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การการเทียบโอนและการเปลี่ยนตําแหนงจากเทียบโอนและการเปลี่ยนตําแหนงจาก

ระบบพีซีเขาสูระบบแทงของขาราชการในมหาวิทยาลยัระบบพีซีเขาสูระบบแทงของขาราชการในมหาวิทยาลยั

โดยโดย    นายโอภาสนายโอภาส      เขียววิชัยเขียววิชัย

ที่ปรึกษาดานระบบบริหารที่ปรึกษาดานระบบบริหาร

วันศุกรที่วันศุกรที่    1010 ตุลาคมตุลาคม    25512551

ณณ    อาคารประชุมสุขอาคารประชุมสุขอาชวอาชวอํารุงอํารุง

คณะครุศาสตรคณะครุศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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กฎหมายขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหมกฎหมายขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม

ไดปรับระบบบริหารงานบุคคลไดปรับระบบบริหารงานบุคคล  ดังนี้ดังนี้

กําหนดตําแหนงกําหนดตําแหนง  ไวไว  33  ประเภทประเภท

-- วิชาการวิชาการ

-- บริหารบริหาร

-- ทั่วไปวิชาชีพเฉพาะทั่วไปวิชาชีพเฉพาะ    เชี่ยวชาญเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ

กําหนดหลักเกณฑกําหนดหลักเกณฑ    วิธีการวิธีการ  และเงื่อนไขและเงื่อนไข

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทั้งการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทั้ง  33  ประเภทใหมประเภทใหม  

และยกเลิกระบบพีซีและยกเลิกระบบพีซี
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กฎหมายขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหมกฎหมายขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม    

ไดปรับระบบบริหารงานบุคคลไดปรับระบบบริหารงานบุคคล  ดังนี้ดังนี้    ((ตอตอ))

การใหไดรับเงินเดือนการใหไดรับเงินเดือน  และเงินประจําตําแหนงใหมและเงินประจําตําแหนงใหม      

เทียบกับขาราชการพลเรือนเทียบกับขาราชการพลเรือน  ((เสนอคณะรฐัมนตรีเสนอคณะรฐัมนตรี))

ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหมคิดเปนเปอรเซ็นตระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหมคิดเปนเปอรเซ็นต

เทียบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณเทียบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ    

การเบิกเบี้ยเลี้ยงการเบิกเบี้ยเลี้ยง  ที่พักที่พัก  คาพาหนะเดินทางคาพาหนะเดินทาง
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โครงสรางตําแหนงโครงสรางตําแหนง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดตาํแหนงเปนกําหนดตาํแหนงเปน  33  ประเภทประเภท

1.1.  ประเภทวิชาการประเภทวิชาการ  ไดแกไดแก    ศศ.. รศรศ.. ผศผศ..  อาจารยอาจารย

2.2.  ประเภทผูบริหารประเภทผูบริหาร

--  ผูบริหารมีวาระผูบริหารมีวาระ    ((อธิการบดีอธิการบดี  ฯลฯฯลฯ))

--  ผูบริหารไมมีวาระผูบริหารไมมีวาระ    ((ผูอํานวยการสาํนักงานผูอํานวยการสาํนักงาน    อธกิารบดีอธกิารบดี

สาํนักงานวิทยาเขตสาํนักงานวิทยาเขต    ผูอํานวยการกองผูอํานวยการกอง    หรือเทียบเทาหรือเทียบเทา))
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โครงสรางตําแหนงโครงสรางตําแหนง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ((ตอตอ))

3.3. ประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ      เชี่ยวชาญเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ    

--  ระดบัเชีย่วชาญพิเศษระดบัเชีย่วชาญพิเศษ

--  ระดบัเชีย่วชาญระดบัเชีย่วชาญ

--  ระดบัชาํนาญการระดบัชาํนาญการ

--  ระดบัปฏบิัตกิารระดบัปฏบิัตกิาร

ทัง้ทัง้  33  ประเภทอาจมีตําแหนงอื่นที่ประเภทอาจมีตําแหนงอื่นที่  กก..พพ..ออ..กําหนดกําหนด
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  การเทียบตําแหนงเพื่อปรบัระบบบริหารงานบุคคลการเทียบตําแหนงเพื่อปรบัระบบบริหารงานบุคคล

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง  33  ประเภทเทียบกับตําแหนงใดประเภทเทียบกับตําแหนงใด

ของของ  กก..พพ..เดิมเดิม

ตําแหนงของตําแหนงของ  กก..พพ..เดิมไดปรับเปนตําแหนงใหมประเภทใดเดิมไดปรับเปนตําแหนงใหมประเภทใด

การรับเงินเดือนการรับเงินเดือน  และเงินประจําตําแหนงแตละประเภทใหมและเงินประจําตําแหนงแตละประเภทใหม
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การปรับระบบบริหารงานบุคคลของการปรับระบบบริหารงานบุคคลของ  กก..พพ..

จัดจัดกลุมประเภทขาราชการกลุมประเภทขาราชการ  ตามลักษณะงานตามลักษณะงาน  44  ประเภทประเภท

บัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

-- บัญชีเงินเดือนไมมีขั้นเปนแบบชวงอัตราเงินเดือนขั้นต่ําบัญชีเงินเดือนไมมีขั้นเปนแบบชวงอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา  

และขั้นสูงและขั้นสูง44  บัญชีบัญชี

-- ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเปอรเซ็นตตามผลการระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเปอรเซ็นตตามผลการ    

ปฏิบัติงานและความสามารถปฏิบัติงานและความสามารถ

-- บัญชีเงินประจําตําแหนงบัญชีเงินประจําตําแหนง  44  บัญชีบัญชี

การบรรจุแตงตั้งตองทําใหเสร็จภายในวันที่การบรรจุแตงตั้งตองทําใหเสร็จภายในวันที่  2424  ตุลาคมตุลาคม  25512551
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ประเภทบริหารประเภทบริหาร  ไดแกไดแก  หัวหนาสวนราชการหัวหนาสวนราชการ  

รองหัวหนาสวนราชการรองหัวหนาสวนราชการ  ระดับกระทรวงระดับกระทรวง  กรมกรม  

มีมี  22  ระดับระดับ  ดังนี้ดังนี้

--  ระดับตนระดับตน

--  ระดับสูงระดับสูง

ประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการ  ไดแกไดแก  หัวหนาสวนราชการหัวหนาสวนราชการ  

ต่ํากวากรมต่ํากวากรม  มีมี  22  ระดับระดับ  ดังนี้ดังนี้

--  ระดับตนระดับตน

--  ระดับสูงระดับสูง      

กําหนดตําแหนง 4 ประเภทไว ดังนี้
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กําหนดตําแหนงกําหนดตําแหนง  44  ประเภทไวดังนี้ประเภทไวดังนี้  ((ตอตอ))

ประเภทวิชาการประเภทวิชาการ  ไดแกไดแก  ตําแหนงที่จําเปนตองใชตําแหนงที่จําเปนตองใช

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญา  มีมี  55  ระดับระดับ  ดังนี้ดังนี้

--  ระดับปฏบิัติการระดับปฏบิัติการ

--  ระดับชํานาญการระดับชํานาญการ

--  ระดับชํานาญการพิเศษระดับชํานาญการพิเศษ

--  ระดับเชี่ยวชาญระดับเชี่ยวชาญ

--  ระดับทรงคุณวุฒิระดับทรงคุณวุฒิ
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กําหนดตําแหนงกําหนดตําแหนง  44  ประเภทไวดังนี้ประเภทไวดังนี้  ((ตอตอ))

ประเภททัว่ไปประเภททัว่ไป  ไดแกไดแก  ตําแหนงที่ไมใชประเภทบริหารตําแหนงที่ไมใชประเภทบริหาร

ประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการ  ประเภทวิชาการประเภทวิชาการ  มีมี  44  ระดับระดับ  ดังนี้ดังนี้

--  ระดับปฏบิัติงานระดับปฏบิัติงาน

--  ระดับชํานาญงานระดับชํานาญงาน

--  ระดับอาวุโสระดับอาวุโส

--  ระดับทักษะพิเศษระดับทักษะพิเศษ
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โครงสรางบัญชเีงินเดือนโครงสรางบัญชเีงินเดือน

--  มีมี  44  บัญชีบัญชี

--  กําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ําและขั้นสูงกําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ําและขั้นสูง

--  การรับเงินเดือนกําหนดในกฎการรับเงินเดือนกําหนดในกฎ  กก..พพ..

โครงสรางบัญชอีัตราเงินประจําตําแหนงโครงสรางบัญชอีัตราเงินประจําตําแหนง

--  มีมี  44  บัญชีบัญชี

--  กก..พพ..  วางหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับเงินประจําวางหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับเงินประจํา      

ตําแหนงตําแหนง

--  การรับเงินประจําตําแหนง กําหนดในกฎ ก.พ.

การปรับบญัชีเงินเดือนและบญัชีอัตราเงินประจําตําแหนงการปรับบญัชีเงินเดือนและบญัชีอัตราเงินประจําตําแหนง

--  ปรับไมเกินรอยละสิบปรับไมเกินรอยละสิบ

--  ตราเปนพระราชกฤษฎกีาตราเปนพระราชกฤษฎกีา
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โครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการพลเรือนของขาราชการพลเรือน

64,34064,340

48,70048,700

66,48066,480

53,69053,690

 ระดับสูง

ระดับตน

10,00010,000

21,00021,000

14,50014,500

ระดับสูง

ระดับตน

บัญชีเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง

ตําแหนงประเภทผูบริหาร

 ขั้นต่ําชั่วคราว

23,230
28,550
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โครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการพลเรือนของขาราชการพลเรือน  ((ตอตอ))

ตําแหนงประเภทอํานวยการตําแหนงประเภทอํานวยการ

50,55050,550

25,39025,390

59,77059,770

31,28031,280
ระดับสูง

ระดับตน 5,6005,600

10,00010,000

ระดับสูง

ระดับตน

บัญชีเงินเดือน เงินประจําตําแหนง

ขั้นต่ําชั่วคราว

18,910
23,230
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โครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการพลเรือนของขาราชการพลเรือน  ((ตอตอ))

ตําแหนงประเภทวิชาการตําแหนงประเภทวิชาการ

22,22022,220

7,9407,940

36,02036,020

14,33014,330

50,55050,550

21,08021,080

66,48066,480

41,72041,72059,77059,770

29,90029,900

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญ
การพิเศษ

เชีย่วชาญ

ทรงคุณวุฒิ

3,5003,500

5,6005,600

9,9009,900

15,60015,600

13,00013,000

ทรงคุณวุฒิ

เชีย่วชาญ

ชํานาญ
การพิเศษ

ชํานาญการ

เงินประจําตําแหนงบัญชีเงินเดือน

6,800

12,530

18,910

23,230

28,550

ขั้นต่ําชัว่คราว
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โครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงโครงสรางบัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการพลเรือนของขาราชการพลเรือน  ((ตอตอ))

ตําแหนงประเภททั่วไปตําแหนงประเภททั่วไป

33,54033,540

10,19010,190
18,91018,910

4,6304,630

47,45047,450

15,41015,410

59,77059,770

48,22048,220

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ทักษะพิเศษ

บัญชีเงินเดือน

9,900

เงินประจํา    
ตําแหนง

ทักษะพิเศษ
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ประเภทบริหารประเภทบริหาร

66,480

53,690

(28,550)

64,340

48,700

(23,230)

ระดับ

สูง

ระดับ

ตน

ซ ี

10,11

ซ ี9 ระดับ

สูง

ระดับ

ตน

59,770

31,280

(23,230)

50,550

25,390

(18,910)

ซี 9

ซี 8

ประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการ

66,480

41,720

(28,550)

59,770

29,900

(23,230)

36,020

14,330

(12,530)

22,220

7,940

(6,800)

50,550

21,080

(18,910)

ซ ี

10,11

ซ ี9

ซ ี8

ซ ี

6,7

ซี

3-5

ทรงคุณวุฒิ

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการ

พิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ประเภทวิชาการประเภทวิชาการ

59,770

48,220

47,450

15,410

33,540

10,190

18,910

4,630

ซ ี

7,8

ซ ี

5,6

ซ ี

1-4

ทักษะพิเศษ

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

ประเภททั่วไปประเภททั่วไป

(( )) ขั้นต่ําชั่วคราวขั้นต่ําชั่วคราว

สรุปการปรับระบบบริหารงานบุคคลของสรุปการปรับระบบบริหารงานบุคคลของ  กก..พพ..
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การรับเงินเดือนการรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนงเงินประจําตําแหนง                        
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาปจจุบันขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาปจจุบัน

□□  ตําแหนงประเภทวชิาการตําแหนงประเภทวชิาการ

เงินเดือนเงินเดือน

33,54033,540

66,,800800

47,45047,450

12,53012,530

50,55050,550

15,41015,410

59,77059,770

23,23023,230

อ.ระดับ 3-7

ผศ.ระดับ 6-8
5,6005,600

33,,500500

9,9009,900

5,6005,600

15,60015,600

13,00013,000

เงินประจําตําแหนง
64,340

รศ.ระดับ 7-9

ศ. 9-10,11

ศ. 11

 ศ. 10 ศ. 11

 ศ. 9-10

รศ. 9

รศ. 7-8

ผศ. 8

ผศ.6-7
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เงนิเดือนเงนิเดือน

33,54033,540

15,41015,410

47,45047,450

18,91018,910

ระดับ 9

ระดับ 8

5,6005,600

10,00010,000

เงินประจําตําแหนง

การรับเงินเดือนการรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนงเงินประจําตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาปจจุบันขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาปจจุบัน  ((ตอตอ))
□□ ตําแหนงประเภทผูบริหารตําแหนงประเภทผูบริหาร    ((เลขานุการคณะเลขานุการคณะ  กองกอง  หรือเทียบเทาหรือเทียบเทา      
หัวหนาสํานักงานอธิการบดีหัวหนาสํานักงานอธิการบดี))

50,55050,550

23,23023,230

ระดับ 7

ระดับ 8

ระดับ 9
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เงินเดือนเงินเดือน

22,22022,220

4,6304,630

33,54033,540

27,50027,500

6,8006,800

47,45047,450

12,53012,530

59,77059,770

29,55029,55050,55050,550

23,23023,230

ปฏิบัติการ
ระดับตน

5,6005,600

3,5003,500

9,9009,900

13,00013,000

เงินประจําตําแหนง

ซีซี  55

การรับเงินเดือนการรับเงินเดือน  เงินประจําตาํแหนงเงินประจําตาํแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาปจจุบันขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาปจจุบัน  ((ตอตอ))

□□  ตําแหนงประเภททั่วไปตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะวิชาชีพเฉพาะ  เชีย่วชาญเฉพาะเชีย่วชาญเฉพาะ

ปฏิบัติการ
ระดับกลาง

ชํานาญการ 
ระดับ 6,7-8

เชีย่วชาญ
ระดับ 9

เชีย่วชาญ
พิเศษ 
ระดับ 10

วช. ชช.10

วช. ชช.9

วช. 8

วช. 7

ซีซี  77

ซีซี  66

ซีซี  11
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แนวคิดการเทียบตําแหนงเงินเดือนแนวคิดการเทียบตําแหนงเงินเดือน  เงินประจําตําแหนงเงินประจําตําแหนง
กับของกับของ  กก..พพ..  ใหมใหม

ตําแหนงประเภทวิชาการตําแหนงประเภทวิชาการ
--  เทียบเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการเทียบเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ      
((กก..พพ.).)

ตําแหนงประเภทผูบริหารตําแหนงประเภทผูบริหาร  ไดแกไดแก  ผูอาํนวยการสํานกังานอธิการบดีผูอาํนวยการสํานกังานอธิการบดี//
สํานักงานวทิยาเขตสํานักงานวทิยาเขต// ผูอาํนวยการกองผูอาํนวยการกอง  และเลขานกุารคณะและเลขานกุารคณะ  หรอืหรอื
เทียบเทาเทียบเทา

--  เทียบเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการเทยีบเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ  
((กก..พพ.).)

ตําแหนงประเภททั่วไปตําแหนงประเภททั่วไป    วิชาชีพเฉพาะวิชาชีพเฉพาะ    เชี่ยวชาญเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ
--  เทียบเงินเดือนประเภทวิชาการเทียบเงินเดือนประเภทวิชาการ  และทั่วไปและทั่วไป  ((กก..พพ.).)
--  เงินเดือนในระหวางชวงขั้นต่ําและชัน้สูงของแตละเงินเดือนในระหวางชวงขั้นต่ําและชัน้สูงของแตละ
ตําแหนงเทียบประเภทวิชาการตําแหนงเทียบประเภทวิชาการ  ((กก..พพ.).)

--  เงินประจําตําแหนงเทยีบประเภทวิชาการเงินประจําตําแหนงเทยีบประเภทวิชาการ  ((กก..พพ.).)
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47,45047,450

12,53012,530

50,55050,550

15,41015,410

33,54033,540

6,8006,800

59,77059,770

22,23022,230

64,34064,340

36,02036,020

14,30014,300
(12,530)(12,530)

50,55050,550

21,08021,080
(18,910)(18,910)

22,22022,220

7,9407,940
(6,800)(6,800)

59,77059,770

29,90029,900
(23,230)(23,230)

66,48066,480

41,72041,720
(28,550)(28,550)

การเทียบเงินเดือนปจจุบันกบับญัชเีงนิเดือนใหมของการเทียบเงินเดือนปจจุบันกบับญัชเีงนิเดือนใหมของ  กก..พพ..

ศ. 11

ศ. 9-10

รศ. 7-9

ผศ. 6-8

อ. 3-7

ตําแหนงวิชาการ ก.พ.อ. ตําแหนงประเภทวิชาการ ก.พ.

ทรงคุณวุฒิ

เชีย่วชาญ

ชํานาญการ
พิเศษ

ชํานาญการ    

ปฏิบัติการ    ( ) หมายถึง อัตราขั้นตนชั่วคราว   

(เดิม)

ซี 10 ซี 11

ซี 9

ซี 8

ซี 6 ซี 7

ซี 3 - 5
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5,6005,600

3,5003,500

9,9009,900

5,6005,600

15,60015,600

13,00013,000

5,6005,600

9,9009,900

3,5003,500

15,60015,600

13,00013,000

การเทียบเงินเดือนปจจุบันกบับญัชเีงนิเดือนใหมของการเทียบเงินเดือนปจจุบันกบับญัชเีงนิเดือนใหมของ  กก..พพ..

ศ. 11

ศ. 9-10

รศ.7- 8

ผศ. 6-7

ตําแหนงประเภทวิชาการ ก.พ.อ. ตําแหนงประเภทวิชาการ ก.พ.

ทรงคุณวุฒิ

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการ
พิเศษ

ชํานาญการ    

ผศ. 8

รศ. 9

(เดิม)
ซี 11

ซี 10

ซี 9

ซี 8

ซี 7



2323

33,54033,540

15,41015,410

47,45047,450

18,91018,910

50,55050,550

23,23023,230

50,55050,550

25,39025,390
(18,910)(18,910)

59,77059,770

31,28031,280
(23,230)(23,230)

การเทียบเงินเดือนปจจุบันกบับญัชเีงนิเดือนใหมของการเทียบเงินเดือนปจจุบันกบับญัชเีงนิเดือนใหมของ  กก..พพ..

ระดับ 9

ตําแหนงประเภทบริหาร ก.พ.อ.
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ
หรือเทียบเทา

ตําแหนงประเภทอํานวยการ ก.พ.

ระดับสูง

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับตน

( ) หมายถึง อัตราขั้นตนชั่วคราว   

(เดิม)

ซี 9 บส

ซี 8 บก
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5,6005,600

10,00010,000

5,6005,600

10,00010,000

การเทียบเงินประจําตําแหนงปจจุบันกับเงินประจําตําแหนงใหมการเทียบเงินประจําตําแหนงปจจุบันกับเงินประจําตําแหนงใหม  
กก..พพ..

ระดับ 9

ตําแหนงประเภทบริหาร ก.พ.อ.
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เลขานุการคณะ ผูอํานวยการกอง

หรือเทียบเทา
ตําแหนงประเภทอํานวยการ

ระดับสูง

ระดับ 8 ระดับตน

(เดิม)
ซี 9

ซี 8
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27,50027,500

12,53012,530

47,45047,450

15,41015,410

50,55050,550

23,23023,230

7,9407,940--27,50027,500 ,33,540,33,540

4,6304,630--22,22022,220

59,77059,770

28,55028,550

36,02036,020

14,33014,330
(12,530)(12,530)

50,55050,550

21,08021,080
(18,910)(18,910)

59,77059,770

29,90029,900
(23,230)(23,230)

7,9407,940 –– 22,22022,220
(6,800)(6,800)

4,6304,630 –– 18,91018,910

66,48066,480

41,72041,720
(28,550)(28,550)

การเทียบเงินเดือนปจจบุันกับบญัชีเงินเดือนใหมการเทียบเงินเดือนปจจบุันกับบญัชีเงินเดือนใหม  กก..พพ..

ซี 10

ตําแหนงทั่วไป วิชาชพีเฉพาะ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ ก.พ.อ.

ตําแหนงประเภทวิชาการ/ทั่วไป 
ก.พ.

ซี  9

ซี 7-8

ซี 6

ซี 3 - 6,7
ปฏิบัติการ
ซี 1 - 5

ทรงคุณวุฒิ

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการ
พิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

( ) หมายถึง  อัตราขั้นต่าํชัว่คราว

เชี่ยวชาญ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการ

ชํานาญการ

(เดิม)

ซี 10 ,ซี 11

ซี 9

ซี 8

ซี 6 - 7

ซี 3 - 5

ซี 1 - 4
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3,5003,500

5,6005,600

9,9009,900

13,00013,000

3,5003,500

5,6005,600

9,9009,900

15,60015,600

13,00013,000

การเทียบเงินประจําตําแหนงปจจุบันการเทียบเงินประจําตําแหนงปจจุบัน  
และเงินประจําตําแหนงใหมและเงินประจําตําแหนงใหม  กก..พพ..

 ซี 10

ซี 9

ซี  8

ซี 7

ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชพีเฉพาะ  
เชี่ยวชาญเฉพาะ

ตําแหนงประเภทวิชาการ

ทรงคุณวุฒิ

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการ
พิเศษ

ชํานาญการ    

เชี่ยวชาญ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการ

ชํานาญการ

(เดิม)
ซี 11

ซี 10

ซี 9

ซี 8

ซี 7
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สรุปสรุป  โครงสรางตําแหนงโครงสรางตําแหนง  การรับเงินเดือนและเงินประจําการรับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงตําแหนง  ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตําแหนงประเภทบริหาร

47,45047,450

12,53012,530

50,55050,550

15,41015,410

33,54033,540

6,8006,800

59,77059,770

22,23022,230

64,34064,340ศ. 11

ศ. 9-10

รศ. 7-9

ผศ. 6-8

อ. 3-7

ตําแหนงวิชาการ

33,54033,540

15,41015,410

47,45047,450

18,91018,910

50,55050,550

23,23023,230
ระดบั 9

ระดบั 8

ระดบั 7
27,50027,500

12,53012,530

47,45047,450

15,41015,410

50,55050,550

23,23023,230

7,9407,940--27,500,33,54027,500,33,540

4,6304,630--22,22022,220

59,77059,770

28,55028,550ซี 10

ซี  9

ซี 7-8

ซี 6

ปฏบิตัิการ

เชีย่วชาญพิเศษ

เชีย่วชาญ

ชํานาญการ

ชํานาญการ

ซี 3-6,7

ซี 1-5
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การเตรียมเพื่อปรบัจากระบบซสีูระบบแทงการเตรียมเพื่อปรบัจากระบบซสีูระบบแทง  

สํารวจตําแหนงปจจุบันสํารวจตําแหนงปจจุบัน  เพื่อปรับเขาสูตําแหนงเพื่อปรับเขาสูตําแหนง  33  ประเภทประเภท
-- ตําแหนงวิชาการตําแหนงวิชาการ    อาจารยอาจารย    ผศผศ.. รศรศ.. ศศ..
-- ตําแหนงประเภทผูบรหิารตําแหนงประเภทผูบรหิาร  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี      
ผูอํานวยการกองผูอํานวยการกอง    เลขานกุารคณะหรือเทียบเทาเลขานกุารคณะหรือเทียบเทา

-- ตําแหนงปฏิบัติการตําแหนงปฏิบัติการ    ชํานาญการชํานาญการ    เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษเชี่ยวชาญพิเศษ
-- ตําแหนงหัวหนางานตําแหนงหัวหนางาน

สํารวจเงินเดือนสํารวจเงินเดือน    เงินประจําตําแหนงเงินประจําตําแหนง
-- เงินเดือนเต็มขั้นเงินเดือนเต็มขั้น
-- เงินประจําตําแหนงเงินประจําตําแหนง  ทีม่ีทีม่ี  22  อัตราในตาํแหนงเดียวกนัอัตราในตาํแหนงเดียวกนั
-- เงินเดอืนทีร่ับสูงกวาตําแหนงเงินเดอืนทีร่ับสูงกวาตําแหนง


