




 
บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

              เพื่อให้การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

มีความสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้ง ประกอบ  

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 

๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๔๒ จึงให้ยกเลิกบัญชีแนบท้าย 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และให้ใชบ้ัญชนีีแ้ทน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป    

บัญชีหมายเลข  ๑  

                 ค่าตอบแทนอัตราเงนิเดือนแรกบรรจุ (ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร)  

          ๑.๑  บัญชีอัตราค่าตอบแทนเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ (สายวิชาการ) 

ลำดับที่ คุณวุฒิ 
อัตราเงนิเดือน 

(บาท) 

๑ ปริญญาตรี ๔ ปี   ๒๕,๕๐๐ 

๒ ปริญญาตรี ๕ ปี    ๒๖,๘๖๐ 

๓ ปริญญาโท (ตรี ๔ ปี + ๒ ปี)   ๒๙,๗๕๐ 

๔ ปริญญาโท (ตรี ๕ ปี + ๒ ปี)   ๓๑,๔๗๐ 

๕ ปริญญาเอก    ๓๕,๗๐๐ 

          ๑.๒  บัญชีอัตราค่าตอบแทนเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒ ิ(สายสนับสนุน) 

ลำดับที่ คุณวุฒิ 
อัตราเงนิเดือน 

(บาท) 

๑ มัธยมศกึษาตอนต้น หรือมัธยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทียบเท่า   ๑๓,๐๔๐ 

๒ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืหลักสูตรเทียบเท่าที่ ก.พ. กำหนด  ๑๔,๑๐๐ 

๓ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนยีบัตรวิชาการช้ันสูง 

(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรอืประกาศนยีบัตรที่มหีลักสูตร

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรอื ๔ ปี ที่ ก.พ. กำหนด 

๑๖,๒๖๐ 

๔ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืเทียบเท่า ที่มีหลักสูตร

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ที่ ก.พ. กำหนด   

๑๗,๒๕๐ 

๕ ปริญญาตรีทั่วไป  (๔ ปี)  ๒๒,๕๐๐ 

๖ ปริญญาตรี  ๕  ปี (เฉพาะปริญญาที ่ก.พ. กำหนด)  ๒๓,๗๐๐ 

๗ ปริญญาโท (ตรี ๔ ปี + ๒ ปี)  ๒๖,๒๕๐ 

๘ ปริญญาโท (ตรี ๕ ปี + ๒ ปี)  ๒๗,๗๗๐ 

๙ ปรญิญาเอก  ๓๑,๕๐๐ 

 



 

 

-๔- 

 

บัญชีหมายเลข  ๒ 

อัตราค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นต่ำ – ขั้นสูง 

      ๒.๑ บัญชีอัตราค่าตอบแทนเงนิเดือนขั้นต่ำ – ขั้นสูง (สายวิชาการ) 

ตำแหน่ง/คุณวุฒิ ขั้นต่ำ ขั้นสูง 

อาจารย์  

คุณวุฒิ  ปริญญาตรี ๒๕,๕๐๐ 

๗๔,๑๒๐ คุณวุฒิ  ปริญญาโท ๒๙,๗๕๐ 

คณุวุฒิ  ปริญญาเอก ๓๕,๗๐๐ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  - ๑๐๑,๑๕๐ 

รองศาสตราจารย์  - ๑๑๙,๖๒๐ 

ศาสตราจารย์  - ๑๓๐,๕๖๐ 

 

     ๒.๒ บัญชีอัตราค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นต่ำ – ขั้นสูง (สายสนับสนุน) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ   

            หรอืประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ระดับ/คุณวุฒิ 
ขั้นต่ำ

ชัว่คราว 
ขั้นต่ำ ขั้นสูง 

ปฏิบัติการ 

 

คุณวุฒิ ต่ำกว่าปริญญาตรี - ๑๓,๐๔๐ 

๔๐,๓๕๐ 
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี - ๒๒,๕๐๐ 

คุณวุฒิ  ปริญญาโท - ๒๖,๒๕๐ 

คุณวุฒิ  ปริญญาเอก - ๓๑,๕๐๐ 

ชำนาญการ  ๑๙,๗๔๐ ๒๒,๕๘๐ ๖๕,๔๐๐ 

ชำนาญการพิเศษ  ๒๙,๗๙๐ ๓๓,๒๑๐ ๘๗,๕๙๐ 

เชี่ยวชาญ  ๓๖,๖๐๐ ๔๗,๑๐๐ ๑๐๓,๕๖๐ 

เชี่ยวชาญพิเศษ ๔๔,๙๗๐ ๖๕,๗๒๐ ๑๑๑,๔๘๐ 

 

๒.๓ บัญชีอัตราค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นต่ำ – ขั้นสูง (สายสนับสนุน) ประเภททั่วไป                                             

ตำแหน่ง ขั้นต่ำ ขั้นสูง 

ปฏิบัติงาน  ๗,๓๑๐ ๓๑,๕๒๐ 

ชำนาญงาน   ๑๕,๒๙๐ ๕๘,๑๓๐, 

ชำนาญงานพิเศษ  ๒๓,๑๒๐ ๘๒,๒๓๐ 

 

 

 

 



 

 

-๕- 

 

บัญชีหมายเลข  ๓ 

ค่าตอบแทนเงนิประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเงินเทียบเท่าประจำตำแหน่งทางวิชาการ 

(ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร) 

ตำแหน่ง เงนิประจำตำแหน่ง เงนิเทยีบเท่าประจำตำแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ 

รองศาสตราจารย์ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ 

ศาสตราจารย์  

(เงนิเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๕,๐๐๐ บาท) 
๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 

ศาสตราจารย์  

(เงนิเดือนเกินกว่า ๑๐๕,๐๐๐ บาท) 
๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ 

 

บัญชีหมายเลข  ๔ 

ค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ – ขั้นสูง  

 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 

 

ตำแหน่ง 
ขั้นต่ำ

ชัว่คราว 
ขั้นต่ำ ขัน้สูง 

ผูอ้ำนวยการกองหรอืเทียบเท่า 

 

๒๙,๗๙๐ 

 

๓๙,๙๙๐ ๘๙,๒๕๐ 

 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

หรอืเทียบเท่า  

๓๖,๖๐๐ ๔๙,๒๘๐ ๑๐๕,๕๔๐ 

 

บัญชีหมายเลข  ๕ 

ค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง) 

๕.๑  บัญชีอัตราค่าตอบแทนเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒ ิ(สายวิชาการ) 

ลำดับที่ คุณวุฒิ 
อัตราเงนิเดือน 

(บาท) 

๑ ปริญญาตรี ๔ ปี ๑๕,๐๐๐ 

๒ ปริญญาตรี ๕ ปี ๑๕,๘๐๐ 

๓ ปริญญาโท (ตรี ๔ ปี + ๒ ปี) ๑๗,๕๐๐ 

๔ ปริญญาโท (ตรี ๕ ปี + ๒ ปี) ๑๘,๕๑๐ 

๕ ปริญญาเอก ๒๑,๐๐๐ 



        

 

-๖- 

         ๕.๒  บัญชีอัตราค่าตอบแทนเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒ ิ(สายสนับสนุน) 

ลำดับที่ คุณวุฒิ 
อัตราเงนิเดือน 

(บาท) 

๑ มัธยมศกึษาตอนต้น ตอนปลาย หรอืเทียบเท่า   ๘,๖๙๐ 

๒ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืหลักสูตรเทียบเท่าที่ ก.พ. กำหนด ๙,๔๐๐ 

๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการช้ันสูง 

(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรอืประกาศนยีบัตรที่มหีลักสูตร

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรอื ๔ ปี ที่ ก.พ. กำหนด 

๑๐,๘๔๐ 

๔ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืเทียบเท่า ที่มีหลักสูตร

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

๑๑,๕๐๐ 

๕ ปริญญาตรีทั่วไป  (๔  ปี) ๑๕,๐๐๐ 

๖ ปริญญาตรี  ๕  ปี (เฉพาะที่ ก.พ. กำหนด) ๑๕,๘๐๐ 

๗ ปริญญาโท (ตรี ๔ ปี + ๒ ปี) ๑๗,๕๐๐ 

๘ ปริญญาโท (ตรี ๕ ปี + ๒ ปี) ๑๘,๕๑๐ 

๙ ปริญญาเอก ๒๑,๐๐๐ 

 

บัญชีหมายเลข  ๖  

ค่าตอบแทนเงนิประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเงินเทียบเท่าประจำตำแหน่งทางวชิาการ 

(ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง) 

ตำแหน่ง เงนิประจำตำแหน่ง เงนิเทยีบเท่าประจำตำแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ 

รองศาสตราจารย์ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ 

ศาสตราจารย์  

(เงนิเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๕,๐๐๐ บาท) 
๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 

ศาสตราจารย์  

(เงนิเดือนเกินกว่า ๑๐๕,๐๐๐ บาท) 
๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ 

 


