ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศ เรื่อง กาหนดอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๖ ความในข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิท ยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ จึงประกาศให้กาหนดอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รียกว่า ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเงินเดือน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ประกาศนี้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย พะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเงินเดือนพนัก งาน
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับอัตราเงินเดือนตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

อัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
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บัญชีเงินเดือนตามกลุ่มงาน
พนักงานสายบริการ กลุ่มบริการ
พนักงานสายบริการ กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป วุฒิ ม.ปลายและ ปวช.
พนักงานสายบริการ กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป วุฒิ ปวส.
พนักงานสายบริการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพเฉพาะ
วุฒิปริญญาตรี ๔ ปี
วุฒิปริญญาตรี ๕ ปี
วุฒิปริญญาตรี ๖ ปีข้ึนไป หรือวุฒิปริญญาโท
วุฒิปริญญาเอก
พนักงานสายบริการ กลุ่มบริหารจัดการ
พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)
วุฒิปริญญาตรี ๔ ปี
วุฒิปริญญาตรี ๕ ปี
วุฒิปริญญาตรี ๖ ปีข้ึนไป หรือวุฒิปริญญาโท
วุฒิปริญญาโท ที่ตอ่ จากวุฒิปริญญาตรี ๕ ปี
วุฒิปริญญาโท ที่ตอ่ จากวุฒิปริญญาตรี ๖ ปี
วุฒิปริญญาเอก
พนักงานสายวิชาการ (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์)
พนักงานสายวิชาการ (รองศาสตราจารย์)
พนักงานสายวิชาการ (ศาสตราจารย์)

อัตราเงินเดือน
ขั้นต่า
ขั้นสูง
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๖๐,๐๐๐
๙๐,๕๙๐

๑๗,๘๒๐
๑๙,๙๘๐
๒๓,๒๒๐
๒๓,๗๘๐
๒๗,๖๔๐
๓๒,๔๓๐
๔๑,๓๑๐
๔๘,๘๐๐
๖๙,๔๘๐

๕๓,๕๖๐
๕๓,๕๖๐
๕๓,๕๖๐
๕๓,๕๖๐
๕๓,๕๖๐
๕๓,๕๖๐
๑๐๔,๐๐๐
๑๔๐,๐๙๐
๑๗๐,๗๗๐

หมายเหตุ
๑. พนักงานสายบริการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ
๑.๑ อัตราแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ
เฉพาะ วุฒิปริญญาตรี ๔ ปี ให้บรรจุในอัตรา ๑๖,๒๐๐ บาท
๑.๒ อัตราแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ
เฉพาะ วุฒิปริญญาตรี ๕ ปี ให้บรรจุในอัตรา ๑๘,๐๔๐ บาท
๑.๓ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจาเป็นต้องบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพเฉพาะ วุฒิปริญญาโทและวุฒิปริญญาเอก ให้กาหนดอัตราแรกบรรจุดังนี้
/ ๑.๓.๑ วุฒิปริญญาโท....
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๓.๑ วุฒิปริญญาโท ให้บรรจุในอัตรา ๒๐,๗๔๐ บาท
๑.๓.๒ วุฒิปริญญาเอก ให้บรรจุในอัตรา ๒๖,๓๖๐ บาท
๒. พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)
๒.๑ อัตราแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) วุฒิปริญญาตรี
๔ ปี ให้บรรจุในอัตรา ๑๗,๘๒๐ บาท
๒.๒ อัตราแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) วุฒิปริญญาตรี
๕ ปี ให้บรรจุในอัตรา ๑๙,๙๘๐ บาท
๒.๓ อัตราแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) วุฒิปริญญาตรี
๖ ปี หรือวุฒิปริญญาโท ให้บรรจุในอัตรา ๒๓,๒๒๐ บาท
๒.๔ อัตราแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) วุฒิปริญญาโท
ที่ตอ่ จากวุฒิปริญญาตรี ๕ ปี ให้บรรจุในอัตรา ๒๓,๗๘๐ บาท
๒.๕ อัตราแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) วุฒิปริญญาโท
ที่ตอ่ จากวุฒิปริญญาตรี ๖ ปี ให้บรรจุในอัตรา ๒๗,๖๔๐ บาท
๒.๖ อัตราแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) วุฒิปริญญาเอก
ให้บรรจุในอัตรา ๓๒,๔๓๐ บาท

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘

