าดับที่ คุณวุฒิท่ี ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว 

อัตรา
เงินเดือน

ข้าราชการ 
(บาท) 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

(๑.๔) 
สายสนับสนุน 

(๑.๓) 
๘ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตร

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญา     
ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต 

๑๘,๔๓๐ ๒๕,๘๑๐ ๒๓,๙๖๐ 

๙ ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต ๑๗,๙๒๐ ๒๕,๐๙๐ ๒๓,๓๐๐ 
๑๐ ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พ้ืนฐาน หรือ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชา
ที่ก าหนดที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
ต่อจากวุฒิปริญญาพื้นฐานหลายระดับ ดังนี้ คือ 
๙.๑ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตร-
บัณฑิต 
๙.๒ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญา          
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) 
๙.๓ ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
๙.๔ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 
 
 
 

๑๗,๙๒๐ 
 
 
 

๑๗,๔๑๐ 
 
 

๑๖,๙๒๐ 
๑๖,๔๐๐ 

 
 
 
 

๒๕,๐๙๐ 
 
 
 

๒๔,๓๘๐ 
 
 

๒๓,๖๙๐ 
๒๒,๙๖๐ 

 
 
 
 

๒๓,๓๐๐ 
 
 
 

๒๒,๖๔๐ 
 
 

๒๒,๐๐๐ 
๒๑,๓๒๐ 

๑๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร
การแพทย์คลินิก 

๑๗,๔๑๐ 
 

๒๔,๓๘๐ 
 

๒๒,๖๔๐ 
 

๑๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตร
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาโทใน
ข้อ ๑๓ 

๑๗,๔๑๐ 
 

๒๔,๓๘๐ 
 

๒๒,๖๔๐ 
 

๑๓ ปริญญาโทที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะที่ก าหนด
ในข้อ ๑๙ 

๑๗,๔๑๐ 
 

๒๔,๓๘๐ 
 

๒๒,๖๔๐ 
 

๑๔ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า ๑๖,๔๐๐ ๒๒,๙๖๐ ๒๑,๓๒๐ 
๑๕ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา         

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา
สัตวพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

๑๖,๙๒๐ 
 
 

๒๓,๖๙๐ 
 

๒๒,๐๐๐ 
 

๑๖ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญา
สัตวพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) 

๑๖,๔๐๐ ๒๒,๙๖๐ ๒๑,๓๒๐ 

๑๗ 
 
 

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ๑๖,๔๐๐ ๒๒,๙๖๐ ๒๑,๓๒๐ 



๕ 
 

ล าดับที่ คุณวุฒิท่ี ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว 

อัตรา
เงินเดือน

ข้าราชการ 
(บาท) 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

(๑.๔) 
สายสนับสนุน 

(๑.๓) 
๑๘ ประกาศนียบัตรชั้นสูงที่มีหลักสูตรก าหนดเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
เฉพาะที่ก าหนดในข้อ ๑๙ 

๑๔,๙๑๐ ๒๐,๘๘๐ ๑๙,๓๙๐ 

๑๙ ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อ
จากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป ในข้อ ๒๑ 

๑๔,๑๐๐ ๑๙,๗๔๐ ๑๘,๓๓๐ 

๒๐ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.ก าหนดให้ได้รับ
เงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี 

๑๔,๑๐๐ ๑๙,๗๔๐ ๑๘,๓๓๐ 

๒๑ ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตร
ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๑๓,๓๐๐ ๑๘,๖๒๐ ๑๗,๒๙๐ 

๒๒ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตร
เปรียญธรรมประโยค ๙ 

๑๓,๓๐๐ ๑๘,๖๒๐ ๑๗,๒๙๐ 

๒๓ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๔ ปี หรือเทียบเท่า (เฉพาะคุณวุฒิตาม     
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงานคีตศิลป์   
ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์) 

๑๓,๓๐๐ ๑๘,๖๒๐ ๑๗,๒๙๐ 

๒๔ อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๓ ปี ๖ เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

๑๐,๕๔๐ - ๑๓,๗๑๐ 

๒๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่
น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

๑๐,๒๐๐ - ๑๓,๒๖๐ 

๒๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

๙,๕๔๐ - ๑๒,๔๑๐ 



๖ 
 

 

ล าดับที่ คุณวุฒิท่ี ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว 

อัตรา
เงินเดือน

ข้าราชการ 
(บาท) 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

(๑.๔) 
สายสนับสนุน 

(๑.๓) 
๒๗ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มี

หลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๖ เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๘,๕๒๐ - ๑๑,๐๘๐ 

๒๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่
น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

๘,๓๐๐ - ๑๐,๗๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology) 
 

ล าดับที่ คุณวุฒิท่ี ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว 

อัตรา
เงินเดือน

ข้าราชการ 
(บาท) 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ (๑.๔) 

๑ Higher National Diploma (HND) ๑๒,๙๐๐ ๑๘,๐๖๐ 
๒ ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรอง        
วิทยฐานะสถาบัน 

๑๒,๔๙๐ ๑๗,๔๙๐ 

๓ ปริญญาตรีทั่วไป หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบัน หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ และสถาบันนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะ
สาขาวิชาชีพ 

๑๓,๓๐๐ ๑๘,๖๒๐ 
 

๔ ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้
รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่ได้รับ
เฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน 

๑๓,๓๐๐ ๑๘,๖๒๐ 
 

๕ ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ หรือ 
Postgraduate Diploma (หลักสูตรปกติ) 

๑๔,๑๐๐ ๑๙,๔๗๐ 

๖ Postgraduate Diploma (หลักสูตรส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ) 

๑๓,๗๐๐ ๑๙,๑๘๐ 

๗ ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่สถาบันได้รับ
เฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบันโดยไม่ได้รับการ
รับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ 

๑๕,๔๓๐ ๒๑,๖๑๐ 

 

 

 



๘ 
 

 

ล าดับที่ คุณวุฒิท่ี ก.พ.และ ก.ม.ได้รับรองไว้แล้ว 

อัตรา
เงินเดือน

ข้าราชการ 
(บาท) 

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ (๑.๔) 

๘ ปริญญาโททั่วไป หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 
สาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบัน หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
สาขาวิชาชีพ แต่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน 
หรือ doctor of Pharmacy จากสถาบันที่ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของ
สหรัฐอเมริกา 

๑๖,๔๐๐ ๒๒,๙๖๐ 

๙ ปริญญาแพทยศาสตร์ 
ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศ 

๑๖,๙๒๐ ๒๓,๖๙๐ 

๑๐ ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี + ปริญญาโทใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือปริญญาโทของ
สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับการ
รับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ 

๑๗,๔๑๐ ๒๔,๓๘๐ 

๑๑ ปริญญาแพทยศาสตร์ ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญา
สัตวแพทยศาสตร์ + ปริญญาโทในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

๑๗,๙๒๐ ๒๕,๐๙๐ 

๑๒ ปริญญาเอก ๒๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ 
๑๓ ปริญญาแพทยศาสตร์ ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ 

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญา
สัตวแพทยศาสตร์ + ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

๒๐,๖๑๐ ๒๘,๘๖๐ 

 

 

 

 

 

 


