
 

 

ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๙  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการเทียบตําแหน/งอย/างอ่ืนเท/ากับการดํารงตําแหน/งข0าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ0างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ 

สิ่งท่ีส/งมาด0วย ๑.  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการเทียบตําแหน/งอย/างอ่ืนเท/ากับการดํารงตําแหน/งข0าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหน/งข0าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  

  ๒.  หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการเทียบตําแหน/งอย/างอ่ืนเท/ากับการดํารงตําแหน/งข0าราชการพลเรือนสามัญ 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหน/งพนักงานส/วนท0องถ่ิน 

ตามหนังสือท่ีอ0างถึง แจ0ง มติ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการเทียบตําแหน/งอย/างอ่ืน
เท/ากับการดํารงตําแหน/งข0าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาเพ่ือส/วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น  

โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
ได0บัญญัติให0ปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน/งของข0าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากเดิมจําแนกตําแหน/ง 
ตามมาตรฐานกลาง ๑๑ ระดับ เป@นจําแนกตําแหน/งตามกลุ/มลักษณะงาน และคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลส/วนท0องถ่ิน (ก.ถ.) ได0มีมติให0ปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน/งของข0าราชการหรือพนักงานส/วนท0องถ่ิน
ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส/วนท0องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖)  

ดังนั้น เพ่ือให0หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการเทียบตําแหน/งฯ ตามหนังสือท่ีอ0างถึง สอดคล0อง 
กับข0อเท็จจริงในปDจจุบันและเป@นประโยชน�ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ ก.พ. จึงมีมติให0ยกเลิก
การเทียบตําแหน/งข0าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตําแหน/งพนักงานส/วนท0องถ่ินตามหนังสือท่ีอ0างถึง 
และให0ใช0หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการเทียบตําแหน/งข0าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตําแหน/ง
พนักงานส/วนท0องถ่ินเท/ากับการดํารงตําแหน/งข0าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามสิ่งท่ีส/งมาด0วย ๑ และ ๒  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต/อไป ท้ังนี้ ได0แจ0งให0กรมและจังหวัดทราบด0วยแล0ว 

 ขอแสดงความนับถือ 

 (นางเมธินี  เทพมณี) 
 เลขาธิการ ก.พ.   

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน/งและค/าตอบแทน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต/อ ๖๖๓๒ และ ๖๖๖๓   
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 



 
 

 
หลักเกณฑ	และเง่ือนไขการเทียบตําแหน�งอย�างอ่ืนเท�ากับการดํารงตําแหน�งข�าราชการพลเรือนสามัญ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหน�งข�าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 
(แนบท�ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๙  ลงวันท่ี  ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

--------------------------------------- 
ตารางการเทียบตําแหน�งข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 (ก)  ตําแหน'งวิชาการ ซ่ึงทําหน�าท่ีสอนและวิจัย ได�แก' ตําแหน'งดังต'อไปนี้ 
  (๑) ศาสตราจารย3 
  (๒) รองศาสตราจารย3 
  (๓) ผู�ช'วยศาสตราจารย3 
  (๔) อาจารย3 
  (๕) ตําแหน'งอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข�าราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหน�งวิชาการ ตําแหน�งประเภทวิชาการ 

ศาสตราจารย3 (ปตน. ๑๕,๖๐๐)  ทรงคุณวุฒิ (ปตน. ๑๕,๖๐๐) 
ศาสตราจารย3 (ปตน. ๑๓,๐๐๐)  ทรงคุณวุฒิ (ปตน. ๑๓,๐๐๐) 
รองศาสตราจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐)  เชี่ยวชาญ 
รองศาสตราจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐) ชํานาญการพิเศษ 
ผู�ช'วยศาสตราจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐)  เชี่ยวชาญ 
ผู�ช'วยศาสตราจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐)  ชํานาญการพิเศษ 
ผู�ช'วยศาสตราจารย3 (ปตน. ๓,๕๐๐) ชํานาญการ 
อาจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐)  เชี่ยวชาญ 
อาจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐)  ชํานาญการพิเศษ 
อาจารย3 (ปตน. ๓,๕๐๐)  ชํานาญการ 
อาจารย3ปฏิบัติงานมาแล�วไม'น�อยกว'า 

๔ ป@ สําหรับวุฒิปริญญาโท 
๒ ป@ สําหรับวุฒิปริญญาเอก 

ชํานาญการ 

อาจารย3ปฏิบัติงานน�อยกว'า 
๔ ป@ สําหรับวุฒิปริญญาโท 
๒ ป@ สําหรับวุฒิปริญญาเอก 

ปฏิบัติการ 

กรณีตําแหน'งอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หาก ก.พ.อ. กําหนดเปBนระดับใด ให�เทียบกับตําแหน'งหลักข�างต�น 
หมายเหตุ - ปตน. หมายถึง เงินประจําตําแหน'ง 
 
 
 

สิ่งท่ีส'งมาด�วย ๑  



 
 
 
 (ข) ตําแหน'งประเภทผู�บริหาร ได�แก' 
  (๑) อธิการบดี 
  (๒) รองอธิการบดี 
  (๓) คณบดี 
  (๔) หัวหน�าหน'วยงานท่ีเรียกชื่ออย'างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท'าคณะ 
  (๕) ผู�ช'วยอธิการบดี 
  (๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน�าหน'วยงานท่ีเรียกชื่ออย'างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท'าคณะ 
  (๗) ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู�อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู�อํานวยการกอง 

หรือหัวหน�าหน'วยงานท่ีเรียกชื่ออย'างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท'ากองตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  (๘) ตําแหน'งอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

กรณีท่ี ๑ ตําแหน'งบริหารวิชาการ ให�เทียบตําแหน'งกับการเปBนข�าราชการพลเรือนสามัญ  
โดยพิจารณาจากตําแหน'งหลักทางวิชาการก'อน แล�วจึงพิจารณาจากการดํารงตําแหน'งหรือเคยดํารงตําแหน'ง
ทางการบริหารประกอบ ดังนี้ 

 ตําแหน�ง 
ทางการบริหาร 

ตําแหน�ง 
วิชาการ 

อธิการบด ี รองอธิการบด ี คณบด/ีหัวหน�า
หน�วยงานท่ีเทียบเท�า

คณะ 

- ศาสตราจารย3 (ปตน. ๑๕,๖๐๐) 
- ศาสตราจารย3 (ปตน. ๑๓,๐๐๐)   

ประเภทบริหาร 
ระดับสูง 

(ปตน. ๑๔,๕๐๐) 

ประเภทบริหาร 
ระดับต�น 

 

ประเภทอํานวยการ 
ระดับสูง 

 
- รองศาสตราจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐) 
- ผู�ช'วยศาสตราจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐)  
- อาจารย3 (ปตน. ๙,๙๐๐)  

ประเภทบริหาร 
ระดับต�น 

 

ประเภทอํานวยการ 
ระดับสูง 

 

ประเภทอํานวยการ 
ระดับสูง 

- รองศาสตราจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐) 
- ผู�ช'วยศาสตราจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐) 
- อาจารย3 (ปตน. ๕,๖๐๐)  

ประเภทอํานวยการ 
ระดับต�น 

 

ประเภทอํานวยการ 
ระดับต�น 

ประเภทอํานวยการ 
ระดับต�น 

กรณีตําแหน'งอ่ืนท่ี ก.พ.อ. กําหนด หาก ก.พ.อ. กําหนดเปBนระดับใด ให�เทียบกับตําแหน'งหลักข�างต�น 
หมายเหตุ :  
๑) ปตน. หมายถึง เงินประจําตําแหน'ง 
๒) ตําแหน'งผู�ช'วยอธิการบดี และตําแหน'งรองคณบดี ไม'มีในโครงสร�างตําแหน'งของข�าราชการ 

พลเรือนสามัญ จึงให�เทียบตามตําแหน'งทางวิชาการท่ีดํารงอยู'ตามหลักเกณฑ3และเง่ือนไขการเทียบตําแหน'งฯ 
ของตําแหน'งวิชาการ 

 
 
 

๒ 



 
 
  กรณีท่ี ๒ ตําแหน'งบริหารท่ัวไป  

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหน�งประเภทผู�บริหาร ตําแหน�งประเภทอํานวยการ 

ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู�อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต ผู�อํานวยการกอง หรือหัวหน�า
หน�วยงานท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�ากอง 

- เงินประจําตําแหน'ง   ๑๐,๐๐๐  บาท 
- เงินประจําตําแหน'ง     ๕,๖๐๐  บาท 

 
 
 

อํานวยการสูง 
อํานวยการต�น 

 
(ค)  ตําแหน'งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทท่ัวไป 
ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข�าราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  
ระดับตําแหน�ง 

ตําแหน�งประเภทวิชาการ  
ระดับตําแหน�ง 

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  (เงินประจําตําแหน'ง ๑๓,๐๐๐ บาท) ระดับทรงคุณวุฒิ (เงินประจําตําแหน'ง ๑๓,๐๐๐ บาท) 
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญ 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ 
ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ 

ตําแหน�งประเภทท่ัวไป  
ระดับตําแหน�ง 

ตําแหน�งประเภทท่ัวไป  
ระดับตําแหน�ง 

ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับอาวุโส 
ระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงาน 
ระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน 

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

๓ 



หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการเทียบตําแหน�งอย�างอ่ืนเท�ากับการดํารงตําแหน�งข�าราชการพลเรือนสามัญ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตําแหน�งพนักงานส�วนท�องถ่ิน 

(แนบท�ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๙   ลงวนัท่ี  ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
 --------------------------------------- 

 ๑. กรณีตําแหน(งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการ ให�เทียบการดํารงตําแหน(งเท(ากับ
ตําแหน(งในประเภทและระดับท่ีดํารงตําแหน(งอยู( 
  ๒. กรณีตําแหน(งประเภทบริหารท�องถ่ิน และประเภทอํานวยการท�องถ่ิน ให�เป4นไปตาม
ตารางการเทียบตําแหน(งพนักงานส(วนท�องถ่ินในสายงานนักบริหารงานต(าง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางการเทียบตําแหน�งพนักงานส�วนท�องถ่ินในสายงานนักบริหารงานต�าง ๆ 
 

พนักงานส�วนท�องถิ่น ข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหน�ง ระดับ ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ประเภทท่ัวไป 

ประเภทบริหารท�องถ่ิน สูง ระดับสูง *ระดับเช่ียวชาญ - 
ในสายงานนักบริหารงานท�องถ่ิน กลาง ระดับต�น *ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับอาวุโส 
 ต�น - *ระดับชํานาญการ **ระดับอาวุโส 
  - *ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญงาน 
ประเภทอํานวยการท�องถ่ิน สูง ระดับสูง *ระดับเช่ียวชาญ - 
ในสายงานนักบริหารงานต(าง ๆ กลาง ระดับต�น *ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับอาวุโส 
 ต�น - *ระดับชํานาญการ **ระดับอาวุโส 
  - *ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญงาน 

 
หมายเหตุ  * เฉพาะผู� ท่ีได�รับการบรรจุและแต(งต้ังให�ดํารงตําแหน(งประเภทวิชาการหรือสายงาน 
                  ท่ีเริ่มต�นจากระดับ ๓ หรือได�รับการแต(งต้ังให�ดํารงตําแหน(งประเภทวิชาการหรือสายงาน 
                  ท่ีเริ่มต�นจากระดับ ๓ โดยวิธีการสอบแข(งขัน 
               ** เฉพาะผู�ท่ีเคยดํารงตําแหน(งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หรือผู�ท่ีเคยดํารงตําแหน(งระดับ ๗ 
               ท้ังนี้ ผู�ดํารงตําแหน(งจะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน(ง
ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

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

 

 

สิ่งท่ีส(งมาด�วย ๒  


