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บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของพนักงำนมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1)
(แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554)
ตามมติสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
1. บัญชีเงินเดือน
บัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จาแนกตามประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 บัญชี ก ใช้สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
1.1.1 กรณีแต่งตั้ง หรือบรรจุใหม่
(ก) ระดับสูงสุด หมายถึง อธิการบดี
อัตราเงิน เดือนขั้น ต่า - ขั้น สู ง เท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสู ง ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริห ารระดับสู ง คูณด้ว ย 1.5 กาหนดเงินเดือน
ขั้นต่า - ขั้นสูงเท่ากับ 84,600 – 115,200 บาท
(ข) ระดับสูง หมายถึง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 หรือ
เทียบเท่า
อัตราเงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสูง เท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น คูณด้วย 1.5 กาหนดเงินเดือน
ขั้น
ต่า - ขั้นสูงเท่ากับ 76,800 – 111,500 บาท
(ค) ระดับกลาง หมายถึง รองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 หรือเทียบเท่า
อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ า - ขั้ น สู ง เท่ า กั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ า - ขั้ น สู ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ประเภทอ านวยการระดั บ สู ง คู ณ ด้ ว ย 1.5 ก าหนด
เงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสูงเท่ากับ 49,300 – 105,600 บาท
(ง) ระดับต้น
กลุ่มทีห่ นึ่ง ได้แก่ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 หัวหน้าหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ งให้อยู่ใน
ส่วนงาน และตาแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามประกาศของ ก.บ.ค. โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ า - ขั้ น สู ง เท่ า กั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ า - ขั้ น สู ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ประเภทอ านวยการระดั บ ต้ น คู ณ ด้ ว ย 1.5 ก าหนด
เงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสูง เท่ากับ 40,000 – 89,300 บาท
(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)
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กลุ่มที่สอง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานย่อยที่ไม่อยู่ในโครงสร้างของส่วนงาน แต่มีภารกิจที่มีความสาคัญหรือภาระงานที่มาก ตามประกาศ ก.บ.ค. โดยความ เห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
อัตราเงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสูง เท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุ น กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะระดับชานาญ
การพิเศษ กาหนดเงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสูง เท่ากับ 28,800 – 76,000 บาท
1.1.2 กรณีเปลี่ยนสถานภาพ
กรณี เ ปลี่ ย นสถานภาพมาจากข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช ตามมาตรา 70 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 ใช้อัตราเงินเดือนเดิมคูณด้วย 1.5 และกาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่า – ขั้นสูง เช่นเดียวกับกรณีแต่งตั้งหรือบรรจุใหม่
กรณีที่เงินเดือนเดิมที่ได้รับคูณด้วย 1.5 แล้วไม่ถึงเงินเดือนขั้นต่าของแต่ละระดับ ให้ได้รับเงินเดือนระดับขั้นต่า
1.2 บัญชี ข ใช้สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
1.2.1 กรณีแต่งตั้ง หรือบรรจุใหม่
กาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่าเฉพาะระดับอาจารย์ โดยใช้อัตราเงินเดือนขั้นต่าของข้าราชการพลเรือนสามัญตามระดับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. ให้กา รรับรอง คูณด้วย 1.5
ส่วนอัตราเงินเดือนขั้นสูงในแต่ละระดับ ใช้อัตราเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในแต่ละระดับคูณด้วย 1.5
การเทียบระดับและอัตราเงินเดือนสาหรับผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการหรือตาแหน่งอื่นในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ใ นส่วนราชการอื่น หรือ
ในภาคเอกชน ให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ค. ที่พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภารกิจตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย และผลงานตาม
ข้อตกลงในสัญญาปฏิบัติงาน โดยให้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
1.2.2 กรณีเปลี่ยนสถานภาพ
กรณี เ ปลี่ ย นสถานภาพมาจากข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช ตามมาตรา 70 ของพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 ใช้อัตราเงินเดือนเต็มคูณด้วย 1.5
กาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสูงเช่นเดียวกันกับกรณีบรรจุใหม่ กรณีที่เงินเดือนไม่ถึงเงินเดือนขั้นต่าในแต่ละระดับ ให้ได้รับเงินเดือนระดับขั้นต่า
กรณีที่เงินเดือนเดิมที่ได้รับคูณด้วย 1.5 เกินกว่าเงินเดือนขั้นสูงของระดับอาจารย์ ให้ใช้เงินเดือนเดิมที่ได้รับคูณด้วย 1.5 เป็นการชั่วคราว จนกว่าจ ะได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
1.3 บัญชีเงินเดือนสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
1.3.1 บัญชี ค ใช้สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)
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(ก) กรณีบรรจุใหม่
ก าหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ าในระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ใช้ อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ าของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.พ. ให้ ก ารรั บ รองคู ณ ด้ ว ย 1.3
ส่วนอัตราเงินเดือนขั้นสูงของระดับ ปฏิบัติการ และอัตราเงินเดือนขั้นต่า - สูง ในแต่ละระดับที่สูงกว่าระดับปฏิบัติการ ใช้อัตราเงินเดือนขั้นต่า – ขั้นสูง ของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในแต่ละระดับคูณด้วย 1.3
การเทียบระดับและอัตราเงินเดือนสาหรับผู้ที่เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการหรือตาแหน่งอื่นในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ใ นส่วนราชการ หรือใน
ภาคเอกชน ให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ค. ทีพ่ ิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภารกิจตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย และผลงานตามข้อตกลง
ในสัญญาปฏิบัติงาน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(ข) กรณีเปลี่ยนสถานภาพ
กรณีเปลี่ ย นสถานภาพมาจากข้าราชการและลู กจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติห น้าที่ในมหาวิ ทยาลั ยนวมินทราธิราช ตามมาตรา 70 แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 ใช้อัตราเงินเดือนเดิมคูณด้วย 1.3
กาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่า – ขัน้ สูง เช่นเดียวกับกรณีบรรจุใหม่ กรณีที่เงินเดือนไม่ถึงเงินเดือนขั้นต่าในแต่ละระดับ ให้ใช้เงินเดือนระดับขั้นต่า
การเทียบระดับ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ค. ที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. และ ก.พ.อ. รวมทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณวุ ฒิที่เพิ่มขึ้น
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
1.3.2 บัญชี ง ใช้สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป
(ก) กรณีบรรจุใหม่
กาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่าในระดับปฏิบัติงาน ใช้อัตราเงินเดือนขั้นต่าของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. ให้การรับรองคูณด้วย 1.3 เว้นแต่คุณวุฒิ
ต่ำกว่ำ ปวส. เนื่องจำกคูณด้วย 1.3 แล้วยังคงต่ำกว่ำอัตรำเงินเดือนรวมกับค่ำครองชีพที่รำชกำรกำหนด จึงกำหนดให้ใช้อัตรำแรกบรรจุของวุฒิ ปวส. คู ณด้วย 1.
ส่วนอัตราเงินเดือนขั้นสูงของระดับปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสูง ในแต่ละระดับที่สูงกว่าระดับปฏิบัติงาน ใช้ อัตราเงินเดือนขั้นต่า – ขั้นสูง ของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในแต่ละระดับคูณด้วย 1.3
การเทียบระดับอัตราเงินเดือนสาหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในส่วนราชการ หรือในภาคเอกชน ให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ค. ที่พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ภารกิจตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย และผลงานตามข้อตกลงในสัญญาปฏิบัติงาน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(ข) กรณีเปลี่ยนสถานภาพ
(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)
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กรณีเปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมิ น
ทราธิราช พ.ศ. 2553 ใช้อัตราเงินเดือนเดิมคูณด้วย 1.3
กาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่า - ขั้นสูงเช่นเดียวกับกรณีบรรจุใหม่ กรณีที่เงินเดือนไม่ถึงเงินเดือนขั้นต่าในแต่ละระดับ ให้ใช้เงินเดือนระดับขั้นต่า
การเทียบระดับ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ค. ที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. และ ก.พ.อ. รวมทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
2. บัญชีเงินประจาตาแหน่ง
2.1 บัญชี จ ใช้สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
2.1.1 ระดับสูงสุด หมายถึง อธิการบดี
ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง โดยใช้อัตราเงินประจาตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง อัตรา 21 ,000 บาทต่อเดือน คูณด้วย 2 เท่ากับ
42,000 บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการตามระดับตาแหน่งที่เคยได้รับ
2.1.2 ระดับสูง หมายถึง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 หรือ
เทียบเท่า
ให้ได้รับเงินเดือนประจาตาแหน่ง โดยใช้อัตราเงินประจาตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหารระดับสูง อัตรา 14 ,500 บาทต่อเดือน คูณด้วย 2 เท่า กับ
29,000 บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการตามระดับตาแหน่งที่เคยได้รับ
2.1.3 ระดับกลาง หมายถึง รองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 หรือเทียบเท่า
ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง โดยใช้อัตราเงินประจาตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น อัตรา 10,000 บาทต่อเดือน คูณด้วย 2 เท่ากับ
20,000 บาทต่ อ เดื อ น และให้ ไ ด้ รั บ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ หรื อ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ประเภทสนั บ สนุ น กลุ่ ม วิ ช าชี พ เฉพาะ/เชี่ ย วชาญเฉพาะ
ตามระดับตาแหน่งที่เคยได้รับ
2.1.4 ระดับต้น
กลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 หัวหน้าหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งให้อยู่ใน
ส่วนงาน และตาแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามประกาศของ ก.บ.ค. โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)
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ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง โดยใช้อัตราเงินประจาตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอานวยการระดับต้น อัตรา 5,600 บาทต่อเดือน คูณด้วย 2 เท่ากับ
11,200 บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือเงินประจาตาแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะตามระดับ
ตาแหน่งที่เคยได้รับ
กลุ่มที่สอง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานย่อยที่ไม่อยู่ในโครงสร้างของส่วนงาน แต่มีภารกิจที่มีความสาคัญหรือภาระงานที่มาก ตามประกาศของ ก.บ.ค. โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ให้ได้รับเงินเดือนประจาตาแหน่งในอัตรา 3,500 บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือเงินประจาตาแหน่งประเภทสนับสนุน
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามระดับตาแหน่งที่เคยได้รับ
2.2 บัญชี ข ใช้สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
2.2.1 ศาสตราจารย์ ให้ได้เงินประจาตาแหน่งในอัตรา 26,000 หรือ 31,200 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
2.2.2 รองศาสตราจารย์ให้ได้เงินประจาตาแหน่งในอัตรา 19,800 บาทต่อเดือน
2.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง 11,200 บาทต่อเดือน
2.3 บัญชี ค ใช้สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
2.3.1 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตรา 26,000 หรือ 31,200 บาทต่อเดือน
2.3.2 ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตรา 19,800 บาทต่อเดือน
2.3.3 ระดับชานาญการพิเศษ ให้ได้เงินเดือนประจาตาแหน่งในอัตรา 11,200 บาทต่อเดือน
2.3.4 ระดับชานาญการ ให้ได้เงินเดือนประจาตาแหน่งในอัตรา 3,500 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ตาแหน่งที่จะได้รับเงินประจาตาแหน่งในแต่ละระดับ ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.บ.ค. โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
3. บั ญชี ฉ อัตราเงิน เดือนพนั กงานมหาวิทยาลั ยนวมินทราธิราชส าหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิท ยาลั ยนวมินทราธิร าช
จานวน 24 คุณวุฒิ เฉพาะสถานศึกษาในประเทศ

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)
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บัญชี ก อัตรำเงินเดือนพนักงำนมหำวิทยำลัยประเภทผู้บริหำร
ขั้นสูง
ขั้นต่า
เงินประจาตาแหน่ง

ระดับต้น (บ1 - 2)
58,390 คูณด้วย 1.3
76,000
22,140 คูณด้วย 1.3
28,800
3,500

ระดับต้น (บ1 - 1)
59,500 คูณด้วย 1.5
89,300
26,660 คูณด้วย 1.5
40,000
11,200

ระดับกลาง (บ2)
70,360 คูณด้วย 1.5
105,600
32,850 คูณด้วย 1.5
49,300
20,000

ระดับสูง (บ3)
74,320 คูณด้วย 1.5
111,500
51,140 คูณด้วย 1.5
76,800
29,000

ระดับสูงสุด (บ4)
76,800 คูณด้วย 1.5
115,200
84,570 คูณด้วย 1.5
84,600
42,000

บัญชี ข อัตรำเงินเดือนขั้นต่ำ – ขั้นสูง และเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงำนมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ประเภทวิชำกำร
ขั้นสูง (ชั่วคราว)*
ขั้นสูง

ขั้นต่า

อาจารย์
74,320 คูณด้วย 1.5
เท่ากับ 111,500
43,600 คูณด้วย 1.5
เท่ากับ 65,400

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-

รองศาสตราจารย์
-

ศาสตราจารย์
-

59,500 คูณด้วย 1.5
เท่ากับ 89,300

70,360 คูณด้วย 1.5
เท่ากับ 105,600

ศ.(ขั้นสูง) 76,800 คูณด้วย 1.5
เท่ากับ 115,200
ศ. 74,320 คูณด้วย 1.5
เท่ากับ 111,500
-

ป.เอก 31,500 (21,000x1.5)
ป.เอก 26,300 (17,500x1.5)
ป.เอก 22,500 (15,000x1.5)
เงินประจาตาแหน่ง
11,200
19,800
26,000/31,200
* ขั้นสูงชั่วคราว สาหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนสถานภาพ หรือการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ที่มีประสบการณ์ จากส่วนราชการอื่น หรือภาคเอกชน

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)
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บัญชี ค อัตรำเงินเดือนขั้นต่ำ – ขั้นสูง และเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงำนมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ประเภทสนับสนุนกลุ่มวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ
ปฏิบัติการ (ว1)
ชานาญการ (ว2)
ชานาญการพิเศษ (ว3)
เชี่ยวชาญ (ว4)
เชี่ยวชาญพิเศษ (ว5)
ขั้นสูง
26,900 คูณด้วย 1.3 เท่ากับ
43,600 คูณด้วย 1.3 58,390 คูณด้วย 1.3 69,040 คูณด้วย 1.3 74,320 คูณด้วย 1.3
35,000
เท่ากับ 56,700
เท่ากับ 76,000
เท่ากับ 89,800
เท่ากับ 96,700
ขั้นต่า
ป.เอก 27,300 (21,000x1.3)
ป.โท 22,800 (17,500x1.3)
ป.ตรี 19,500 (15,000x1.3)
เงินประจาตาแหน่ง*
3,500
11,200
19,800
26,000/31,200
* วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาแหน่งใดที่จะได้รับเงินประจาตาแหน่งให้เป็นไปตามประกาศของ ก.บ.ค. โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

บัญชี ง อัตรำเงินเดือนขั้นต่ำ – ขั้นสูง ของพนักงำนมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป
ขั้นสูง
ขั้นต่า

ปฏิบัติงาน (ท1)
21,010 คูณด้วย 1.3
เท่ากับ 27,400
ปวส. 15,000 (11,500x1.3)
*ต่ากว่า ปวส. 13,800 (11,500x1.2)

ชานาญงาน (ท2)
38,750 คูณด้วย 1.3
เท่ากับ 50,400

ชานาญงานพิเศษ (ท3)
54,820 คูณด้วย 1.3
เท่ากับ 71,300

* ใช้สาหรับตาแหน่งที่บรรจุวุฒิต่ากว่า ปวส. และตาแหน่งที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษา

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)

8

บัญชี จ อัตรำเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยประเภทผู้บริหำร
ตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง (บ4) – อธิการบดี
ผู้บริหารระดับสูง (บ3) – รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตาม
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 หรือ
เทียบเท่า
ผู้บริหารระดับกลาง (บ2) – รองหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 หรือเทียบเท่า

เงินประจาตาแหน่ง
อัตรา 42,000 บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการตาม
ระดับตาแหน่งที่เคยได้รับ
อัตรา 29,000 บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการตาม
ระดับตาแหน่งที่เคยได้รับ

อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ
หรือเงินประจาตาแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะตาม
ระดับตาแหน่งที่เคยได้รับ

ผู้บริหารระดับต้น
กลุ่มที่หนึ่ง (บ1-1) ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ อัตรา 11,200 บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553 หัวหน้าหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งให้ หรือเงินประจาตาแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะตาม
อยู่ในส่วนงาน และตาแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามประกาศของ ก.บ.ค. โดยความ
ระดับตาแหน่งที่เคยได้รับ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
กลุ่มที่สอง (บ1-2) หัวหน้าหน่วยงานย่อยที่ไม่อยู่ในโครงสร้างของส่วนงาน
และมีภารกิจที่มีความสาคัญหรือภาระงานที่มาก ตามประกาศของ ก.บ.ค. โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

อัตรา 3,500 บาทต่อเดือน และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือ
เงินประจาตาแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะตาม
ระดับตาแหน่งที่เคยได้รับ

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)

9

บัญชี ฉ อัตรำเงินเดือนพนักงำนมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำชสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อกำรบรรจุและแต่งตั้งพนักงำนเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยนวมิน
ทรำธิรำช จำนวน 4 คุณวุฒิ (สถำนศึกษำในประเทศ)

ลาดับ
ที่

คุณวุฒิ

ประเภทและระดับ
ตาแหน่ง

อัตราเงินเดือนพนักงาน
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ก.พ.
ประเภท
ประเภท
ก.พ. เดิม
ใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่
วิชาการ
สนับสนุน
1 เมษายน 2554 1 มกราคม 2557
คูณ 1.5
คูณ 1.3
(ปรับเลขกลม) (ปรับเลขกลม)
16,780-17,290 21,610 - 23,780 32,500
28,100

1

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกาหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4 – 5 ปี ต่อจากวุฒิ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรใน
สาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

2

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มี
กาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4 – 5 ปี ต่อ
จากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือ
หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ หรือวิชาชีพ 16,780-17,290 21,610 - 23,780
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

32,500

28,100

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)

10

ลาดับ
ที่

คุณวุฒิ

ประเภทและระดับ
ตาแหน่ง

อัตราเงินเดือนพนักงาน
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ก.พ.
ประเภท
ประเภท
ก.พ. เดิม
ใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่
วิชาการ
สนับสนุน
1 เมษายน 2554 1 มกราคม 2557
คูณ 1.5
คูณ 1.3
(ปรับเลขกลม) (ปรับเลขกลม)
16,200-16,690 21,000 - 23,100 31,500
27,300

3

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกาหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

4

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มี
กาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก
วุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติ
บัตรในสายวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ หรือวิชาชีพ 16,200-16,690 21,000 - 23,100
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

31,500

27,300

5

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

วิชาการ หรือวิชาชีพ 16,200-16,690 21,000 - 23,100
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

31,500

27,300

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)
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ลาดับ
ที่
6

7

8

9

คุณวุฒิ

ประเภทและระดับ
ตาแหน่ง

อัตราเงินเดือนพนักงาน
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ก.พ.
ประเภท
ประเภท
ก.พ. เดิม
ใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่
วิชาการ
สนับสนุน
1 เมษายน 2554 1 มกราคม 2557
คูณ 1.5
คูณ 1.3
(ปรับเลขกลม) (ปรับเลขกลม)
13,930-14,350 19,530 - 21,490 29,300
25,400

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทย์
วิชาการหรือวิชาชีพ
คลินิกที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรขั้นสูงทาง
ระดับปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงที่มีหลักสูตรการศึกษา วิชาการ หรือวิชาชีพ 13,930-14,350 19,530 - 21,490
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาทันตแพทยศาสตร เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
มหาบัณฑิต
ระดับปฏิบัติการ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาการ หรือวิชาชีพ 13,440-13,850 19,020 - 20,930
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
ปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน หรือ
วิชาการ หรือวิชาชีพ 13,440-13,850 19,020 - 20,930
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชาที่ เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
กาหนดที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อ
ระดับปฏิบัติการ
จากวุฒิปริญญาพื้นฐานหลายระดับดังนี้ คือ
9.1 ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ
วิชาชีพ หรือปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต

29,300

25,400

28,600

24,800

28,600

24,800

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)

12

ลาดับ
ที่

คุณวุฒิ

9.2 ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)
9.3 ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

10

11

ประเภทและระดับ
ตาแหน่ง
วิชาการ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

วิชาการ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
9.4 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาการ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทย์ วิชาการ หรือวิชาชีพ
คลินิก
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงที่มีหลักสูตรการศึกษา วิชาการ หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาโทในข้อ 13
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนพนักงาน
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ก.พ.
ประเภท
ประเภท
ก.พ. เดิม
ใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่
วิชาการ
สนับสนุน
1 เมษายน 2554 1 มกราคม 2557
คูณ 1.5
คูณ 1.3
(ปรับเลขกลม) (ปรับเลขกลม)
12,960-13,350 18,510-20,370
27,800
24,100

12,490-12,870

18,020-19,830

27,100

23,500

12,000-12,360

17,500-19,250

26,300

22,800

12,960-13,350

18,510-20,370

27,800

24,100

12,960-13,350

18,510-20,370

27,800

24,100

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)

13

ลาดับ
ที่

อัตราเงินเดือนพนักงาน
อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ก.พ.
ประเภท
ประเภท
ก.พ. เดิม
ใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่
วิชาการ
สนับสนุน
1 เมษายน 2554 1 มกราคม 2557
คูณ 1.5
คูณ 1.3
(ปรับเลขกลม) (ปรับเลขกลม)
12,960-13,350 18,510-20,370
27,800
24,100

คุณวุฒิ

ประเภทและระดับ
ตาแหน่ง

12

ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะที่กาหนดใน
ข้อ 19

วิชาการ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

13

ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า

17,500-19,250

26,300

22,800

14

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิชาการ หรือวิชาชีพ 12,000-12,360
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
วิชาการ หรือวิชาชีพ 12,490-12,870
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

18,020-19,830

27,100

23,500

15

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)

วิชาการ หรือวิชาชีพ 12,000-12,360
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

17,500-19,250

26,300

22,800

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)

14

ลาดับ
ที่

คุณวุฒิ

ประเภทและระดับ
ตาแหน่ง

อัตราเงินเดือน
ก.พ. เดิม
1 เมษายน 2554

16

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

17

ประกาศนียบัตรขั้นสูงที่มีหลักสูตรกาหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
เฉพาะที่กาหนดในข้อ 19

18

ประกาศนียบัตรขั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาการ หรือวิชาชีพ
ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ปริญญาตรีทั่วไป ในข้อ 21
ระดับปฏิบัติการ

9,460-9,750

19

ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กาหนดให้ได้รับ
เงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี

9,460-9,750

อัตราเงินเดือนพนักงาน
อัตราเงินเดือน ก.พ.
ประเภท
ประเภท
ใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่
วิชาการ
สนับสนุน
1 มกราคม 2557
คูณ 1.5
คูณ 1.3
(ปรับเลขกลม) (ปรับเลขกลม)
17,500-19,250
26,300
22,800

วิชาการ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
วิชาการ หรือวิชาชีพ 10,230–10,540 16,610-18,280
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

วิชาการ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

25,000

21,600

15,800-17,380

23,700

20,600

15,800-17,380

23,700

20,600

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)

15

ลาดับ
ที่

คุณวุฒิ

ประเภทและระดับ
ตาแหน่ง

20

ปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตร
กาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า

วิชาการ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

21

ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าและประกาศนียบัตร
เปรียญธรรมโยค 9

วิชาการ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน
ก.พ. เดิม
1 เมษายน 2554

อัตราเงินเดือนพนักงาน
อัตราเงินเดือน ก.พ.
ประเภท
ประเภท
ใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่
วิชาการ
สนับสนุน
1 มกราคม 2557
คูณ 1.5
คูณ 1.3
(ปรับเลขกลม) (ปรับเลขกลม)
15,000-16,500
22,500
19,500

15,000-16,500

22,500

19,500

\
(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)
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22

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 ปี 6 เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ทั่วไประดับปฏิบัติงาน

7,620-7,850

11,840-13,030

อัตราเงินเดือนพนักงาน
ประเภทสนับสนุน
คูณ 1.3 หรือ 1.2
(ปรับเลขกลม)
15,400

23

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ทั่วไประดับปฏิบัติงาน

7,300-7,520

11,500-12,650

15,000

24

ตาแหน่งซึ่งไม่มีความจาเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษา

ทั่วไประดับปฏิบัติงาน

ลาดับ
ที่

คุณวุฒิ

ประเภทและระดับ
ตาแหน่ง

อัตราเงินเดือน
ก.พ. เดิม
1 เมษายน 2554

อัตราเงินเดือน ก.พ.
ใหม่ ใช้บังคับตั้งแต่
1 มกราคม 2557

13,800
(11,500x1.2)

(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558)

