
อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุตามระดับคุณวุฒ ิ
 

อัตราเงินเดือนพนักงานฯ 
(บาท) 

ลํา 
ดับ
ท่ี 

คุณวุฒิท่ี ก.พ. และ ก.ม. ไดรับรองไวแลว 

อัตรา
เงินเดือน
ขาราชการ 

(บาท) 
สายวิชาการ

(๑.๕) 
สายสนับสนุน

(๑.๓) 
๑ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน  และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเทา 
๕,๐๘๐ - - 

๒ ประกาศนียบัตรนาฏศิลปช้ันตน ๕,๐๘๐ - - 
๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของสวนราชการตางๆ   ที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือเทียบเทา 

๕,๐๘๐ - - 

๔ ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภอนามัย หรือประกาศนียบัตรของสวน
ราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑ ป   
๖ เดือน ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 

๕,๑๘๐ - - 

๕ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หรือประกาศนียบัตรของสวน
ราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ป   
ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 

๕,๓๑๐ - - 

๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่หลักสูตรกําหนด
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือไมนอยกวา ๓ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือเทียบเทา 

๕,๗๖๐ - ๗,๗๐๐ 

๗ ประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ๖ เดือน    ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา 

๕,๙๗๐ - ๗,๘๐๐ 

๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ช้ันสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการ
ตางๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา ๔ ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 

๖,๔๗๐ - ๘,๕๐๐ 

๙ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตร
กําหนดระยะเวลาศึกษาไวไมนอยกวา ๓ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

๗,๑๐๐ - ๙,๓๐๐ 

 
HR2/p.1 

 
 



-๒- 
 
 

อัตราเงินเดือนพนักงานฯ 
(บาท) 

ลํา 
ดับ
ท่ี 

คุณวุฒิท่ี ก.พ. และ ก.ม. ไดรับรองไวแลว 

อัตรา
เงินเดือน
ขาราชการ 

(บาท) 
สายวิชาการ

(๑.๕) 
สายสนับสนุน

(๑.๓) 
๑๐ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสวนราชการตางๆ ที่มีหลักสูตร

กํ าหนดระยะ เวลาศึ กษาไมน อยกว า  ๓  ป  ๖  เ ดื อน  ต อจากวุ ฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

๗,๔๒๐ - ๙,๗๐๐ 

๑๑ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

๗,๙๔๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ 

๑๒ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาดังตอไปนี้ 

๘,๗๐๐ ๑๓,๑๐๐ ๑๑,๔๐๐ 

 ๑๒.๑ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต      
 ๑๒.๒ ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต      
 ๑๒.๓ ปริญญาออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต      
 ๑๒.๔ ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมบัณฑิต      
 ๑๒.๕ ปริญญาศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย สถาปตยกรรมไทย   

            จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
     

๑๓ ประกาศนียบัตรช้ันสูง  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร
การศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ตอจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไปในขอ ๑๑ 

๘,๗๐๐ ๑๓,๑๐๐ ๑๑,๔๐๐ 

๑๔ ประกาศนียบัตรช้ันสูง ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑ ป 
ตอจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะสาขาและปริญญาที่กําหนดในขอ ๑๒ 

๙,๔๗๐ ๑๔,๓๐๐ ๑๒,๔๐๐ 

๑๕ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือ   
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) 

๙,๗๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๒,๗๐๐ 

๑๖ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับ   
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑๐,๑๙๐ ๑๕,๓๐๐ ๑๓,๓๐๐ 

๑๗ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเทา ๙,๗๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๒,๗๐๐ 
๑๘ ปริญญาโท ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจาก   

วุฒิปริญญาตรีเฉพาะสาขา และปริญญาที่กําหนดในขอ ๑๒ 
๑๐,๖๖๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๓,๙๐๐ 

๑๙ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา ๑ ป   
ตอจากปริญญาโทในขอ ๑๗ 

๑๐,๖๖๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๓,๙๐๐ 

๒๐ ประกาศนียบัตรช้ันสูง ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ๑๐,๖๖๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๓,๙๐๐ 
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อัตราเงินเดือนพนักงานฯ 
(บาท) 

ลํา 
ดับ
ท่ี 

คุณวุฒิท่ี ก.พ. และ ก.ม. ไดรับรองไวแลว 

อัตรา
เงินเดือน
ขาราชการ 

(บาท) 
สายวิชาการ

(๑.๕) 
สายสนับสนุน

(๑.๓) 
๒๑ ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน  หรือปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต เฉพาะสาขาวิชาที่กําหนดที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 
๒ ป ตอจากวุฒิปริญญาพื้นฐานหลายระดับ ดังนี้ คือ 

   

 ๒๑.๑ ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบประกอบวิชาชีพ   
           เวชกรรมแลว 

๑๑,๑๔๐ ๑๖,๘๐๐ ๑๔,๕๐๐ 

 ๒๑.๒ ไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ 
             สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

๑๐,๖๖๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๓,๙๐๐ 

 ๒๑.๓ ไดรับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๓๐๐ ๑๓,๓๐๐ 
 ๒๑.๔ ไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ๙,๗๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๒,๗๐๐ 

๒๒ ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต ๑๑,๑๔๐ ๑๖,๘๐๐ ๑๔,๕๐๐ 
๒๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ที่มีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา ๑ ป   

ตอจากปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต 
๑๑,๖๓๐ ๑๗,๕๐๐ ๑๕,๒๐๐ 

๒๔ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทยคลินิก  ที่มีหลักสูตร
กําหนดเวลาศึกษา ไมนอยกวา ๒ ป  ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรช้ันสูงทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 

๑๑,๖๓๐ ๑๗,๕๐๐ ๑๕,๒๐๐ 

๒๕ วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(ประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง) ของแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษา 
อบรมไมนอยกวา ๓ ป ตอจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับ
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว 

๑๓,๑๑๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๗,๑๐๐ 

๒๖ ปริญญาเอก หรือเทียบเทา ๑๓,๑๑๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๗,๑๐๐ 
๒๗ วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(ประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง) ของแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษา
อบรมไมนอยกวา ๔-๕ ป  ตอจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  และ
ไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว 

๑๓,๖๙๐ ๒๐,๖๐๐ ๑๗,๘๐๐ 
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