
 

 

 

 

3 
คาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  

  

  

  

 

คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 34,000 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 27,500 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 24,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                           

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน (บาท) 

ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนข้ันสูง 15,600 15,600 
ศาสตราจารย 13,000 13,000 
รองศาสตราจารย 9,900 9,900 
ผูชวยศาสตราจารย 5,600 5,600 
อาจารย - - 

  

   

 

คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 34,000 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 27,500 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 24,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                 

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน (บาท) 

อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 13,000 
อาจารยเชี่ยวชาญ 9,900 9,900 
อาจารยชำนาญการพิเศษ - 3,500 
อาจารยชำนาญการ - - 
อาจารยปฏิบัติการ - - 
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อัตราคาจางแรกบรรจุ  
เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ 

และคาตอบแทน 

อัตราคาจางแรกบรรจุ  
เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ 

และคาตอบแทน 



 

 

คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 30,000 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 24,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                      

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน (บาท) 

นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 13,000 
นักวิจัยเชี่ยวชาญ 9,900 9,900 
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ - 3,500 
นักวิจัยชำนาญการ - - 
นักวิจัยปฏิบัติการ - - 

 

 

 

 

คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 30,000 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 24,000 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 21,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                            

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน (บาท) 

เชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 13,000 
เชี่ยวชาญ 9,900 9,900 
ชำนาญการพิเศษ 5,600 5,600 
ชำนาญการ - - 
ปฏิบัติการ - - 
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คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 30,000 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 24,000 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 21,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                            

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน (บาท) 

เชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 13,000 
เชี่ยวชาญ 9,900 9,900 
ชำนาญการพิเศษ - 3,500 
ชำนาญการ - - 
ปฏิบัติการ - - 

  

 

คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาท่ีมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทียบเทา 

16,000 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาท่ีมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทียบเทา 

15,000 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 13,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                          

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน 

ชำนาญงานพิเศษ - - 
ชำนาญงาน - - 
ปฏิบัติงาน - - 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง กำหนดอัตราคาจางแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 



มีผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานไมต่ำกวารอยละ 

60 หรือในระดับดีข้ึนไป 

ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ี

หนักกวาโทษภาคทัณฑ 

ตองไมถูกสั่งพักงานเกินกวา 
2เดือน 

ตองไมขาดงานโดยไมมี

เหตุผลอันสมควร 

ตองไมลา หรือมาทำงานสาย

เกินจำนวนครั้งท่ี

ผูบังคับบัญชากำหนด 

สำหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน ตองมีเวลา

ปฏิบัติงานไมนอยกวา4เดือน 

 

ตองมีเวลาปฏิบตัิงาน โดยมีวันลากิจและลาปวยรวมกันไมเกิน 23 วัน ยกเวนวันลาดังตอไปนี ้

 

ลาอุปสมบท หรือลาไป

ประกอบพิธีฮัจย 

 

ลาปวยซ่ึงจำเปนตองรักษาตัว
เปนเวลานานไมวาคราวเดียว
หรือหลายคราว รวมกันไม

เกิน60วันทำการ 

 

ลาพักผอน  

 

ลาเขารับการตรวจเลือกหรือ
เขารับการเตรียมทหาร 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณ 

ระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน 

เลื่อนคาจางปละ 2 ครั้ง 

• ครั้งท่ี 1  วันท่ี 1 เมษายน 
รอบการทำงาน 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 

ครั้งท่ี1 เลื่อนคาจางไดไมเกินวงเงินรอยละ 2 ของคาจางท่ีมี
คนครอง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 

• ครั้งท่ี 2  วันท่ี  1 ตุลาคม 
รอบการทำงาน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 

ครั้งท่ี2 เลื่อนคาจางไดไมเกินรอยละ 2 ของคาจางท่ีมีคนครอง 
ณ วันท่ี 1 กันยายน 

 

ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน 
หรือลาไปชวยเหลือภริยาท่ี

คลอดบุตรไมเกิน 15 วันทำการ 

 

ลาปวยเพราะประสบอันตราย
ในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ี

หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ
จากการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได 
ระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 เดือน  

(บรรจุกอน วันท่ี 2 ก.พ. ของปนั้นๆ) 

เลื่อนคาจางปละ 1 ครั้ง 
รอบการทำงาน 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน 

เลื่อนคาจางไดคนละไมเกินรอยละ 1 - 10 ของอัตราคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตามผลการประเมินและ
ภายในวงเงินท่ีหนวยงานสามารถจายได 
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