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กฎ ก.พ.อ.
การได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับ
การจํ ากั ด สิท ธิแ ละเสรี ภาพของบุ คคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๑ ของรัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.พ.อ. โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ.อ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาอาจได้รับเงิน ประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตรา
เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท้ายกฎ ก.พ.อ. นี้
ข้อ ๓ ให้นําหลักเกณฑ์แ ละวิธีการการจ่ายเงิน ประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารการจ่ า ยเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของข้ า ราชการและผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห าร
ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินประจําตําแหน่งตามกฎ ก.พ.อ. นี้โดยอนุโลม
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการที่จะได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ได้แก่
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) ตํา แหน่ ง อื่ น ตามที่ ก.พ.อ. กํา หนดโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี
การได้ ร ั บ เงิ นประจําตํ าแหน่ งของผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งวิ ชาการตามวรรคหนึ่ งผู้ ใดได้ รั บในอั ตราใด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ประกาศกําหนด
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ข้อ ๕ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตํ า แหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะได้ รั บ
เงินประจําตําแหน่ง ได้แก่
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๕) ผู้ช่วยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๗) ผู้อํานวยการสํา นักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิท ยาเขต ผู้ อํานวยการกอง
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๘) ตําแหน่งอื่น ตามที่ ก.พ.อ. กําหนดโดยความเห็น ชอบของคณะรัฐมนตรี
การได้ร ับ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห ารตาม (๗) และ (๘)
ผู้ใดได้รับในอัตราใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ประกาศกําหนด
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ที่จะได้รับ
เงินประจําตําแหน่งต้องดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป ทั้งนี้ การได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ประกาศกําหนด
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด
(๒) วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย์
(๓) วิชาชีพเฉพาะการผลิตไอโซโทป
(๔) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
(๕) วิชาชีพเฉพาะการแพทย์
(๖) วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย์
(๗) วิชาชีพเฉพาะกิจกรรมบําบัด
(๘) วิชาชีพเฉพาะกีฏวิทยารังสี
(๙) วิชาชีพเฉพาะชีววิทยารังสี
(๑๐) วิชาชีพเฉพาะเทคนิคการแพทย์
(๑๑) วิชาชีพเฉพาะนิวเคลียร์เคมี
(๑๒) วิชาชีพเฉพาะนิวเคลียร์ฟิสิกส์
(๑๓) วิชาชีพเฉพาะฟิสิกส์รังสี
(๑๔) วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม
(๑๕) วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย์
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(๑๖) วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์
(๑๗) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมการเกษตร
(๑๘) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคมี
(๑๙) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล
(๒๐) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน
(๒๑) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมนิวเคลียร์
(๒๒) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมปิโตรเลียม
(๒๓) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า
(๒๔) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
(๒๕) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
(๒๖) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโลหการ
(๒๗) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเหมืองแร่
(๒๘) วิชาชีพเฉพาะเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
(๒๙) วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษาตําแหน่งประเภทเชี่ย วชาญเฉพาะ (ชช.)
ที่จะได้รับเงินประจําตําแหน่งต้องดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) ด้านกิจการนักศึกษา
(๒) ด้านจิตวิทยา
(๓) ด้านช่างภาพการแพทย์
(๔) ด้านนิติการ
(๕) ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(๖) ด้านบรรณารักษ์
(๗) ด้านบริหารงานบุคคล
(๘) ด้านบริหารทั่วไป
(๙) ด้านประชาสัมพันธ์
(๑๐) ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
(๑๑) ด้านวิจัย
(๑๒) ด้านวิชาการเกษตร
(๑๓) ด้านวิชาการเงินและบัญชี
(๑๔) ด้านวิชาการช่างทันตกรรม
(๑๕) ด้านวิชาการช่างศิลป์
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(๑๖) ด้านวิชาการตรวจสอบภายใน
(๑๗) ด้านวิชาการบัญชี
(๑๘) ด้านวิชาการประมง
(๑๙) ด้านวิชาการพัสดุ
(๒๐) ด้านวิชาการโภชนาการ
(๒๑) ด้านวิชาการรังสีเทคนิค
(๒๒) ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒๓) ด้านวิชาการเวชสถิติ
(๒๔) ด้านวิชาการศึกษา
(๒๕) ด้านวิชาการสถิติ
(๒๖) ด้านวิชาการสัตวบาล
(๒๗) ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
(๒๘) ด้านวิชาการอาชีวบําบัด
(๒๙) ด้านวิทยาศาสตร์
(๓๐) ด้านวิเทศสัมพันธ์
(๓๑) ด้านวิศวกรรม
(๓๒) ด้านสังคมสงเคราะห์
(๓๓) ด้านสุขศึกษา
(๓๔) ด้านเอกสารสนเทศ
ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ ข้อ ๕
ข้อ ๖ และข้ อ ๗ ตํ าแหน่ งใด ระดับ ใด และปฏิ บั ติห น้ าที่ ห ลั กของตํา แหน่ง ดั งกล่ า ว ให้ไ ด้ รั บ
เงินประจําตําแหน่งในอัตราสําหรับตําแหน่งนั้น
ข้อ ๙ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
การดํารงตําแหน่งตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งว่าง และปฏิบัติ
หน้ า ที่ ห ลั ก ของตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า ว ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ตามบั ญ ชี อั ต ราเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง
ท้ายกฎ ก.พ.อ. นี้ ในอัตราที่กําหนดไว้สําหรับตําแหน่งนั้นนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหรือรั กษาการในตําแหน่ง แล้ว แต่กรณี เป็น ต้น ไป จนถึงวัน ที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือน
ข้อ ๑๐ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
เงินประจําตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งนั้นไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
สําหรับเดือนนั้นตามส่วนจํานวนวันที่ได้ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งดังกล่าว
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ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ ๓ และได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสถาบัน อุด มศึกษา แล้วแต่กรณี ให้ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ซึ่ง ได้รั บแต่ง ตั้งให้ดํา รงตํ าแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
ให้ได้รับในอัตรา ๙,๙๐๐ บาท
(๒) ตําแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ให้ได้รับในอัตรา
๙,๙๐๐ บาท
(๓) ตําแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ ซึ่งได้รบั แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ให้ได้รับในอัตรา
๕,๖๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษาซึ่ง เคยดํารงตําแหน่งครูและได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่ง ครูและรั บเงิน เดือนอัน ดั บ คศ. ๔ ซึ่งได้รับ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อาจารย์
หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ได้รับในอัตรา ๙,๙๐๐ บาท
(๒) ตําแหน่ง ครูและรั บเงิน เดือนอัน ดั บ คศ. ๓ ซึ่งได้รับ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อาจารย์
ให้ได้รับในอัตรา ๕,๖๐๐ บาท
(๓) ตําแหน่ง ครูและรั บเงิน เดือนอัน ดั บ คศ. ๒ ซึ่งได้รับ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อาจารย์
ให้ได้รับในอัตรา ๓,๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๓ ให้ ข้ า ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ กษาซึ่ ง เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ
ซึ่งทําหน้าที่สอนและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
แล้วแต่กรณี ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๙ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ให้ได้รับในอัตรา ๙,๙๐๐ บาท
(๒) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๘ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ให้ได้รับ
ในอัตรา ๕,๖๐๐ บาท
(๓) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๗ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ให้ได้รับ
ในอัตรา ๓,๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๔ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๙ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ข้อ ๑๕ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (วช. หรือ ชช.) มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎ ก.พ.อ. นี้
โดยให้ไ ด้ร ับ เงิน ประจํา ตํา แหน่ง ในอัต ราดัง กล่า วนับ แต่วัน ที่ไ ด้ร ับ แต่ง ตั้ง แต่ทั้ง นี้ ไม่ก่อ นวัน ที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหน่งวิชาการ
ตําแหน่ง

อัตรา (บาท/เดือน)

ศาสตราจารย์

๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

รองศาสตราจารย์

๙,๙๐๐
๕,๖๐๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๕,๖๐๐
๓,๕๐๐
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร

อธิการบดี

๑๕,๐๐๐

รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

๑๐,๐๐๐

ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

๕,๖๐๐

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต หรือตําแหน่งอื่นตามที่
ก.พ.อ. กําหนด

๑๐,๐๐๐
๕,๖๐๐

ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด

๕,๖๐๐

๒

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (วช. หรือ ชช.)
ระดับ

อัตรา (บาท/เดือน)

เชี่ยวชาญพิเศษ

๑๓,๐๐๐

เชี่ยวชาญ

๙,๙๐๐

ชํานาญการพิเศษ

๕,๖๐๐

ชํานาญการ

๓,๕๐๐

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๙ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ.อ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้การได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งใด ให้ได้รับ เงินประจําตําแหน่ง ในอัตราใด ให้เ ป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารและเงื่ อ นไขที่ ก.พ.อ. กํ า หนด โดยความเห็น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ง เป็ น
การกําหนดการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระหว่างที่ไม่ได้ดําเนินการ
แก้ไขพระราชบัญญัติเ งินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยเทียบเคียงกับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ.อ. นี้

