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บัญชีอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การกาหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ.2561
ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
ลาดับที่

คุณวุฒิ

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าแรกบรรจุ

๑

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

๒๑,๐๐๐

๒

ปริญญาโททีม่ ีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะทีก่ าหนดในข้อ 6 ตามตารางนี้

๑๘,๕๐๐

๓

ปริญญาโททัว่ ไปหรือเทียบเท่า

๑๗,๕๐๐

๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรเดิม)
และปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
ปริญญาตรีทมี่ ีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะ
ปริญญาที่ ก.พ. กาหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี
ปริญญาตรีทมี่ ีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ทีม่ ีหลักสูตร
กาหนดระยะเวลาศึกษาไว้ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆทีม่ ีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆทีม่ ีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรทีม่ ีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือมีความสามารถ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6-8

๑๘,๐๐๐
๑๗,๕๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐

๑๐,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๙,๐๐๐

