




บัญชี 1  การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ประเภทการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ลําดับ อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

1 เงินสมนาคุณอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 2,500 บาท/เดือน

(สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการ)

2 ค่าเช่าบ้าน

(สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการ)

ตามจำนวนเดิมท่ีเคยได้รับ 

ก่อนเปล่ียนสภานภาพ

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงาน

2. รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน  10,000 บาท/เดือน

ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์

4 เงินค่าตอบแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ตามรายละเอียด

5 เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบริหาร ตามรายละเอียด

6 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงาน

1. กลุ่มผู้บริหารเทียบเท่าคณบดี

2. กลุ่มผู้บริหารเทียบเท่าหัวหน้าสาขาวิชา

3. กลุ่มผู้บริหารเทียบเท่าประธานหลักสูตรของ

 5,600 - 10,000 บาท/เดือน 

5,600 บาท/เดือน

ไม ่เกิน  4,000 บาท/เดือน

ส่วนงานท่ีมีโครงสร้างแบบหลักสูตร

4. กลุ่มผู้บริหารระดับงาน เทียบเท่าหัวหน้างาน  2,000 - 3,500 บาท/เดือน

5. กลุ่มผู้บริหารระดับหน่วย เทียบเท่าหัวหน้าหน่วย     500 - 2,000 บาท/เดือน

7 ค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ไม่เกิน 4,000 บาท/เดือน

8 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ตามรายละเอียด

9 ค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนงานท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียด

ท่ีเปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการ

10 ค่าตอบแทนต่าง ๆ

(สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการ) ตามจำนวนเดิมท่ีเคยได้รับ

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์/เง่ือนไข ประเภทค่าตอบแทน

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 1

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 2

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 3

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 3

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 3

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 3

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 3

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 3

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 3

1. อธิการบดี  15,000 บาท/เดือน
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)
คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์/เง่ือนไข ประเภทค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ก่อนเปล่ียนสภานภาพ

2. เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร

11 ค่าตอบแทนบุคลากรชาวต่างประเทศ ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน

12 ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้

ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ไม่เกิน 3,500 บาท/เดือน

1. ประกาศกระทรวงการคลังกําหนดสํานักงานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ

2. เป็นบุคลากรซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงาน หรือ

ได้รับคำส่ังให้ปฏิบัติงานในลักษณะประจำตามสำนักงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษตามข้อ 1

3. ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษซ่ึงรับเงินเดือนและค่าจ้างจากเงิน

อุดหนุนรัฐบาล และครูอัตราจ้าง (ตามกรอบอัตราเดิมท่ีขออนุมัติ) จํานวน 42

อัตราให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ในอัตรา 3,500 บาทต่อเดือน

จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนบุคลากรท่ีจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

หรือรายได้มหาวิทยาลัยให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนในอัตราไม่เกิน

3,500ต่อเดือน จากเงินรายได้ส่วนงานหรือรายได้มหาวิทยาลัย โดยให้อยู่ใน

ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงาน และต้องมีงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงิน

ดังกล่าว4. ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไม่เต็ม

เดือนให้คำนวณเงินเฉล่ียตามสัดส่วนของจำนวนวันท่ีผู้นั้นปฏิบัติงาน

5. ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน รายใดมีสิทธิได้รับเงินเดือน

หรือค่าจ้างไม่เต็มเดือนไม่ว่าด้วยประการใด ให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษราย

เดือนเฉล่ียตามสัดส่วนของจำนวนวันท่ีผู้นั้นได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในเดือน

นั้น6. ในกรณีบุคลากรผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอ่ืนในลักษณะทำนอง

เดียวกับค่าตอบแทนพิเศษตามประกาศนี้ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว

หรือค่าตอบแทนอ่ืน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 11
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)
คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์/เง่ือนไข ประเภทค่าตอบแทน

13 เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

1. นายแพทย์ กลุ่มท่ี 1 5,000 บาท/เดือน

2. นายแพทย์ กลุ่มท่ี 2 10,000 บาท/เดือน

3. นายแพทย์ กลุ่มท่ี 3 15,000 บาท/เดือน

4. ทันตแพทย์ กลุ่มท่ี 1 5,000 บาท/เดือน

5. ทันตแพทย์ กลุ่มท่ี 2 7,500 บาท/เดือน

6. ทันตแพทย์ กลุ่มท่ี 3 10,000 บาท/เดือน

7. เภสัชกร กลุ่มท่ี 1 1,500 บาท/เดือน

8. เภสัชกร กลุ่มท่ี 2 3,000 บาท/เดือน

9. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มท่ี 1 1,000 บาท/เดือน

10. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มท่ี 2 1,500 บาท/เดือน

11. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มท่ี 3 2,000 บาท/เดือน

12. นักเทคนิคการแพทย์ 1,000 บาท/เดือน

13. นักรังสีการแพทย์ 1,000 บาท/เดือน

14. นักกายภาพบําบัด 1,000 บาท/เดือน

15. นักแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมายหรือนักวิชาการศึกษา

พิเศษ

1,000 บาท/เดือน

      ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย

16. นักกิจกรรมบำบัดหรือนักอาชีวบำบัดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้าน

กิจกรรมบําบัด

1,000 บาท/เดือน

 17. นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านจิตวิทยาคลินิก 1,000 บาท/เดือน

18. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1,000 บาท/เดือน

14 เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได

ผู ้ดํารงตาํแหน่ง ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

1. อัตราเงินค่าตอบแทนตำแหน่งท่ัวไป

1.1 ระดับชํานาญงานพิเศษ 4,500 บาท/เดือน

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 13

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 14
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)
คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์/เง่ือนไข ประเภทค่าตอบแทน

2. อัตราเงินค่าตอบแทนตำแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ

2.1 ระดับชํานาญการพิเศษ 5,600 บาท/เดือน

2.2 ระดับเช่ียวชาญ 9,900 บาท/เดือน

3. อัตราเงินค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ

3.1 ระดับชํานาญการ 3,500 บาท/เดือน

3.2 ระดับชํานาญการพิเศษ 5,600 บาท/เดือน

3.3 ระดับเช่ียวชาญ 9,900 บาท/เดือน

15 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว

1. ตำแหน่งท่ีต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

1.1 เงินเดือนไม่ถึง 13,285 บาท ไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน 

(เมื่อรวมเงินเดือนแล้วไม่เกิน 13,285 บาท)

    1.2 เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ได้รับเงินเพ่ิมจนเงินเดือนถึง 10,000 บาท /เดือน

2. ตำแหน่งท่ีต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

2.1 เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ได้รับเงินเพ่ิมจนเงินเดือนถึง 

15,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ  การจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของส่วนงาน ท้ังนี้ต้องมีงบประมาณเพียงพอ

หากจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จะต้องจ่ายด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

16 ค่าตอบแทนสมทบค่าจ้าง ส่วนต่างระหว่างค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ท่ีได้รับ

(สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้ปรับจากพนักงานเงินรายได้) ก่อนบรรจุในอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

จนกว่าอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับ

อัตราค่าจ้างเดิม

17 ค่าตอบแทนตามผลงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ

1. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

1.1 ผลการประเมิน ระดับ 1 2,240 บาท/เดือน

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 17
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)
คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์/เง่ือนไข ประเภทค่าตอบแทน

  1.2 ผลการประเมิน ระดับ 2 4,480 บาท/เดือน

  1.3 ผลการประเมิน ระดับ 3 6,720 บาท/เดือน

  1.4 ผลการประเมิน ระดับ 4 8,400 บาท/เดือน

2. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

2.1 ผลการประเมิน ระดับ 1 3,960 บาท/เดือน

2.2 ผลการประเมิน ระดับ 2 7,920 บาท/เดือน

2.3 ผลการประเมิน ระดับ 3 11,880 บาท/เดือน

2.4 ผลการประเมิน ระดับ 4 14,850 บาท/เดือน

3. ตำแหน่งศาสตราจารย์

3.1 ผลการประเมิน ระดับ 1 5,200 บาท/เดือน

3.2 ผลการประเมิน ระดับ 2 10,400 บาท/เดือน

3.3 ผลการประเมิน ระดับ 3 15,600 บาท/เดือน

3.4 ผลการประเมิน ระดับ 4 19,500 บาท/เดือน

18 ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร

1. ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 3,000 บาท/เดือน

สําหรับประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและ 

พนักงานเงินรายได เทานั้น

    เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 182. ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ 4,500 บาท/เดือน

3. ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ 6,000 บาท/เดือน

19 ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน หลักเกณฑ์เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ในสาขาท่ีตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

20 ค่าตอบแทนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

1. ปีท่ี 1 5,000 บาท/เดือน

2. ปีท่ี 2  (กรณีปีท่ี 1 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ISI 2 เรื่อง) 5,000-10,000 บาท/เดือน

21 ค่าตอบแทนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือตำแหน่งท่ีมีช่ืออ่ืน ไม่เกิน  3,000 บาท/เดือน

ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

เอกสารแนบคาตอบแทนรายเดือน 19



บัญชี 1  การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ประเภทการจ่ายค่าตอบแทนเป็นครั้งคราว

ลําดับ  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

1 ค่าตรวจกระดาษคำตอบ (ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน)

1. ระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า

1.1 คำตอบแบบอัตนัยล้วน ช่ัวโมงละ 4 บาท

 ไม่เกินวิชาละ 10 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.2 คําตอบแบบอัตนัยและปรนัย ช่ัวโมงละ 2 บาท 

ไม่เกินวิชาละ 5 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.3 คำตอบแบบปรนัยล้วน ช่ัวโมงละ 1 บาท 

ไม่เกินวิชาละ 2.50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.4 สัมภาษณ์หรือภาคปฏิบัติ 2 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิชาเฉพาะ

(หลังปริญญาตรี) ปริญญาโท ปริญญาเอก

   2.1 คำตอบแบบอัตนัยล้วน ช่ัวโมงละ 6 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.2 คําตอบแบบอัตนัยและปรนัย ช่ัวโมงละ 3 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.3 คำตอบแบบปรนัยล้วน ช่ัวโมงละ 1.50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.4 สัมภาษณ์หรือภาคปฏิบัติ 2 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

2 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าท่ีดำเนินการสอบคัดเลือกของ

บัณฑิตวิทยาลัย

1. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยเล้ียงกรรมการและเจ้าหน้าท่ี

1.1 ค่าออกข้อสอบ 600 บาท/วิชา

1.2 ค่าตรวจกระดาษคำตอบ

        1.2.1 กรณีท่ีใช้เครี่องคอมพิวเตอร์ตรวจกระดาษคำตอบ จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง

        1.2.2 กรณีไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าตรวจกระดาษ วิชาละ 30 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ 50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

เอกสารแนบคาตอบแทนรายครั้งคราว 1

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ/เงื่อนไข
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ลําดับ  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

   1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ 50 บาท/ช่ัวโมง เศษของช่ัวโมงปัดเป็น 1 ช่ัวโมง

         1.4.1 กลางวัน  100 บาท/คาบ

         1.4.2 กลางคืน  200 บาท/คาบ

3 ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกบุคลากร

1. ค่าตอบแทนกรรมการสอบข้อเขียน

1.1 ข้อสอบแบบปรนัย

        1.1.1 กรรมการท่ีทำหน้าท่ีออกข้อสอบ ไม่เกิน 75 บาท/หนึ่งข้อ

        1.1.2 กรรมการท่ีทำหน้าท่ีตรวจกระดาษคำตอบ ไม่เกิน 6 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

        1.1.3 กรณีตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง

   1.2 ข้อสอบแบบอัตนัย

        1.2.1 กรรมการท่ีทำหน้าท่ีออกข้อสอบและ ไม่เกิน 50 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

ตรวจกระดาษคําตอบ

   1.3 ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัยรวมกัน

ให้ได้รับ 450 บาท/ครั้ง

        1.3.1 กรรมการที่ออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาํตอบ

ข้อสอบแบบปรนัยไดต้ามอัตราข้อ 1.1

และแบบอัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราข้อ 1.2

   1.4. กรณีขอ 1 และขอ 2 กรรมการไดร้ับค่าตอบแทนไมถ่ึง 450 บาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคล

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ

    2.1 การสอบสัมภาณ์หรือประเมินบุคคล

        2.1.1 ในกรณีท่ีมีกรรมการไม่เกิน 3 คน ไม่เกิน 12 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

        2.1.2 ในกรณีท่ีมีกรรมการเกินกว่า 3 คน ให้เฉล่ียจ่ายเงินให้แก่กรรมการภายในวงเงินท่ี

กรรมการ 3 คนจะพึงได้รับ

   2.2 การทดสอบการปฏิบัติงาน กรรมการได้รับ ไม่เกิน 15 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

   2.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือเจ้าหน้าท่ีดำเนินการสอบ

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ/เงื่อนไข
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ลําดับ  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

        2.3.1 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง ในวันทําการปกติ ไม่เกิน 150 บาท/วัน

        2.3.2 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ในวันทําการปกติ ไม่เกิน 300 บาท/วัน

        2.3.3 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง ในวันหยุดราชการ ไม่เกิน 300 บาท/วัน

        2.3.4 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ในวันหยุดราชการ ไม่เกิน 600 บาท/วัน

3. ค่าตอบแทนกรรมการการสอบรับทุน

3.1 การสอบข้อเขียน

         3.1.1 การสอบแบบปรนัย

1) กรรมการท่ีทำหน้าท่ีออกข้อสอบ ไม่เกิน 75 บาท/หนึ่งข้อ

2) กรรมการท่ีทำหน้าท่ีตรวจกระดาษคำตอบ ไม่เกิน 7.50 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

3) กรณีตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง

         3.1.2  การสอบแบบอัตนัย

1) กรรมการผู้ออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ ไม่เกิน 50 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

   3.2 การสอบสัมภาษณ์ ไม่เกิน 15 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

   3.3 การสอบแบบมีการออกข้อสอบท้ังแบบปรนัยและ กรรมการท่ีออกข้อสอบและตรวจ

แบบอัตนัยรวมกัน กระดาษคำตอบข้อสอบแบบปรนัยได้ตาม

อัตราข้อ 3.1.1และแบบอัตนัย

ในอัตราก่ึงหนึ่งของอัตราข้อ 3.1.2

   3.4. การสอบครั้งใด กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามข้อ 3.1  1,500 บาท/ครั้ง

 ข้อ 3.2  และข้อ 3.3  ไม่ถึง 1,500 บาท

4 เงินรางวัลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ จ่ายครั้งเดียว 100,000 บาท

ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

5 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากร

ในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกเขตท่ีต้ังท่ีทําการจาก

เงินรายได้ของหน่วยงาน

1. ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง วันละไม่เกิน 80 บาท

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ/เงื่อนไข
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ลําดับ  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

 หรือระยะทางเท่ียวเดียวเกินกว่า 50 กิโลเมตร

2. ปฏิบัติงานนอกเวลาในวันทําการ

2.1 ขับรถยนต์ท่ัวไป/รถตู้ ช่ัวโมงละไม่เกิน 50 บาท

วันละไม่เกิน 300 บาท

   2.2 ขับรถมินิบัส/รถบัส/รถบรรทุก ช่ัวโมงละไม่เกิน 60 บาท

วันละไม่เกิน 350 บาท

3. ปฏิบัติงานในวันหยุดทําการ

3.1 ขับรถยนต์ท่ัวไป/รถตู้ ช่ัวโมงละไม่เกิน 60 บาท

วันละไม่เกิน 450 บาท

   3.2 ขับรถมินิบัส/รถบัส/รถบรรทุก ช่ัวโมงละไม่เกิน 70 บาท

วันละไม่เกิน 500 บาท

6 เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน

1. การสอนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 400 บาท/ช่ัวโมง

2. การสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า 540 บาท/ช่ัวโมง

ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา

7 ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

1. โครงการวิจัย ไม่เกิน 500 บาท/คน/เรื่อง

2. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ไม่เกิน 500 บาท/คน/เรื่อง

3. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือผลงานคิดค้น ไม่เกิน 500 บาท/คน/เรื่อง

หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือผลงานบริการวิชาการ

4. ต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร ไม่เกิน 500 บาท/คน/เรื่อง

หรืออ่ืนๆท่ีเกียวข้อง

8 เงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ/เงื่อนไข

เอกสารแนบคาตอบแทนรายครั้งคราว 8
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ลําดับ  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

1) ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ 2,000 บาท/การประเมินผลงาน 1 ราย

2) ตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ 3,000 บาท/การประเมินผลงาน 1 ราย

3) ตำแหน่งระดับเช่ียวชาญ 4,000 บาท/การประเมินผลงาน 1 ราย

4) ตำแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ 5,000 บาท/การประเมินผลงาน 1 ราย

9 เงินสมนาคุณอนุกรรมการประเมินการแต่งต้ังบุคคล ไม่เกิน 1,000 บาท/การประเมินผลงาน 1 ครั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งสูงข้ึนของส่วนงาน

10 ค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์

1. ค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์

1.1 ระดับปริญญาเอก

        1.1.1 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 1,500 บาท/ฉบับ

        1.1.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 900 บาท/ฉบับ/คน

  1.2. ระดับปริญญาโท

       1.2.1 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 1,500 บาท/ฉบับ

       1.2.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 600 บาท/ฉบับ/คน

  1..3. หลักสูตรนานาชาติ ให้จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราท่ีกำหนด

ไว้ในแต่ะระดับตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2

2. ค่าตอบแทนในการสอบสารนิพนธ์

2.1 ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ ไม่เกิน 500 บาท/คน

2.2 กรรมการสอบสารนิพนธ์ ไม่เกิน 300 บาท/คน

11 ค่าตอบแทนในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวัดคุณสมบัติ

1. ระดับปริญญาเอก

1.1 ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,200 บาท

1.2 กรรมการสอบ  ไม่เกิน 600 บาท/คน

1.3 กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  ไม่เกิน 600 บาท/คน

2. ระดับปริญญาโท

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ/เงื่อนไข
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ลําดับ  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

 2.1 ประธานกรรมการ ไม่เกิน 800 บาท

 2.2 กรรมการสอบ  ไม่เกิน 500 บาท/คน

 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่เกิน 500 บาท/คน

12 ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ระดับปริญญาเอก

1. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ประธานกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์

ไม่เกิน 15,000 บาท/น.ศ. 1 คน

 2. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 2,000 บาท/น.ศ. 1 คน

ระดับปริญญาโท

1. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ประธานกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์

ไม่เกิน 10,000 บาท/น.ศ. 1 คน

 2. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 2,000 บาท/น.ศ. 1 คน

3. อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก/ประธานท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน 3,500 บาท/น.ศ. 1 คน

4. อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม/กรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน 1,000 บาท/น.ศ. 1 คน

13 เงินรางวัลพิเศษสำหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ประธาน

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์1. ปริญญาเอก ไม่เกิน 15,000 บาท/น.ศ. 1 คน

2. ปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาท/น.ศ. 1 คน

14 การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรอบรู้

1. ประธานกรรมการ  ไม่เกิน 600 บาท/คน

2. กรรมการสอบ ไม่เกิน 500 บาท/คน

15 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุง/กล่ันกรองหลักสูตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร ไม่เกิน 2,000 บาท/คน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร

1. ประธานกรรมการ  ไม่เกิน 500 บาท/คน

2. กรรมการสอบ ไม่เกิน 400 บาท/คน

16 การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน

1. ค่าสอน ให้เหมาจ่าย

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ/เงื่อนไข

เอกสารแนบคาตอบแทนรายครั้งคราว 16
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ลําดับ  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

   1.1 ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละไม่เกิน 4,500 บาท

   1.2 ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละไม่เกิน 6,500 บาท

2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีบริการการศึกษา การคลัง คนละไม่เกิน 600 บาท

- สำหรับรายวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนมาก ให้สามารถแบ่ง

เป็นตอน(Section) ได้ และให้คณะเจ้าของรายวิชาใช้ดุลยพินิจในการจ่าย

ค่าตอบแทนสำหรับการสอนหนึ่งตอนให้เทียบเท่าหนึ่งรายวิชา

- ให้ผู้ท่ีมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน เบิกค่าตอบแทน

ลักษณะเดียวกันได้ ตามระเบียบหรือประกาศเดียวเท่านั้น

17 เงินรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง/ผลงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 20,000 บาท/รางวัล

เงินรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง/ผลงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ไม่เกิน 10,000 บาท/รางวัล

เงินรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนตัวอย่าง ไม่เกิน 15,000 บาท/รางวัล

18 เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 20,000 บาท/คน

เงินรางวัลผลงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 20,000 บาท/รางวัล

เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับส่วนงาน ไม่เกิน 15,000 บาท/คน

เงินรางวัลผลงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ไม่เกิน 15,000 บาท/รางวัล

19 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

1. รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล 20,000 บาท/รางวัล

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล 10,000 บาท/รางวัล

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จํานวน 2 รางวัล 5,000 บาท/รางวัล

4. รางวัลชมเชย จํานวน 4 รางวัล 2,000 บาท/รางวัล

20 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในสัตว์ทดลองและมนุษย์

- ภาษาไทย ไม่เกิน 500 บาท/คน/เรื่อง

- ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 700 บาท/คน/เรื่อง

21 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ/เงื่อนไข

เอกสารแนบคาตอบแทนรายครั้งคราว 17

เอกสารแนบคาตอบแทนรายครั้งคราว 18

เอกสารแนบคาตอบแทนรายครั้งคราว 19

เอกสารแนบคาตอบแทนรายครั้งคราว 21
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ลําดับ  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

1. ระดับหลักสูตร ประเมินแบบ Desktop Assessment

1.1. ประธานกรรมการ 1,200 บาท/คน/หลักสูตร

1.2.  กรรมการ 1,000 บาท/คน/หลักสูตร

2. ระดับหลักสูตร ประเมินแบบ Site Visit

2.1. ประธานกรรมการ 2,000 บาท/คน/หลักสูตร

2.2. กรรมการ 1,800 บาท/คน/หลักสูตร

3. ระดับคณะ  ประเมินเต็มรูปแบบ (7 หมวด)

3.1. ประธานกรรมการ 4,000 บาท/คน/คณะ

3.2. กรรมการ 3,500 บาท/คน/คณะ

3.3. เลขานุการ 2,000 บาท/คน/คณะ

4. หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ  ประเมินเต็มรูปแบบ (7 หมวด)

4.1. ประธานกรรมการ 4,000 บาท/คน/คณะ

4.2. กรรมการ 3,500 บาท/คน/คณะ

4.3. เลขานุการ 2,000 บาท/คน/คณะ

5. ระดับวิทยาเขต

5.1 ประธานกรรมการ 8,000 บาท/คน/วิทยาเขต

5.2 กรรมการ 7,000 บาท/คน/วิทยาเขต

5.3 เลขานุการ 2,000 บาท/คน/วิทยาเขต

5.4 ผู้ช่วยเลขานุการ 2,000 บาท/คน/วิทยาเขต

6. ระดับสถาบัน

6.1 ประธานกรรมการ 15,000 บาท/คน

6.2 กรรมการ 12,000 บาท/คน

6.3 เลขานุการ 3,000 บาท/คน

6.4 ผู้ช่วยเลขานุการ 3,000 บาท/คน

22 รางวัลการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ/เงื่อนไข

เอกสารแนบคาตอบแทนรายครั้งคราว 22
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ลําดับ  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

1. รางวัลเผยแพร่บทความ (Article reward)

1.1 รางวัลท่ัวไป

         1.1.1 บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1) ฐานข้อมูล Web of Science Q1 ไม่เกิน 20,000  บาท/บทความ

2) ฐานข้อมูล Web of Science Q2 ไม่เกิน 12,000  บาท/บทความ

3) ฐานข้อมูล Web of Science Q3 – Q4 ไม่เกิน 7,500 บาท/บทความ

4) ฐานข้อมูล Scopus  ไม่เกิน 5,000  บาท/บทความ

         1.1.2 บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1) ฐานข้อมูล Web of Science Q1 ไม่เกิน 20,000  บาท/บทความ

2) ฐานข้อมูล Web of Science Q2 ไม่เกิน 12,000  บาท/บทความ

3) ฐานข้อมูล Web of Science Q3 – Q4 ไม่เกิน 7,500  บาท/บทความ

4) ฐานข้อมูล Scopus ไม่เกิน 5,000  บาท/บทความ

2. ค่าตีพิมพ์บทความ (Page charge) หรือ ค่าเข้าถึงบทความเพ่ือ

Download (Open access)

โดยจ่าย 50% ของค่าตีพิมพ์ปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ ดังนี้

- Web of Science-Top 10% JCR¥ ไม่เกิน 35,000 บาท

- Web of Science£-Q1* ไม่เกิน 25,000 บาท

- Web of Science£-Q2* ไม่เกิน 15,000 บาท

- Web of Science£-Q3* ไม่เกิน 10,000 บาท

- Web of Science£-Q4* ไม่เกิน 7,500 บาท

- Scopus-Top 10% SJR€ ไม่เกิน 15,000 บาท

- Scopus-Q1 – Q2** ไม่เกิน 7,500 บาท

23 รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน

1.1 รางวัลยอดเย่ียม ไม่เกิน 50,000 บาท/รางวัล

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ/เงื่อนไข

เอกสารแนบคาตอบแทนรายครั้งคราว 23
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ลําดับ  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน/ต่อครั้ง

ท่ี  (บาท)

1.2 รางวัลท่ัวไป จํานวน 5 รางวัล ไม่เกิน 10,000 บาท/รางวัล

24 รางวัลผลงานดีเด่นสาขานวัตกรรมหรือพัฒนางานของ ไม่เกิน 20,000 บาท/รางวัล

สายสนับสนุน

25 ค่าตอบแทนตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินการเข้าสู่สมรรถนะอาจารย์

1.1 ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 800 บาท/ผู้รับการประเมิน 1 คน

1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 500 บาท/ผู้รับการประเมิน 1 คน

ค่าตอบแทนสมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF)

    2.1 วิชชาจารย์ 30,000 บาท/ปี

ระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 3 ปี

    2.2 สามัตถิยาจารย์ 45,000 บาท/ปี

ระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 3 ปี

    2.3 สิกขาจารย์ 60,000 บาท/ปี

ระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ/เงื่อนไข

เอกสารแนบคาตอบแทนรายครั้งคราว 25
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คาตอบแทนรายเดือน ลําดับที่ 1-2





การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและผู้ทำหน้าท่ีบริหาร 

ข้อ 1 ในประกาศน้ี 

1.1 ตำแหน่งบริหาร หมายความว่า ตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยคณบดี หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าคณะผู้อำนวยการกอง และตำแหน่งอ่ืนตามท่ี ก.บ.ม.กำหนด  

1.2  ผู้ทำหน้าท่ีบริหาร หมายความว่า ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน และ 
 ตำแหน่งอ่ืนตามท่ี ก.บ.ม.กำหนด 

1.3  บุคลากร หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้  
1.4  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หมายความว่า ตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
1.5  ผู้บริหารส่วนงาน หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหรือรักษาการแทนตำแหน่งคณบดี หรือหัวหน้าส่วน
งานท่ี เทียบเท่าคณะ รองคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ       
ผู้ช่วย คณบดี หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ และตำแหน่ง
อ่ืนตามท่ี ก.บ.ม.กำหนด 

1.6  ส่วนงาน หมายความว่า คณะ หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
1.7  ส่วนงานเดิม หมายความว่า ส่วนราชการท่ีแบ่งโครงสร้างตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และส่วนงานภายในท่ีได้รับการจัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 

1.8  หน่วยงานใหม่ หมายความว่า หน่วยงานภายในส่วนงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เร่ือง การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนงานประเภทนโยบาย

และบริหาร ประเภทวิชาการ และ ประเภทอำนวยการ และสนับสนุนภารกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2563 

1.9  หัวหน้าสาขาวิชา หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการแทน
หัวหน้า สาขาวิชาของส่วนงานท่ีแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงานเป็นสาขาวิชา 

1.10 ประธานหลักสูตร หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการแทน
ประธานหลักสูตรของส่วนงานท่ีแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงานเป็นหลักสูตร 

1.11 สาขาวิชา หมายความว่า กลุ่มงานวิชาการของคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ี 

           มีฐานะเทียบเท่า 

1.12 หลักสูตร หมายความว่า กลุ่มงานวิชาการของคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ี 

           มีฐานะเทียบเท่า 

คาตอบแทนรายเดือน ลําดับที่ 3-9
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ข้อ 2. การจ่ายเงินค่าตอบแทนรองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 และรองคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเทียบเท่าคณะ 

2.1 ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน ได้แก่บุคลากรท่ีดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และรองคณบดี 

2.2 ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้ผู้บริหารทุกตำแหน่งตามข้อ 2.1 ดังน้ี 

(1) ผู้ท่ีมีสิทธิเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งบริหารจากระเบียบกระทรวงการคลัง  ให้เบิกจ่ายตาม

จำนวนท่ีกระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดิน ดังน้ี

1. รองอธิการบดีได้รับเงินค่าตอบแทนได้ไม่เกินห้าอัตรา กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีหลายวิทยา

เขต ให้มีรองอธิการบดีเพ่ิมได้วิทยาเขตละหน่ึงอัตรา

2. คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเทียบเท่าคณะของส่วนงานท่ีจัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกา

3. ผู้ช่วยอธิการบดีได้รับเงินค่าตอบแทน ได้ไม่เกินสามอัตรา

4. รองคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเทียบเท่าคณะของส่วนงานท่ีจัดต้ังตามพระราช

กฤษฎีกา ได้รับเงินค่าตอบแทนได้ไม่เกินสามอัตรา

(2) ผู้บริหารทุกตำแหน่งท่ีเกินจำนวนตามข้อ (1) กรณีเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายจาก

เงินรายได้มหาวิทยาลัย และกรณีเป็นผู้บริหารส่วนงานให้เบิกจ่ายเงินรายได้ส่วนงาน

2.3  อัตราค่าตอบแทนรายเดือน มีดังน้ี 
(1) รองอธิการบดี และคณบดี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

(2) ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,600 บาท

ข้อ 3 การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน 

3.1 ให้รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเทียบเท่าคณะ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 

       ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท 

3.2 ผู้บริหารท่ีดำรงตำแหน่งบริหารมากกว่าหน่ึงตำแหน่ง ให้เลือกรับเงินค่าตอบแทนพิเศษน้ีเพียง 

ตำแหน่งเดียว 

3.3  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔ การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดำรงตำแหน่งบริหาร มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกับเงิน

ประจำตำแหน่งประเภทบริหารท่ีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งบริหารน้ันได้รับ ดังน้ี 
4.1  ผู้ท่ีได้รับเงินประจำตำแหน่งบริหารจากเงินงบประมาณ ให้เบิกค่าตอบแทนเท่ากับเงินประจำ
ตำแหน่ง 

4.2  ผู้ท่ีไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งบริหารจากเงินงบประมาณ ให้เบิกค่าตอบแทนเป็นจำนวนสอง

เท่าของอัตราเงินประจำตำแหน่ง 
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ข้อ 5 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

5.1 ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งต้ังในดำรงตำแหน่งหรือรักษาการแทน
ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  

5.2 ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน อัตราไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท ต้ังแต่วันท่ีดำรงตำแหน่ง
หรือรักษาการแทน จนถึงวันพ้นจากตำแหน่ง กรณีดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนในเดือนใดให้จ่าย
ตามอัตราส่วนจำนวนวันท่ีดำรงตำแหน่ง 

5.3  ถ้าผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งอ่ืนในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีสิทธิได้รับค่าตอยแทนราย
เดือนเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งด้วย ไม่ว่าจะโดยระเบียบหรือประกาศใด ให้ผู้น้ันมี
สิทธิเลือกรับเงืนค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียว 

5.4 ให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของส่วนงานเจ้าของตำแหน่ง 
 

ข้อ 6 การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง 
6.1 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือรักษาการแทนได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ในอัตรา 5,600 บาท 

6.2 กรณีผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าตอบแทนรายเดือนอ่ืนตาม
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วน

ราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยด้วย ให้มีสิทธิได้รับเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามประกาศน้ี ดังน้ี 

(1) กรณีได้รับเงินประจำตำแหน่งต่ำกว่าเดือนละ 5,600 บาท ให้มีสิทธิได้รับเท่ากับจำนวนท่ี
ขาดอยู่ 

(2) กรณีได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนต่ำกว่าเดือนละ 5,600 บาท  ให้มีสิทธิ
ได้รับเท่ากับจำนวนท่ีขาดอยู่ 

6.3  การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้จ่ายเป็นรายเดือนต้ังแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ให้ดำรงตำแหน่งหรือรักษาการในตำแหน่ง 

6.4 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ให้ใช้เงินรายได้
ของวิทยาเขตท่ีดำรงตำแหน่ง 

 

ข้อ 7 การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร 
7.1 มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรวงเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและประธาน
หลักสูตรให้กับส่วนงานได้ดังน้ี 
(1)  ส่วนงานเดิมท่ีแบ่งโครงสร้างส่วนราชการหรือจัดต้ังส่วนงานเป็นภาควิชาหรือสาขาวิชา หาก  

 หน่วยงานใหม่บริหารแบบสาขาวิชา จะได้รับจัดสรรค่าตอบแทนในอัตรา 5,600 บาทต่อเดือน  
 คูณจำนวนภาควิชาหรือสาขาวิชาของส่วนงานเดิม 

(2) ส่วนงานเดิมท่ีไม่มีภาควิชาหรือสาขาวิชา หากหน่วยงานใหม่บริหารแบบสาขาวิชา จะได้รับ 
     จัดสรรค่าตอบแทนอัตรา 5,600 บาทต่อเดือนคูณจำนวนภาควิชาหรือสาขาวิชาใหม่ 
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(3) ส่วนงานเดิมท่ีแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานเป็นภาควิชาหรือสาขาวิชา หากหน่วยงานใหม่
บริหารแบบหลักสูตร จะได้รับจัดสรรค่าตอบแทนอัตรา 5,600 บาทต่อเดือน คูณจำนวน

ภาควิชาหรือสาขาวิชาของส่วนงานเดิม ยกเว้นส่วนงานเดิมมีเพียง 1 ภาควิชา จะได้รับ

จัดสรรค่าตอบแทนอัตรา 5,600 บาทต่อเดือนคูณสอง 

(4)  ส่วนงานเดิมท่ีไม่มีภาควิชาหรือสาขาวิชา หากหน่วยงานใหม่บริหารแบบหลักสูตร ถ้ามี

จำนวนหลักสูตรน้อยกว่า 4 หลักสูตร จะได้รับการจัดสรรค่าตอบแทน อัตรา 5,600 บาท

ต่อเดือน แต่หากมีจำนวนหลักสูตรต้ังแต่ 4 หลักสูตรข้ึนไป จะได้รับค่าตอบแทนอัตรา 

5,600 บาทต่อเดือนคูณสอง 

7.2  ส่วนงานอาจนำเงินท่ีได้รับจัดสรรส่วนท่ีเหลือหลังจากจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
และประธานหลักสูตร ไปใช้จ่ายในตำแหน่งอ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหารสาขาวิชาหรือบริหาร

หลักสูตรได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะต้องมีการเทียบระดับตำแหน่งตามประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง ยกเลิกประกาศและให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ด้วย 

7.3  อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร มีดังน้ี 
(1) ส่วนงานท่ีมีการบริหารหน่วยงานภายในแบบสาขาวิชา ให้จ่ายค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา  
     อัตราคนละ 5,600 บาทต่อเดือน 

(2) ส่วนงานท่ีมีการบริหารหน่วยงานภายในแบบหลักสูตร ให้จ่ายค่าตอบแทนประธานหลักสูตร 
อัตราคนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน 

7.4 ผู้ท่ีได้รับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร จะต้องเป็นผู้ท่ีไม่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทน ตำแหน่งบริหารหรือทำหน้าท่ีบริหาร ยกเว้นตำแหน่ง

วิชาการท่ีตนดำรงอยู่ 

7.5 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร ให้จ่ายเป็นรายเดือน
ต้ังแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหรือแต่งต้ังให้รักษาการแทน จากเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 8. การกำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในส่วนงาน 

8.1  ผู้บริหารภายในส่วนงานมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเพียงประเภทเดียวเท่าน้ัน 
8.2 อัตราเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งกำหนดอัตราต่อเดือน ดังน้ี 

(1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง เทียบเท่าคณบดี         5,600 - 10,000 บาท 
(2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง เทียบเท่ารองคณบดี ผู้อำนวยการกอง      3,500 – 5,600 บาท 

(3) กลุ่มผู้บริหารระดับงาน เทียบเท่าหัวหน้างาน          2,000 – 3,500 บาท 

(4) กลุ่มผู้บริหารระดับหน่วย เทียบเท่าหัวหน้าหน่วย    500 – 2,000 บาท 
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ข้อ 9. ผู้บริหารส่วนงานท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการได้รับค่าตอบแทนตาม   
    หลักเกณฑ์ดังน้ี 

9.1 ให้ผู้บริหารส่วนงานมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งบริหารและค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา 
       เท่ากับเงินประจำตำแหน่งบริหารท่ีได้รับ 
 9.2 ให้ผู้บริหารส่วนงาน ท่ีมีสิทธิได้รับท้ังเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร เงินประจำตำแหน่ง 
       ประเภทวิชาการ และค่าตอบแทนรายเดือน ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน 
        ประจำตำแหน่งท่ีสูงกว่า 
9.3 ให้ผู้รักษาการในตำแหน่งบริหารส่วนงาน ท่ีไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งบริหาร ได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนสองเท่าของเงินประจำตำแหน่งบริหารท่ีรักษาการ เว้นแต่เป็น
ผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการอยู่ด้วย 
ให้มีสิทธิรับเท่ากับจำนวนท่ียังขาดอยู่ 

9.4 ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง และผู้รักษาการแทนตำแหน่งคณบดีหรือรอง
หัวหน้าส่วนงานท่ีเทียบเท่าคณะ โดยให้นับรวมผู้บริหารท่ีเป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีรวมแล้วส่วน
งานละไม่เกิน 3 ตำแหน่ง หากเกิน 3 ตำแหน่ง ให้ใช้เงินรายได้ส่วนงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้
ผู้บริหาร 

  9.5 ผู้บริหารท่ีดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษาการในตำแหน่งบริหารมากกว่าหน่ึงตำแหน่งใน
ขณะเดียวกัน ให้เลือกรับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราท่ีสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว 

9.6 ผู้บริหารส่วนงานท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวมถึงผู้ท่ีรักษาการแทนกรณีกระบวนการสรรหา
ผู้บริหารยังไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐในการจ่ายค่าตอบแทน ส่วน
ผู้บริหารส่วนงานท่ีไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวมถึงผู้ท่ีรักษาการแทนกรณีกระบวนการสรร
หาผู้บริหารยังไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้เงินรายได้ส่วนงานในการจ่ายค่าตอบแทน 

ข้อ 10 การจ่ายค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นรายเดือน ต้ังแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหรือวันท่ีได้รับ 
แต่งต้ังให้รักษาการแทน จนถึงวันพ้นจากตำแหน่ง 

ข้อ 11 กรณีดำรงตำแหน่งเต็มเดือนในเดือนใด ให้จ่ายตามอัตราส่วนจำนวนวันท่ีดำรงตำแหน่ง ให้เบิกจ่ายเงิน 
          ค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือรายได้ของส่วนงานเจ้าของตำแหน่ง แล้วแต่กรณี 



ข"อ 11 ค'าตอบแทนบุคลากรชาวต'างประเทศ 

หลักเกณฑ(การจ,าย

1. กรณีจ2างใหม,

ให2ได2รับค,าจ2างรายเดือนเท,ากับค,าจ2างพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิและค,าตอบแทนเพ่ิมเดือนละ 10,000

บาท ด2วยเงินงบประมาณแผ,นดิน โดนค,าตอบแทนเพ่ิมไม,นำมารวมกับค,าจ2าง

2. กรณีท่ีปMจจุบันจ2างเปNนลูกจ2างชาวต,างประเทศด2วยเงินงบประมาณแผ,นดิน

ให2ได2รับค,าจ2างรายเดือนเท,ากับค,าจ2างพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิและค,าตอบแทนเพ่ิมเดือนละ 10,000

บาท ด2วยเงินงบประมาณแผ,นดิน โดยค,าตอบแทนเพ่ิมไม,นำมารวมกับค,าจ2าง และหากค,าจ2างรายเดือนยังต่ำกว,าค,าจ2างท่ี

จ2างเปNนลูกจ2างชาวต,างประเทศด2วยเงินงบประมาณแผ,นดิน ให2ได2รับค,าตอบแทนเพ่ิมอีกเพ่ือให2ค,าจ2างรายเดือนได2เท,ากับ

ค,าจ2างท่ีได2รับขณะเปNนลูกจ2างชาวต,างประเทศด2วยเงินงบประมาณแผ,นดิน โดยจ,ายจากเงินรายได2มหาวิทยาลัยและเงิน

รายได2คณะ/หน,วยงานอย,างละคร่ึง ซ่ึงค,าตอบแทนเพ่ิมจะไม,นำมารวมกับค,าจ2าง

เอกสารอ2างอิง  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( เร่ืองค,าจ2างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต,างประเทศท่ีจ2างด2วยเงิน

งบประมาณแผ,นดิน(งบประมาณท่ีได2รับการจัดสรรเปNนค,าใช2จ,ายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2551 
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แบบคําขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลัย 

ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร 

      กรณีขอรับเงินค่าตอบแทนคร้ังแรก      กรณีขอรับเงินค่าตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้น 

ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไป 

๑.ข้อมูลสว่นบุคคล 
  

ชื่อ-สกุล  ………………………………………………..………………………………..      ตําแหน่งเลขที…่…..………… 

 ตําแหน่ง ………………………………………………………….………………………. ระดับ………………………………… 

 สังกัด งาน………………………………………….………………………………………..    

กอง……………………………………………………............  กรม………………………..…………………………. 

  ส่วนงาน…………………………………………………………………………….. 

 หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ……………………………………………… 

 

๒.ประวัติการศึกษา 
ลําดับ วันเดือนปี ชื่อปริญญา / สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

    
    
    
    
 

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / การไดร้ับทุนการศึกษา 

 ๑ …………………………………………………………………….………………………………………… ปี พ.ศ. …………………. 

 ๒ ……………………………………………………………….……………………………………………… ปี พ.ศ. …………………. 

 ๓ …………………………………………………………….………………………………………………… ปี พ.ศ. …………………. 

 

 



- ๒ - 

๓.ประวัติการปฏิบัติงาน 
ลําดับ วันเดือนปี ตําแหน่ง หนว่ยงาน/สว่นราชการ 

    
    
    
    
    
 

๔.ประวัติการฝึกอบรมดูงาน 
ลําดับ หลกัสูตร / สาขาท่ีอบรม สถาบนั / หนว่ยงานที่อบรม ระยะเวลา 

    
    
    
    
    
    
 

๕.การได้รับคาํสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอ่ืน 
ลําดับ เลขท่ีคําส่ัง/วันท่ีออกคําส่ัง รายละเอียดคาํสั่ง ช่วงเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 

         
        
        
        
        
        
        
        
 

 

 

 

 



- ๓ - 

๖.ประวัตกิารได้รับเงินค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร 
   (เฉพาะกรณีขอรับเงินคา่ตอบแทนในอัตราสูงขึ้น) 
ลําดับ ประเภทและระดับตําแหน่ง อัตราเงินเพิ่ม วันเร่ิมต้นรับเงินเพิ่มฯ 

    
    
    
    
    
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ) ……………………………………………………………………………(ผู้ย่ืนคําขอ) 

              (………………………………………………..……………………..) 

                    (วันที่) …….…. /………………..……… /……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



-๔- 

สว่นที ่๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

๑. คุณวุฒิการศกึษา 

     (     )     ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย 

     (     )     ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย 

     (     )     ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย 

๒. การผ่านการอบรมหลกัสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลกัสตูรอ่ืนท่ีเทียบเท่าซึ่งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรับรอง 
(     )     ไดร้บัประกาศนียบัตรการอบรมหลักสตูรการพฒันานักกฎหมายภาครัฐ 
             ระดับ ……………………………………………………………………………….……… รุ่นที…่…………………………..…… 
           ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร………………………………………………………………  ออกโดย…………………………….. 
(     )     หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรบัรอง 
             หลกัสูตร………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
           ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร…………………………………………….………  ออกโดย…………………..………………….. 

๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
(     )     ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด รวม ……….. ปี ………… เดือน ………. วัน 
(     )     ไม่ครบถ้วน แต่จะครบกําหนด.................................. 

๔. สัดสว่นการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
(     )     ครบถว้นตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  
(     )     ไม่ครบถ้วน คิดเป็น ร้อยละ …………….. ของระยะเวลาทั้งหมดทีใ่ชใ้นการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕-
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 
(     )     ผ่าน  
(     )     ไม่ผา่น 

(ลงชื่อ) …………………………………………………………………….(ผู้ตรวจสอบ) 
(........................................................................) 

(ตําแหน่ง)     ............................................................................ 
(วันท่ี) …..…. /………………………… /…………. 

(ลงชื่อ) …………………………………………………..……………….(รับรอง) 
(.....................................................................) 

(ตําแหน่ง)     .................................................................... 
(วันที่) ……. /…………..………… /……….…. 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………….(รับรอง) 
         (......................................................................) 

             (ตําแหน่ง)      ........................................................................ 
(วันท่ี) ……. /……………..……… /……….…. 

ความเห็นอธกิารบดี 
(     )     อนุมตัิ  
(     )     ไมอ่นุมัติ  สาเหตุ...................................................................... 



บนัทกึช่วยจําการประชมุทีมบริหาร  
ครัง้ท่ี 38(6/2558) 

วนัองัคารท่ี 21 กรกฎาคม 2558 
ณ ห้องประชมุทางไกลของแตล่ะวิทยาเขต 

ผู้มาประชมุ 
1. รศ.ดร.ชศูกัด์ิ  ล่ิมสกลุ อธิการบดี 
2. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวฒันา รองอธิการบดี 
3. รศ.ดร.จฑุามาส  ศตสขุ รองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา 
4. ผศ.ดร.นิวติั  แก้วประดบั รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 
5. ผศ.สพุจน์  โกวิทยา  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศิษย์เก่าสมัพนัธ์ 
6. ผศ.ดร.ภทัร  อยัรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และสารสนเทศ 
7. นพ.บญุประสทิธ์ิ  กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกนัคณุภาพ 
8. รศ.อ่ิมจิต  เลิศพงษ์สมบติั รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
9. ผศ.พชัรียา  ไชยลงักา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 
10. ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา วิทยาเขตปัตตานี 
11. รศ.ดร.วรวธุ  วิสทุธ์ิเมธางกรู  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภเูก็ต 
12. รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
13. รศ.ปริญญา  อรุณวิสทุธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 
14. ผศ.ดร.ณฐัวิทย์  พจนตนัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 
15. ผศ.ดร.พิพฒัน์  ชโูต  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
16. ผศ.ดร.เกวลนิ  ธรรมสทิธ์ิบรูณ์ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
17. ดร.สมุนา  ลาภาโรจน์กิจ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ 
18. รศ.สมชาย  ชโูฉม ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสมัพนัธ์และการกีฬา 
19. ผศ.ยพุาวดี  สมบรูณกลุ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสหกิจศกึษา 
20. ดร.สขุสวสัด์ิ  ศิริจารุกลุ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายการรับนกัศกึษา 
21. ดร.ใกล้รุ่ง  สามารถ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลู 
22. อาจารย์อาคม  วงัเมือง ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภเูก็ต 
23. ดร.นวุรรณ  ทบัเท่ียง ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ วิทยาเขตภเูก็ต 
24. อาจารย์เอสเธอร์  เสง่ียมกลุ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาเขตภเูก็ต 
25. ดร.จนัทินี  บญุชยั ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายพฒันาองค์กร วิทยาเขตภเูก็ต 
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26. ดร.สวุลกัษณ์ วิสนุทร   ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริหารและอาคารสถานท่ี  
      วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

27. ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบณัฑิตศกึษา  
      วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

28. ดร.ตลุย์  ศิริกิจพทุธิศกัด์ิ   ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์และสารสนเทศ  
      วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

29. รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
30. รศ.ดร.สธุรรม  นิยมวาส   ผู้ อํานวยการสาํนกัวิจยัและพฒันา 

 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ  

1. นางสาวอารีย์  คณาวิวฒัน์ไชย  ผู้ อํานวยการกองแผนงาน 
2. นายผดงุศกัด์ิ  อรนพ    หวัหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน  กองแผนงาน 
3. นางรัตติยา  เขียวแป้น   บคุลากรชํานาญการ กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

ประชมุเวลา  13.40 – 16.25 น. 
    อธิการบดี ประธานท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุ และได้ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
ระเบยีบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

1.1  รายงานความก้าวหน้าร่างพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ร่าง พรบ.มหาวิทยาลยั 
ในกํากบัของรัฐ) 

ประธานที่ประชมุแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติัหลกัการร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ พ.ศ. .... แล้ว  ขัน้ตอนต่อไปจะเสนอให้สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา จากนัน้ 
จะสง่กลบัมายงัคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง และเสนอไปยงัสภานิติบญัญัติแห่งชาติ  ซึง่คาดว่าจะประกาศ 
ในราชกิจจานเุบกษาประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 2   พิจารณารับรองบนัทกึชว่ยจําการประชมุทีมบริหารครัง้ท่ี 37(5/2558) เมื่อวนัท่ี 23 มิถนุายน 2558 
 
 ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว      มีมติรับรองบนัทกึชว่ยจํา 
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ระเบยีบวาระท่ี 3  เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน 
 3.1  PSU_Positioning 2570 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน แจ้งวา่ตามท่ีได้กําหนดกรอบเวลาการจดัทําแผนพฒันา
มหาวิทยาลยัระยะยาว พ.ศ. 2560 - 2570 นัน้  ได้ปรับกรอบเวลาเป็น “พ.ศ. 2560 - 2575” ซึง่มหาวิทยาลยัได้มีคําสัง่
แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2575) ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
แล้ว คณะกรรมการฯ ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2558 และจะนําประเดน็จากท่ีประชมุหารือกบั ศ.นกัสทิธ์ ควูฒันาชยั 
ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558  จากนัน้ จะยกร่างกรอบวิธีการดําเนินงาน และจะรับฟังความคิดเห็นจากสว่นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

อธิการบดีแจ้งเพ่ิมเติมวา่มหาวทิยาลยัจะต้องเร่งดําเนินการจดัทําร่างฉบบัท่ี 1 ให้แล้วเสร็จก่อน
เดือนกนัยายน 2558 เพือ่นําเสนอในการประชมุ retreat สภามหาวิทยาลยั วนัท่ี 26 - 27 กนัยายน 2558   

 
ท่ีประชมุรับทราบ 
 

 3.2  ความพร้อมของสาขาวิชาใหมท่ี่เสนอขอบรรจแุผนฯ ในชว่งปีการศกึษา 2557 - 2561 
ท่ีประชมุทีมบริหารได้มีมติเห็นชอบความพร้อมของสาขาวิชาใหมท่ี่เสนอขอบรรจแุผนฯ ในชว่ง 

ปีการศกึษา 2557 - 2561 แล้ว จํานวน 41 สาขาวิชา ดงันี ้

การประชมุทีมบริหารครัง้ท่ี วนัท่ี จํานวนสาขาวิชาท่ีเหน็ชอบ 
 32(11/2557) 16 ธนัวาคม 2557  17 สาขาวิชา 
 33(1/2558) 27 มกราคม 2558  1 สาขาวิชา 
 34(2/2558) 24 กมุภาพนัธ์ 2558  6 สาขาวิชา 
 35(3/2558) 31 มีนาคม 2558  5 สาขาวิชา 
 36(4/2558) 28 เมษายน 2558  5 สาขาวิชา 
 37(5/2558) 23 มิถนุายน 2558  7 สาขาวิชา 

 
ในการประชมุครัง้นี ้ กองแผนงานขอเสนอข้อมลูความพร้อมในการดําเนินการ จํานวน  

4 สาขาวชิา ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบความพร้อมของสาขาวิชาใหมท่ี่เสนอขอบรรจแุผนฯ 

ในชว่งปีการศกึษา 2557-2561 จํานวน 4 สาขาวิชา ดงันี ้
วิทยาเขตปัตตานี 

                                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวน 1 สาขาวิชา 
        - หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์  
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 วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  จํานวน 1 สาขาวิชา 
- หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาอาชีพ

 วิทยาเขตภเูก็ต 
คณะวิเทศศกึษา  จํานวน 1 สาขาวิชา 
- หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาเซียนศกึษา (นานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  จํานวน 1 สาขาวิชา
- หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบยีบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา 

  4.1   การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 

อธิการบดีแจ้งว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัในคราวประชมุเมื่อวนัท่ี 20 มิถนุายน 2558  

ได้มีมติเห็นชอบแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558 - 2561 โดยได้เสนอแนะวา่มหาวิทยาลยั 

ควรกําหนดตวัชีว้ดัในแตล่ะยทุธศาสตร์ นัน้  อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายตา่ง ๆ ได้ประชมุเพ่ือพิจารณากําหนด

ตวัชีว้ดัในแตล่ะยทุธศาสตร์แล้ว เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2558 และจะนําเร่ืองดงักลา่วหารือกบั ศ.นกัสทิธ์ ควูฒันาชยั  

ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

4.2   ศาสตราจารย์กิตติคณุ (Emeritus Professor) 

เพือ่เป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้อทิุศตนทางด้านวิชาการ และสร้างผลงานเป็นที่ประจกัษ์แก่สงัคมในวงกว้าง 

ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ และพ้นจากตําแหน่งไปโดยไมมี่ความผิดให้ยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีสอนและวิจยัตอ่ไป  

และยงัสามารถชว่ยขบัเคลือ่นมหาวิทยาลยัสูม่หาวิทยาลยัวิจยัได้อยา่งมีคณุภาพ สํานกัวิจยัและพฒันาจงึขอเสนอ 

ท่ีประชมุทีมบริหารพิจารณา ดงันี ้

1. ร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ด้วยคณุสมบติัและการแตง่ตัง้ศาสตราจารย์
กิตติคณุ (Emeritus Professor) พ.ศ. .... 

2. ร่างประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองกําหนดภาระงาน สทิธิและสวสัดิการของ
ศาสตราจารย์กิตติคณุ (Emeritus Professor) 

3. ร่างคําสัง่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองแตง่ตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองผู้สมควรได้รับ
การแตง่ตัง้เป็นศาสตราจารย์กิตติคณุ (Emeritus Professor) 
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเน่ืองจากวตัถปุระสงค์ในการจดัทําข้อบงัคบัฯ  
ในประเด็นเก่ียวกบัคณุสมบติัและการแต่งตัง้ศาสตราจารย์กิตติคณุยงัไม่มีความชดัเจน จึงเห็นสมควรให้นํา 
เร่ืองดงักลา่วไปพจิารณาทบทวนอีกครัง้หนึง่ โดยให้พิจารณากําหนดวตัถปุระสงค์ และเกณฑ์การพิจารณาผู้ ท่ีสมควร 
ได้รับการยกยอ่งให้ชดัเจน  สาํหรับการกําหนดช่ือ ท่ีประชมุมีความเห็นวา่ไมค่วรใช้คําวา่ “ศาสตราจารย์” นําหน้า  
ควรพิจารณาใช้คําอ่ืนท่ีเหมาะสม 

4.3  การปรับอตัราค่าจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งนกัวิจยั 
หลงัปริญญาเอก 

เน่ืองจากในปัจจบุนัอตัราคา่จ้างตําแหน่งนกัวิจยัหลงัปริญญาเอก ยงัคงถือบญัชีอตัราคา่จ้าง
พนกังานมหาวิทยาลยั ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2550 ซึ่งยงัไม่ได้มีการปรับตามบญัชี ณ 1 มกราคม 2556 (อตัราค่าจ้าง 
แรกบรรจวุฒุิปริญญาเอก อตัรา 30,000 บาท) 

เพือ่เป็นการจงูใจและพฒันานกัวิจยัรุ่นใหมใ่ห้มีโอกาสสร้างผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพในระดบัสากล 
นอกจากนี ้การท่ีมีนกัวิจยัรุ่นใหมม่าทําวิจยักบันกัวิจยัอาวโุสจะชว่ยผลกัดนัให้ศกัยภาพด้านการวิจยัของคลสัเตอร์สงูขึน้
และมีผลงานตีพิมพ์ในระดบันานาชาติเพิ่มขึน้ ซึ่งจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัสู่มหาวิทยาลยัวิจยัได้อย่างมีคณุภาพ   
ในการนี ้สาํนกัวิจยัและพฒันาจงึขอเสนอปรับอตัราคา่จ้างตําแหน่งนกัวิจยัหลงัปริญญาเอก ในอตัรา ดงันี ้

รายการ
อัตรา

(บาท/เดือน)
เง่ือนไขของการรับทุน แหล่งเงนิ

ปีที่ 1 (35,000 บาท)
คา่จ้าง 30,000 - นกัวจิยัฯ จะต้องมีผลงานวิจยัท่ีสง่ตีพิมพ์

หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการระดบันานาชาติอยา่งน้อยปีละ 1 เร่ือง
- หากผลงานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
มหาวิทยาลยัจะระงบัการให้ทนุ

กรณีชาวต่างประเทศ
คา่จ้างและค่าตอบแทน 
เบกิจากเงินงบประมาณ
แผน่ดิน งบเงินอดุหนนุ 

คา่ใช้จา่ยบคุลากร 

กรณีชาวไทย
- คา่จ้าง เบกิจากเงิน
งบประมาณแผน่ดิน งบเงิน
อดุหนนุ ค่าใช้จา่ยบคุลากร 

- คา่ตอบแทน เบกิจาก
เงินกองทนุวิจยัมหาวิทยาลยั

คา่ตอบแทน 5,000 

ปีที่ 2 (35,000 หรือ 
40,000 บาท) 
คา่จ้าง 30,000 - กรณีปีท่ี 1 มีผลงานวิจยัท่ีสง่ตีพิมพ์ หรือ

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดบันานาชาติจํานวน 1 เร่ือง

คา่ตอบแทน 5,000

คา่ตอบแทน *   5,000 - กรณีปีท่ี 1 มีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตอบรับ
ให้ตีพิมพ์ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมลู ISI จํานวน 2 เร่ือง
มหาวิทยาลยัจะจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มอีก
5,000 บาท รวมได้รับอตัราคา่จ้างและ
คา่ตอบแทน เป็นเงิน  40,000 บาท / เดือน

คาตอบแทนรายเดือน ลําดับที ่19
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบให้ปรับอตัราคา่จ้างตําแหน่งนกัวิจยัหลงัปริญญาเอก 

ตามท่ีเสนอ 

 

 4.4  การเสนอขอบรรจสุาขาวิชาใหมใ่นแผนฯ 11 ชว่งปีการศกึษา 2557 - 2561 

คณะเภสชัศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะขอเปิดหลกัสตูรใหมใ่นแผนฯ 

11 ชว่งปีการศกึษา 2558 – 2561 ดงันี ้

1. คณะเภสชัศาสตร์ ; หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

(หลกัสตูรนานาชาติ) เร่ิมดําเนินการสอนปีการศกึษา 2559 

2. คณะวิทยาศาสตร์ ; หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและอณชีูววิทยา 

(หลกัสตูรนานาชาติ) เร่ิมดําเนินการสอนปีการศกึษา 2560 

 

ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการเสนอขอบรรจสุาขาวิชาใหมใ่นแผนฯ 11 

ชว่งปีการศกึษา 2558 - 2561 จํานวน 2 หลกัสตูร ดงันี ้

1. หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ (นานาชาติ) คณะเภสชัศาสตร์  

เร่ิมดําเนินการปีการศกึษา 2559 

2. หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและอณชีูววทิยา (นานาชาติ) คณะวทิยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ เร่ิมดําเนินการปีการศกึษา 2560 

ทัง้นี ้ ท่ีประชมุเห็นสมควรให้ทัง้ 2 หลกัสตูรเพิ่มข้อมลูในเกณฑ์ข้อท่ี 7 เก่ียวกบัประเด็น 

ความร่วมมือในการผลติบณัฑิตร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืน ก่อนนําเสนอสภาวิทยาเขตพิจารณาตอ่ไป และหากสภาวิทยาเขต

หาดใหญ่มีมติอนมุติัให้บรรจใุนแผนฯ 11 คณะวิชาสามารถดาํเนินการจดัทําหลกัสตูรได้เลย เน่ืองจากได้ผา่นการ

วิเคราะห์ความพร้อมเรียบร้อยแล้ว 

 

 4.5  การจดัโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. ครัง้ท่ี 7 

กองการเจ้าหน้าท่ีขอหารือเร่ืองการจดัโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. ครัง้ท่ี 7 

ประเดน็กําหนดวนัจดักิจกรรม และหวัข้อแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
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ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว         ได้เสนอในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้

-  กําหนดวนัจดักิจกรรม  สปัดาห์ท่ี 4 ของเดือนตลุาคม 2558 

-  หวัข้อแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

1. การบริหารงานบคุคลภายใต้การเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ 

2. การปรับโครงสร้างองค์กรและหนว่ยงานภายใต้การเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ 

3. การบรูณาการการเรียนการสอนกบัการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

4. แนวทางการพฒันานกัศกึษาให้มีจิตอาสา 

5. การสง่เสริมและพฒันานวตักรรม 

6. การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใต้การมุง่สู ่AUNQA  และ EdPEx 
 

ทัง้นี ้ให้นําเสนอท่ีประชมุคณบดีพจิารณาในการประชมุวนัท่ี 4 สงิหาคม 2558 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

5.1  การจดัโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสาํหรับนกัศกึษาใหม ่ประจําปี

การศกึษา 2558 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์แจ้งกําหนดการจดัโครงการปฐมนิเทศ 

และเตรียมความพร้อมทางวชิาการสาํหรับนกัศกึษาใหมม่หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจําปี

การศกึษา 2558 ระหวา่งวนัท่ี 3-5 และ 8 สงิหาคม 2558 จากนัน้ รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบด้านกิจกรรมนกัศกึษา 

ของแตล่ะวิทยาเขตได้แจ้งกําหนดการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ของแตล่ะวิทยาเขตให้ท่ีประชมุทราบ 

 

ท่ีประชมุรับทราบกําหนดการและแนวทางการจดัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหมข่องทัง้ 5 วิทยาเขต  

โดยอธิการบดีเสนอว่าควรมีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข่าวว่าการรับน้องของ ม.อ. เน้นเร่ืองการบาํเพ็ญประโยชน์ 

นอกจากนีไ้ด้มีข้อเสนอวา่มหาวิทยาลยัควรจะประชาสมัพนัธ์เร่ืองจิตสาธารณะกบัการพฒันาสงัคม  โดยอาจจะให้ 

คณะวิทยาการสือ่สารเป็นผู้ ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว ซึง่อาจจะจดัทําเป็น project ของนกัศกึษา  

 

5.2  การจดังาน “วนัมหิดลและวนัประโยชน์ของเพ่ือนมนษุย์เป็นกิจท่ีหนึง่” ประจําปี 2558 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษาและศิษย์เก่าสมัพนัธ์ ได้แจ้งกําหนดการจดังาน “วนัมหิดล 

และวนัประโยชน์ของเพ่ือนมนษุย์เป็นกิจท่ีหนึง่” ประจําปี 2558 ดงันี ้





เรื่อง การจายเงินคาตรวจกระดาษคำตอบ 

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

ขอ ๑ ระดับปริญญาตรีหรือต่ำกวา 

๑.๑ คำตอบแบบอัตนัยลวน ชั่วโมงละ ๔ บาท ไมเกินวิชาละ ๑๐ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

๑.๒ คำตอบแบบอัตนัยและปรนัย ชั่วโมงละ ๒ บาท ไมเกินวิชาละ ๕ บาทตอผูเขาสอบ ๑ 

คน 

๑.๓ คำตอบแบบปรนัยลวน ช่ัวโมงละ ๑ บาท ไมเกินวิชาละ ๕ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

๑.๔ สัมภาษณหรือภาคปฏิบัติ ๒ บาท ตอผูเขาสอบ ๑ คน 

ขอ ๒ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเฉพาะ (หลังปริญญาตรี) ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๒.๑ คำตอบแบบอตันัยลวน ชั่วโมงละ ๖ บาท ตอผูเขาสอบ ๑ คน 

๒.๒ คำตอบแบบอัตนัยและปรนัยชั่วโมงละ ๓ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

๒.๓ คำตอบแบบปรนัยลวน ชั่วโมงละ ๑.๕๐ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

๒.๔ สัมภาษณหรือภาคปฏิบัติ ๒ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

ขอ ๓ บุคคลภายนอกใหเบิกจายไดในอัตราเดียวกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

คาตอบแทนรายครั้งคราว ลําดับที ่1
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เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนการสอบ 

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

สวนที่ ๑ 

เงินคาตอบแทนกรรมการสอบขอเขียน 

ขอ ๑ ขอสอบแบบปรนัย 

๑.๑ ใหกรรมการที่ทำหนาที่ออกขอสอบไดรับเงินคาตอบแทนเฉพาะขอสอบที่ไดรับเลือก ไม

เกิน ๗๕ บาทตอหนึ่งขอ 

๑.๒ ใหกรรมการที่ทำหนาที่ตรวจกระดาษคำตอบ ไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายวิชา ไมเกิน 

๖ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

๑.๓ กรณีตรวจกระดาษคำตอบดวยเครื ่องคอมพิวเตอร ใหใชบริการของสวนงานใน

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นของรัฐ เบิกจายไดเทาที่จายจริง 

ขอ ๒ ขอสอบแบบอัตนัย ใหกรรมการที่ทำหนาที่ออกขอสอบและตรวจกระดาษคำตอบ ไดรับเงิน

คาตอบแทนเฉพาะขอสอบท่ีไดรับเลือกเปนรายวิชา ไมเกิน ๕๐ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

ขอ ๓ การสอบวิชาใดมีการออกขอสอบทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัยรวมกัน ใหเบิกจายเงิน

คาตอบแทนสำหรับกรรมการที่ออกขอสอบและตรวจกระดาษคำตอบขอสอบแบบปรนัยตามอัตราขอ ๑ และแบบ

อัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราขอ ๒ 

ขอ ๔ การสอบครั้งใด กรรมการไดรับเงินคาตอบแทนไมถึง ๔๕๐ บาท ใหไดรับ ๔๕๐ บาท 

สวนที่ ๒ 

เงินคาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ ประเมินบุคคล 

การทดสอบสมรรถภาพรางกาย หรือเงินรางวัลเจาหนาที่ดำเนินการสอบ 

ขอ ๕ การสอบสัมภาษณหรือประเมินบุคคล 

๕.๑ ในกรณีท่ีมีกรรมการไมเกิน ๓ คน ใหกรรมการคนหนึ่งไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายวิชา 

ไมเกิน ๑๒ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

๕.๒ ในกรณีที่มีกรรมการเกินกวา ๓ คน ใหเฉลี ่ยจายเงินใหแกกรรมการภายในวงเงินท่ี

กรรมการ ๓ คนจะพึงไดรับ 

ขอ ๖ การทดสอบการปฏิบัติงานใหกรรมการไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายวิชา ไมเกิน ๑๕ บาทตอ

ผูเขาสอบ ๑ คน 

คาตอบแทนรายครั้งคราว ลําดับที่ 3



 ขอ ๗ การทดสอบสมรรถภาพรางกายหรือเจาหนาที่ดำเนินการสอบ ใหไดรับเงินคาตอบแทน ดังนี ้

๗.๑ ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง ในวันทำการปกติ ไมเกิน ๑๕๐ บาทตอวัน 

๗.๒ ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง ในวันทำการปกติ ไมเกิน ๓๐๐ บาทตอวัน 

๗.๓ ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง ในวันหยุดทำการ ไมเกิน ๓๐๐ บาทตอวัน 

๗.๔ ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง ในวันหยุดทำการ ไมเกิน ๖๐๐ บาทตอวัน 

สวนที่  ๓ 

เงินคาตอบแทนกรรมการการสอบรับทุน 

 ขอ ๘ การสอบขอเขียน 

๘.๑ การสอบแบบปรนัย 

 ๘.๑.๑ กรรมการท่ีทำหนาที่ออกขอสอบ ไมเกิน ๗๕ บาทตอหนึ่งขอ 

 ๘.๑.๒ กรรมการท่ีทำหนาที่ตรวจกระดาษคำตอบไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายวิชา ไม

เกิน ๗.๕๐ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

 ๘.๑.๓ กรณีตรวจกระดาษคำตอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร ใหใชบริการของสวนงานใน

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง 

๘.๒ การสอบแบบอัตนัย กรรมการผู ออกขอสอบและตรวจกระดาษคำตอบ ไดร ับเงิน

คาตอบแทนเปนรายวิชา ไมเกิน ๕๐ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

ขอ ๙ การสอบสัมภาษณ กรรมการไดรบัเงินคาตอบแทน ไมเกิน ๑๕ บาทตอผูเขาสอบ ๑ คน 

ขอ ๑๐ การสอบวิชาใดมีการออกขอสอบทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัยรวมกัน ใหเบิกจายเงิน

คาตอบแทนสำหรับกรรมการที่ออกขอสอบและตรวจกระดาษคำตอบขอสอบแบบปรนัยตามขอ ๑.๑ และแบบ

อัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตามขอ ๘.๒ 

ขอ ๑๑ การสอบครั้งใด กรรมการผูใดไดรับเงินคาตอบแทนตามขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ ไมถึง 

๑,๕๐๐ บาท ใหไดรับคาตอบแทน ๑,๕๐๐ บาท 

ขอ ๑๒ บุคคลภายนอกใหเบิกจายไดในอัตราเดียวกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เร่ือง   การจายคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ  

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

 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดอัตราคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ อาศัยอํานาจตามขอ 5 

แหงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการจายเงินคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ พ.ศ.2551 

จึงกําหนดการจายคาตอบแทนการสอบวิทยานิพนธแตละฉบับตามอัตราดังนี้  

1. ระดับปริญญาเอก 

1.1  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  1,500      บาท 

1.2  กรรมการสอบวิทยานิพนธ คนละ     900      บาท 

2. ระดับปริญญาโท  

2.1  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  1,000      บาท 

2.2  กรรมการสอบวิทยานิพนธ คนละ     600      บาท 

3. หลักสูตรนานาชาติ ใหจายคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธในอัตรา 1.5 เทาของอัตรา

ที่กําหนดไวในแตละระดับตามขอ  1 และขอ 2  

  

 ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติต้ังแตวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551  เปนตนไป  

 

   ประกาศ  ณ  วันที่    19   ธันวาคม   พ.ศ. 2551   

 

 

  (ลงชื่อ)                 บุญสม  ศิริบํารุงสุข          

(รองศาสตราจารย  ดร .บุญสม  ศิริบํารุงสุข) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

 

(นางนันทพร  นภาพงศสุริยา)           ศิริพร/พิมพ          

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8                นันทพร/ราง/ทาน 

 



(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เรื่อง การจายคาตอบแทนในการสอบสารนิพนธ 

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

 

 โดยท่ีเปนการสมควรใหกําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนในการสอบสารนิพนธในหลักสูตร

ปริญญาโท แผน ข ของคณะตางๆ อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการ

จายเงินคาตอบแทน และคาสมนาคุณแกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2550 และโดยมติท่ีประชุมคณบดีใน

คราวประชุมครั้งท่ี 9/2553 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2553  จึงกําหนดการจายคาตอบแทนในการสอบสารนิพนธ ดังน้ี 

 1. อัตราคาตอบแทนในการสอบสารนิพนธใหคณะกรรมการสอบแตละชุดตอนักศึกษา 1 คน ดังน้ี 

 1.1 ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ 500  บาท 

 1.2 กรรมการสอบสารนิพนธ 300 บาท 

 

 2. ใหเบิกจายอัตราคาตอบแทนในการสอบสารนิพนธในขอ 1 จากเงินรายไดของคณะท่ีเปนผูจัดสอบ

สารนิพนธ 

 

  ท้ังน้ี ใหถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป 

 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  6 ตุลาคม พ.ศ. 2553  

 

 

           ลงช่ือ       บุญสม  ศิริบํารุงสุข 

 (รองศาสตราจารย ดร. บุญสม  ศิริบํารุงสุข) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

 

(นางสาวภัคสราภรณ  ประคําทอง) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6         ภัคสราภรณ/ราง/พิมพ/ทาน 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

1. ระดับหลักสูตร ประเมนิแบบ Desktop Assessment 
1.1.1.ประธานกรรมการ 1,200 บาท/ท่าน/หลักสูตร  
1.1.2.กรรมการ 1,000 บาท/ท่าน/หลักสูตร  

2. ระดับหลักสูตร ประเมินแบบ Site Visit  
2.1.1.ประธานกรรมการ 2,000 บาท/ท่าน/หลักสูตร  
2.1.2.กรรมการ 1,800 บาท/ท่าน/หลักสูตร  

3. ระดับคณะ ประเมินเต็มรูปแบบ (7 หมวด) 
3.1.1.ประธานกรรมการ 4,000 บาท/ท่าน/คณะ 
3.1.2.กรรมการ 3,500 บาท/ท่าน/คณะ 
3.1.3.เลขานุการ 2,000 บาท/ท่าน/คณะ 

4. ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ประเมินเต็มรูปแบบ (7 หมวด) 
4.1.1.ประธานกรรมการ 4,000 บาท/ท่าน/คณะ 
4.1.2.กรรมการ 3,500 บาท/ท่าน/คณะ 
4.1.3.เลขานุการ 2,000 บาท/ท่าน/คณะ 

5. ระดับวิทยาเขต 
5.1.1.ประธานกรรมการ 8,000 บาท/ท่าน/วิทยาเขต 
5.1.2.กรรมการ 7,000 บาท/ท่าน/วิทยาเขต 
5.1.3.เลขานุการ 2,000 บาท/ท่าน/วิทยาเขต 
5.1.4.ผู้ช่วยเลขานุการ 2,000 บาท/ท่าน/วิทยาเขต 

6. ระดับสถาบัน 
6.1.1.ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน 
6.1.2.กรรมการ 12,000 บาท/ท่าน 
6.1.3.เลขานุการ 3,000 บาท/ท่าน 
6.1.4.ผู้ช่วยเลขานุการ 3,000 บาท/ท่าน 

 
 



ขอ ๓. การสนับสนุนการตีพิมพ/… 

   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   เร่ือง  การสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ประจําป ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและสรางแรงจูงใจแกบุคลากรใหผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพและท่ีไดรับยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสูการเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยท่ียั่งยืนและเขาสูการเปน Global and Frontier University จึงไดกําหนดเกณฑการสนับสนุน ดังน้ี 

ขอ ๑.  ลักษณะบทความวิจัยท่ีมีสิทธิขอรับการสนบัสนุน 

(๑) ตองระบุ ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง สังกัดผูแตง ช่ือวารสาร ปท่ี (Volume) ฉบับท่ี (Number) หรือ หมายเลขฉบับ (Article 
number) ปท่ีตีพิมพ (Publication Year) และเลขหนาแรก ถึง เลขหนาสุดทาย อยางครบถวน โดยไมสามารถใชเลข DOI 
(Digital object identifier) แทนได 

(๒) ตองระบุสังกัดช่ือมหาวิทยาลัยวา “Prince of Songkla University” ใหถูกตอง 
(๓) ตองตีพิมพมาแลวไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาไดรับเรื่องการขอรับการสนับสนุนฯ 
(๔) ตองเปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษา คนควาและวิจัยดวยตนเองหรือมีสวนรวมในการวิจัย 
(๕) ตองไมเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือปริญญาของผูขอรับการสนับสนุน 
(๖) ตองมีรูปแบบของบทความวิจัย (Research article) ท่ีครบถวน ประกอบดวย Abstract, Introduction, Materials, 

Methods, Results, Discussion, References หรือตามรูปแบบท่ียอมรับของสาขาวิชาการน้ัน ๆ สวนบทความรับเชิญ 
(Invited article) หรือบทความปริทัศน (Review article) อาจจะมีรูปแบบหรือหัวขอท่ีแตกตางกันไป 

(๗) ตองเปนบทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลตามขอ ๓. ของประกาศฯ 
(๘) ตองเปนบทความวิจัยประเภท (Document type) นิพนธตนฉบับ (Original article) บทความรับเชิญ (Invited article) 

และบทความปริทัศน (Review article) เทาน้ัน 
(๙) ตองตีพิมพลงในสิ่งพิมพประเภท (Publication type) วารสารวิชาการ (Journal) เทาน้ัน หากเปนสิ่งพิมพประเภทอ่ืน 

เชน Book, Book Series, Conferences, Proceedings ฯลฯ ไมสามารถขอรับการสนับสนุนฯ ได 
(๑๐)  บทความท่ีตีพิมพในท่ีประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือเทียบเทา รวมถึงวารสารจากท่ีประชุมวิชาการ เชน 

Procedia, Symposia เปนตน ไมสามารถขอรับการสนับสนุนฯ ได 
(๑๑) บทความหรือวารสารจะตองมีระบบผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง 

ขอ ๒.  ผูมีสิทธิขอรับการสนับสนุน 

(๑) มีช่ือระบุในบทความเปนช่ือแรก (First author) หรือ ผูรับผิดชอบผลงาน (Corresponding author) และมสีถานะเปน 
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรถึงวันท่ีไดรับการอนุมตั ิ

(๒) บทความ ๑ เรื่อง มสีิทธิขอรับการสนับสนุนไดเพียง ๑ คนเทาน้ัน และหากมีการตรวจสอบภายหลังพบวามีการขอซ้ําซอน 
  สํานักวิจัยและพัฒนาขอสิทธ์ิในการเรียกเงินสนับสนุนคืน 
(๓) การขอรับการสนับสนุนฯ ประเภทรางวัลเผยแพรบทความ (Article reward) และ คาตีพิมพบทความ (Page charge) 

มีสิทธิขอรับการสนับสนุนไดไมจาํกัดจํานวน 
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ขอ ๔. วิธีการเสนอบทความ/… 

 
ขอ ๓.  การสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๑) ประเภทรางวัลเผยแพรบทความ (Article reward) สนับสนุนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏ 
ในฐานขอมูล ดังน้ี 
 

ฐานขอมูล อัตราสนับสนนุ 

๑. Web of Science£ 

Q1* ๒๐,๐๐๐ บาท 

Q2* ๑๒,๐๐๐ บาท 

Q3 – Q4* ๗,๕๐๐ บาท 

๒. Scopus ๕,๐๐๐ บาท 

 
 

(๒) ประเภทคาตีพิมพบทความ (Page charge) หรือ คาเขาถึงบทความเพ่ือ Download (Open access) สนับสนุน 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล ดังน้ี 

 

ฐานขอมูล อัตราสนับสนนุ 

๑. Web of Science£ 

Top 10% JCR¥ ๕๐% ของคาตีพิมพปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ แตไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท 

Q1* ๕๐% ของคาตีพิมพปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ แตไมเกิน ๒๕,๐๐๐ บาท 

Q2* ๕๐% ของคาตีพิมพปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ แตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

Q3* ๕๐% ของคาตีพิมพปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

Q4* ๕๐% ของคาตีพิมพปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ แตไมเกิน   ๗,๕๐๐ บาท 

๒. Scopus 

Top 10% SJR€ ๕๐% ของคาตีพิมพปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ แตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

Q1 – Q2** ๕๐% ของคาตีพิมพปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ แตไมเกิน   ๗,๕๐๐ บาท 

         หมายเหตุ 
£ ฐาน Web of Science เฉพาะในฐาน Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation 

Index (SSCI) และ Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) เทาน้ัน สําหรับวารสารท่ีปรากฏในฐาน Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) น้ัน ไมสามารถขอรับการสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย ท้ัง ๒ ประเภทได 

¥ Journal Citation Reports (JCR) โดยบริษัท Clarivate 
€ SCImago Journal Rank Indicator (SJR) โดยบริษัท Elsevier 
* ตรวจสอบคา Q (Quartile) ของวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Web of Science ท่ี https://apps.webofknowledge.com 
** ตรวจสอบคา Q (Quartile) ของวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus ท่ี https://www.scimagojr.com 

 

https://www.scimagojr.com/


 

 

ขอ ๔.  วิธีการเสนอบทความเพ่ือขอรับการสนับสนุน 

(๑) กรอกขอมูลรายละเอียดของบทความในระบบระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย (https://hrmis.psu.ac.th)  เลือก
ประเภท “ผลงาน / บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสาร (Publications)” และเลือกประเภทการขอรับการสนับสนุนฯ ดังน้ี 

-  ประเภทรางวัลเผยแพรบทความ กรอกเลขท่ีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ในชอง “ขอรับรางวัลเผยแพรบทความ     
(Article reward)” 

-  ประเภทคาตีพิมพบทความ กรอกเลขท่ีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ในชอง “ขอรับคาตีพิมพบทความ (Page charge)”  
พรอมพิมพแบบคําขอฯ และแนบหลักฐานตามท่ีระบุ สงผานคณะ/หนวยงานมายังสํานักวิจัยและพัฒนา 

(๒) ช่ือผูขอรับการสนับสนุนฯ จะตองเปนช่ือเดียวกับ “ช่ือผูมีสิทธ์ิแกไขขอมูลผลงาน” 
(๓) ตรวจสอบสถานะบทความและดาวนโหลด (Download) เอกสารตางๆ ไดท่ีเว็บไซต http://www.aro.psu.ac.th 

 

ขอ ๕.  การเบิกจายเงินรางวัล 

(๑) ช่ือบทความปรากฏในฐานขอมูลท่ีระบุ หรือ ช่ือวารสารปรากฏในฐานขอมูลท่ีระบุไมต่ํากวา ๑๒ เดือนนับจากวันท่ี
ตรวจสอบ 

(๒) หลังจากตรวจสอบขอมูลของบทความท่ีขอรับการสนับสนุนฯ ในระบบ HRMIS แลววาถูกตองและครบถวน 

(๓) ช่ือบัญชีธนาคารท่ีใชในการขอรับการสนับสนุนฯ จะตองเปนช่ือเดียวกับ “ช่ือผูขอรับการสนับสนุนฯ” 

(๔) การเบิกจายในกรณีท่ีมีการใชคา Q (Quartile) ของวารสารเพ่ือกําหนดมูลคาเงินรางวัล จะถือเอาขอมูล ณ วันท่ีเจาหนาท่ี
สํานักวิจัยและพัฒนา สืบคนเปนท่ีสิ้นสุด 

(๕) เกณฑการเบิกจายเงินจะพิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย 

ในปท่ีบทความน้ันตีพิมพ 

 

ขอ ๖.  ขอกําหนด  

(๑)  จะตองเสนอเรื่องการขอรับการสนับสนุนฯ กอนนําบทความน้ันไปคํานวณภาระงาน (Load Unit : LU) 
(๒) หลังบทความไดรับอนุมัติเบิกจายเรียบรอยแลว ขอมูลในระบบ HRMIS จะไมอนุญาตใหแกไขในทุกกรณ ี
(๓)  กรณีมีปญหาหรือขอสงสัยเก่ียวในประกาศฉบับน้ี ใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการและ

ใหถือเปนท่ีสุด 
 

ประกาศนี้ มีผลต้ังแต วันท่ีประกาศใช และ บรรดาประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใช
ประกาศฉบับนี้แทน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี                                                                            

 
 
 

                               (รองศาสตราจารย นพ.สุนทร วงษศิริ) 
                  รองอธิการบดีฝายวิจยัและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

https://hrmis.psu.ac.th/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$AWMenu1$GridView1$ctl03$LinkButton1','')
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ข"อ 25 ค(าตอบแทนตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย8 

ลำดับ

ท่ี 

ประเภทค0าตอบแทน อัตราต0อเดือน/ต0อคร้ัง 

(บาท) 

คุณสมบัติ/หลักเกณฑD/เง่ือนไข 

25 ค0าตอบแทนตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยD 

1.ค0าตอบแทนคณะกรรมการประเมินการเขOาสู0สมรรถนะอาจารยD

1.1 ประธานกรรมการผูOทรงคุณวุฒิ

1.2 กรรมการผูOทรงคุณวุฒิ

2.ค0าตอบแทนสมรรถนะอาจารยD (PSU-TPSF)

2.1 วิชชาจารยD

2.2 สามัตถิยาจารยD 

2.3 สิกขาจารยD 

800 บาท/ผูOรับการประเมิน 1 คน 

500 บาท/ผูOรับการประเมิน 1 คน 

30,000 บาท/ป̀ 

ระยะเวลาสนับสนุนไม0เกิน 3 ป̀ 

45,000 บาท/ป̀ 

ระยะเวลาสนับสนุนไม0เกิน 3 ป̀ 

60,000 บาท/ป̀ 

ระยะเวลาสนับสนุนไม0เกิน 3 ป̀ 

เอกสารแนบค0าตอบแทนรายคร้ังคราว 25 

หมายเหตุ * 

หมายเหตุ ** 

หมายเหตุ   * ยังคงมีการจ0ายระดับดรุณาจารยD อัตรา 3,000 บาท/เดือน ระยะเวลาสนับสนุนไม0เกิน 3 ป̀ (จำนวน 61 คน) 

              ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันท่ี 9 พย.2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

              ** ยังคงมีการจ0าย 

-ระดับวิชชาจารยD อัตรา 5,600 บาท/เดือน ระยะเวลาสนับสนุนไม0เกิน 3 ป̀  (จำนวน 64 คน)

-ระดับสามัตถิยาจารยD อัตรา 8,000 บาท/เดือน ระยะเวลาสนับสนุนไม0เกิน 5 ป̀ (จำนวน 22 คน)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันท่ี 11 สค.2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คาตอบแทนรายครั้งคราว ลําดับที่ 25











บัญชี 2 การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามท่ีส่วนงานกำหนด

ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

1 บัณฑิตวิทยาลัย 1. ค่าตอบแทนบุคลากรในการตรวจสอบ 1.1 เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจำท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 100 บาท/ผลงาน

การคัดลอกผลงานวิจัย 1.2 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน หรือมีความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ียวชาญ

ด้านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

1.3 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นงานพิเศษ ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานประจำ

2 สถาบันนโยบายสาธารณะ 1. ค่าตอบแทนเพ่ิมพนักงานเงินรายได้ - อายุงาน น้อยกว่า 2 ปี 1,000 บาท

(ผู้ประสานงานวิจัย, นักวิชาการศึกษา ฯลฯ) - อายุงาน  2-3 ปี 2,000 บาท

- อายุงาน มากกว่า 3 ปี 3,000 บาท

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการหลักสูตร 500 บาท

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ

จัดการระบบสุขภาพ

3. ค่าตอบแทนสมทบค่าจ้าง ส่วนต่างระหว่างค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ท่ีได้รับก่อนบรรจุในอัตราค่าจ้าง ตามรายละเอียดของ

(สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณท่ีได้ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณจนกว่าอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับ บุคลากรแต่ละราย

ปรับจากพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) อัตราค่าจ้างเดิม

3 สถาบันสันติศึกษา 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน - กรรมการ (ภายนอก) 300 บาท/ครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน

2. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมิน - กรณีย่ืนขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 500 บาท/ครั้ง

ผลการสอน - กรณีย่ืนขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 800 บาท/ครั้ง

4 คณะการแพทย์แผนไทย 1. การจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรสายวิชาการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายแรก 20,000 บาท

ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - รองศาสตราจารย์ รายแรก 40,000 บาท
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

- ศาสตราจารย์ รายแรก 60,000 บาท

- รองศาสตราจารย์ ทุกคน 20,000 บาท

- ศาสตราจารย์ ทุกคน 40,000 บาท

2. การจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน - ชํานาญการพิเศษ  รายแรก 20,000 บาท

ในการเข้าสู่ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ - เช่ียวชาญ  รายแรก 40,000 บาท

และเช่ียวชาญ - เช่ียวชาญ  ทุกราย 20,000 บาท

3. ค่าตอบแทนตำแหน่งแพทย์แผนไทย 3.1 ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1,500 บาท

(ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง) มาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ทางวิชาชีพในการให้การรักษาหรือ (จ่ายปีละ 1 ครั้ง)

กลุ่มอาการเฉพาะทางด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย หรือประสบการณ์

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านใดด้านหนึ่งมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3.2 จบวุฒิการศึกษา การแพทย์แผนไทย มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

3.3 มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่า 6 LU/ปีการศึกษา

3.4 มีภาระงานบริการวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 8 LU/ปีการศึกษา

3.5 มีภาระงานวิจัยและผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับด้านความชำนาญเฉพาะ

ทาง ไม่ต่ำกว่า 4 LU/ปีการศึกษา

3.6 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในโรคหรือด้านท่ีตนเอง มีความชำนาญอย่าง

น้อย 1 เรื่อง/ปี ติดต่อกัน อย่างน้อย 3 ปี

5 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. พนักงานขับรถยนต์ (ค่าเส่ียงภัย) 1,000 บาท

2. ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคณบดี 10,000 บาท

3. ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน กรณีค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนจากบัณฑิตวิทยาลัยไม่เพียงพอ (ไม่เกิน 10 เดือน) 3,000 บาท
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6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1. อัตราค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณบุคลากร ข้าราชการ, ข้าราชการท่ีเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 7,500 บาท

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์ และทันตแพทย์

- พนักงานมหาวิทยาลัย , พนักงานเงินรายได้ อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,  10,000 บาท

รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์ และทันตแพทย์

ข้าราชการท่ีเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย

และพนักงานเงินรายได้ 

 - เภสัชกร  2,000 บาท

 - พยาบาล  1,200 บาท

 - วิศวกร  1,000 บาท

 - นักรังสีการแพทย์ หรือผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  800 บาท

2. อัตราการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีของคณะ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์  500 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตอบแทนวิทยากร

ผู้ช่วยทันตแพทย์ ภาคบรรยาย

- รายวิชาอ่ืน ๆ (ยกเว้นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)  300 บาท/ชม.

- รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่ัวโมงละ 300 บาท  300 บาท/ชม.

ภาคปฏิบัติเหมาจ่าย

จํานวน 1,200 ช่ัวโมง  เหมาจ่าย  9,375 บาท/คน

กิจกรรมนอกสถานท่ี  เหมาจ่าย  30,000 บาท

4. ค่าตอบแทนการสอบโครงร่างวิจัยและ การสอบโครงร่างวิจัย

การสอบงานวิจัย 1.ประธานกรรมการสอบ  800 บาท/ครั้ง

2.กรรมการสอบ  500 บาท/ครั้ง
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การสอบงานวิจัย

1.ประธานกรรมการสอบ  1,000 บาท/ครั้ง

2.กรรมการสอบ  600 บาท/ครั้ง

5. เงินรางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 5.1ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด ระดับประเทศ (อาจารย์ท่ีปรึกษา)  3,000 บาท/เรื่อง

จากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 5.2ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด ระดับนานาชาติ (อาจารย์ท่ีปรึกษา) 6,000 บาท/เรื่อง

5.3 ได้รับรางวัลอ่ืนๆ นอกเหนือจากรางวัลชนะเลิศจากการประกวด  3,000 บาท/เรื่อง

ระดับนานาชาติ(อาจารย์ท่ีปรึกษา)

6. ค่าเช่าท่ีพักตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์  4,000 บาท

7. โครงการฝึกอบรมสาขาวิชาทันตกรรมจัด ค่าตอบแทนอาจารย์ควบคุมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสาขาวิชา  5,000 บาท/คาบ

ฟันนอกเวลาราชการปีการศึกษา 2561 รุ่นท่ี 4 ทันตกรรมจัดฟัน นอกเวลาราชการ (1 คาบ เท่ากับ 3 ช่ัวโมง)

8. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสาขาวิชาทันตกรรม ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยควบคุมปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  1,000 บาท/คาบ

จัดฟันนอกเวลาราชการปีการศึกษา 2561 รุ่นท่ี 4 นอกเวลาราชการ โครงการฝึกอบรมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ

9. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอช่ือวิทยานิพนธ์  200/เรื่อง หรือ

เสนอช่ือวิทยานิพนธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือเสนอเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  เหมาจ่าย ไม่เกิน

เพ่ือเสนอช่ือเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  1,500 บาท/คน/ครั้ง

10. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสนับสนุนค่า สนับสนุนช่ัวโมงละ ไม่เกิน 250 บาท

ปรึกษาสถิติในการวิจัย โครงการละ  ไม่เกิน 1,000 บาท

11. เงินสาขาขาดแคลนของพนักงานมหาวิทยาลัย    1.ต้องปฏิบัติงานให้คณะทันตแพทยศาสตร์มีรายได้จากการทำงาน 50 % ของรายได้ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งทันตแพทย์ท่ีบรรจุ ซ่ึงหักค่าใช้จ่าย (ค่าวัสดุและ/หรือค่า Lab ภายนอกคณะฯ)ก่อนแล้วมีรายได้ ท่ีทำไว้เกิน แต่ไม่เกิน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาทต่อเดือน  15,000 บาทต่อเดือน

2.กรณีสามารถปฏิบัติงานให้คณะทันตแพทยศาสตร์มีรายได้จากการทำงาน
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เกินกว่าตามข้อ 1 ให้จ่ายค่าตอบแทน 50 % ของรายได้ท่ีทำไว้เกิน

แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน

7 คณะนิติศาสตร์ 1. เงินรางวัลการเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน สำหรับผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงข้ึนในตำแหน่งชำนาญการ 10,000 บาท

สำหรับผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงข้ึนในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 20,000 บาท

เง่ือนไข : จ่ายครั้งเดียวหลังจากมีคำส่ังแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงข้ึน

2. เงินรางวัลสําหรับโครงการพัฒนางาน สําหรับโครงการพัฒนางานท่ีสามารถนํามาพัฒนางาน/หรือองค์กร 20,000 บาท

ท่ีจัดประกวดโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน เง่ือนไข : ได้รับรางวัลใดๆท่ีประกวดจากหน่วยงานอ่ืน

โครงการกลุ่ม(ได้รับรางวัลทุกระดับ) การจ่ายจะเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการภายนอก

เงินรางวัลสําหรับโครงการพัฒนางาน สําหรับโครงการพัฒนางานท่ีสามารถนํามาพัฒนางาน/หรือองค์กร 10,000  บาท

ท่ีจัดประกวดโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน เง่ือนไข : ได้รับรางวัลใดๆท่ีประกวดจากหน่วยงานอ่ืน

โครงการเด่ียว (ได้รับรางวัลทุกระดับ) การจ่ายจะเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการภายนอก

3. เงินรางวัลสําหรับโครงการพัฒนางาน สําหรับโครงการพัฒนางานท่ีสามารถนํามาพัฒนางาน/หรือองค์กร 10,000 - 20,000 บาท

ระดับคณะ โครงการกลุ่ม (รางวัลชนะเลิศ) เง่ือนไข : การจ่ายจะเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการในคณะ

4. เงินรางวัลสําหรับโครงการพัฒนางาน สำหรับผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงข้ึนในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 5,000 - 10,000  บาท

ระดับคณะ โครงการเด่ียว (รางวัลชนะเลิศ)

5. เงินสนับสนุนสําหรับการจัดทําบทความ สำหรับผู้ท่ีจัดทำบทความเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน ไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง

ตีพิมพ์ในฐาน TCI 1/2 เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน (จ่ายตามจริง ต่อการเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน 1 ครั้ง)

6. เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน (จ่ายตามจริง ต่อการเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน 1 ครั้ง) ไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง

7.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านตำรา/หนังสือ/ ค่าตอบแทนอ่านตำรา/เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบคําสอน (1) เอกสารประกอบการสอน 1,000 บาท/คน

(2) ตําราภาษาไทย 3,000 บาท/คน
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(3) ตำราภาษาต่างประเทศ 10,000 บาท/คน

(4) ตำราแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือตำราแปล 15,000  บาท/คน

ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

เงินอุดหนุนการจัดทําตําราและเอกสารประกอบการสอน

(1) เอกสารประกอบการสอน ไม่เกิน 10,000 บาท/เล่ม

(2) ตําราภาษาไทย ไม่เกิน 50,000บาท/เล่ม

(3) ตำราภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 80,000บาท/เล่ม

(4) แปลตำราภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ไม่เกิน 120,000บาท/เล่ม

(5) แปลตำราภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 150,000บาท/เล่ม

8. ค่าตอบแทนการสอน อาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ 2,000 บาท/ชม.

9. ค่าตอบแทนการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ครั้งแรก 500 บาท/ครั้ง

ครั้งต่อๆไป 300 บาท/ครั้ง

10. ค่าตอบแทนการเป็นวิทยากรรายการวิทยุ 200 บาท/ครั้ง

11. ค่าตอบแทนการประเมินผลการศึกษา 20 บาท/นศ./รายวิชา

12. ค่าตอบแทนเปล่ียนสถานภาพ ส่วนต่างของค่าจ้างและได้รับค่าตอบแทนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 8,000 บาท

8 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินสายวิชาการ 100,000 บาท

วุฒิปริญญาเอก 1.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าสาขาทางการพยาบาล (2 งวด)

1.3 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล การเรียนการสอน 

บริการวิชาการและวิจัย

1.4 กรณีดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานตามตำแหน่งไม่เต็มเดือนในเดือนใดให้จ่าย

ค่าตอบแทนตามอัตราส่วนจำนวนวันท่ีดำรงตำแหน่งหรือปฎิบัติงามตามตำแหน่ง
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

ท่ีกำหนดข้างต้น

1.5 แบ่งจ่าย จำนวน 2 งวด คือ

      - งวดท่ี 1 เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน จํานวน 50,000 บาท

      - งวดท่ี 1 เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี จำนวน 50,000 บาท

2. ค่าตอบแทนประสบการณ์ ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี 7,000 บาท

ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 10,000 บาท

คุณสมบัติ

1.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินสายวิชาการ

2.สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าสาขาทางการพยาบาล

3.มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล การเรียนการสอน บริิการวิชาการและวิจัย

4.กรณีดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานตามตำแหน่งไม่เต็มเดือนในเดือนใดให้จ่ายค่าตอบ

แทนตามอัตราส่วนจำนวนวันท่ีดำรงตำแหน่งหรือปฎิบัติงามตามตำแหน่งท่ีกำหนดข้างต้น

3. ค่าตอบแทนอาจารย์ข้ึนปฏิบัติแทน 2.1 เป็นบุคลากรประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

Preceptor 2.2 คณาจารย์ท่ีปฏิบัติงานประจำท่ีคณะพยาบาลศาสตร์

กรณีอาจารย์ปฏิบัติงานเวรเช้า 500 บาท/วัน

กรณีอาจารย์ปฏิบัติงานเวรบ่าย 800 บาท/วัน

9 คณะเภสัชศาสตร์ 1. ผู้ตรวจการยาม 1,500 บาท

2. เภสัชกรแผนโบราณ 1,000 บาท

3. เภสัชกรประจำร้านยา 7,000 บาท

4. ผู้จัดการร้านยา 5,000 บาท

5. รองผู้จัดการร้านยา 2,000 บาท
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

6. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 100 บาท/คน/วัน

7. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปฏิบัติงานแคชเชียร์  นอกเวลาราชการและช่วงเวลา 12.00-13.00 น 50 บาท/ชม.

8. เงินรางวัลนักกีฬา - เหรียญทอง 3,000 บาท

- เหรียญเงิน 2,000 บาท

- เหรียญทองแดง 1,000  บาท

10 คณะวิทยาการจัดการ 1. ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกำกับ 2,000 บาท

ดูแลการจัดทําบัญชี

2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความ  1 บทความจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 2-3 คน 1,000 บาท/บทความ

เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ

3. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพงานวิจัย

- โครงร่างงานวิจัย ไม่เกิน 1,000 /คน/เรื่อง

- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย/คน/เรื่อง ไม่เกิน 1,000 /คน/เรื่อง

- ร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์/คน/เรื่อง ไม่เกิน 1,000 /คน/เรื่อง

4. ค่าตอบแทนกองบรรณาธิการวารสารในการ กองบรรณาธิการท้ังภายในและภายนอก 250 บาท/บทความ

พิจารณาบทความก่อนตอบรับการตีพิมพ์

5. ค่าตอบแทนบรรณาธิการวารสาร 6,000 บาท/ฉบับ

6. งานประชุมวิชาการระดับชาติและ - ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษ (Keynote) 3,000 บาท/คน

นานาชาติ  NCAM - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ NCAM 500 บาท/บทความ

(1 บทความจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 2 คน) ต่อ 1 บทความ

- ค่าตอบแทนผู้วิพากษ์การนำเสนอบทความ NCAM ต่อ 1 วัน 1,000 บาท

 (สำหรับห้องนำเสนอท่ีมีบทความน้อย ประมาณ 3 บทความ 
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

7. รางวัลการนําเสนอผลงานพัฒนางานระดับคณะ 5,000 บาท

8. รางวัลการเผยแพร่ผลงานของบุคลากร - ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐาน Web of Science (Q1) 30,000 บาท/บทความ

- ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐาน Web of Science (Q2) 20,000 บาท/บทความ

- ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐาน Web of Science 15,000 บาท/บทความ

(Q3-Q4)

- ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 10,000 บาท/บทความ

(Subject Area-Social, Sciences & Humanities)

- ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 4,000 บาท/บทความ

ระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี ๑

9. การสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความ  - ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐาน Web of Science ไม่เกิน 10,000 บาท

(Q1-Q2) 50% ของค่าตีพิมพ์ปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ

 - ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐาน Web of Science ไม่เกิน 5,000 บาท

 (Q3-Q4) 50% ของค่าตีพิมพ์ปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ

 - ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล Scopus(Q1-Q2) ไม่เกิน 3,500 บาท

50% ของค่าตีพิมพ์ปกติท่ีวารสารเรียกเก็บ

- ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 1 ไม่เกิน 1,500 บาท

- ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่มท่ี 2 ไม่เกิน 2,500 บาท

(สายสนับสนุน)

11 คณะวิทยาศาสตร์ 1. อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1.1 เป็นอาจารย์สังกัดสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 4,000 บาท

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ท่ีทำหน้าท่ี ท่ีทำหน้าท่ีสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สอนด้านกายวิภาคศาสตร์ 1.2 มีภาระการสอนหรือปฏิบัติงานอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องกับร่างอาจารย์ใหญ่
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

หรือช้ินส่วนต่างๆของร่างอาจารย์ใหญ่

1.3 มีเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรวมวันหยุดราชการไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน 

1.4 การนับวันปฏิบัติงานแต่ละเดือน ให้นับโดยนำจำนวนวันของเดือนนั้น

หักด้วยจำนวนวันท่ีไม่อยู่ปฏิบัติงานเนื่องจาก 

- การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ

- การลาอุปสมบท ลาประกอบพิธีฮัจจ์ ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาป่วย หรือลาพักผ่อน

- ไปปฎิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ

- ได้รับการยืมตัวไปช่วยราชการท่ีหน่วยงานอ่ืน

2. พนักงานห้องปฏิบัติการ (ด้านกายวิภาคศาสตร์) 1. เป็นพนักงานห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

2. ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับร่างอาจารย์ใหญ่ หรือช้ินส่วนของร่างเพ่ือการเรียน

การสอนโดยการเตรียมร่าง การแช่น้ำยา การชำแหละ และการประกอบ

3. มีเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรวมวันหยุดราชการไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน

4. การนับวันปฏิบัติงานแต่ละเดือน ให้นับโดยนำจำนวนวันของเดือนนั้น

หักด้วยจำนวนวันท่ีไม่อยู่ปฏิบัติงานเนื่องจาก 

- การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ

- การลาอุปสมบท ลาประกอบพิธีฮัจจ์ ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาป่วย หรือลาพักผ่อน 

- ไปปฎิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  

- ได้รับการยืมตัวไปช่วยราชการท่ีหน่วยงานอ่ืน

2.1 พนักงานวิทยาศาสตร์ 800 บาท

2.2 พนักงานผ่าศพและรักษาศพ 600 บาท
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ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

2.3 พนักงานห้องปฏิบัติการ 600 บาท

3. เจ้าหน้าท่ีรับ - ส่งร่างบริจาค 1. เป็นพนักงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 ด้านกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในตำแหน่งต่อไปนี้  

   - นักวิทยาศาสตร์ พนักงานผ่าและรักษาศพ พนักงานห้องปฏิบัติการ

พนักงานประจำห้องทดลองและพนักงานขับรถรับศพ 

2. ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับร่างบริจาค โดยการไปรับ และฉีดยาศพ นอกสถานท่ี 

3. ทำหน้าท่ีเดินทางไปรับร่างบริจาค และฉีดยาศพ นอกสถานท่ี 

โดยเดินทางไปครั้งละไม่เกิน 2 คน

4. ให้จ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้มีสิทธิ์เป็นรายครั้งของการปฏิบัติงาน ในอัตราดังนี้  

- กรณีท่ีสามารถไป-กลับได้ภายใน 1 วัน 500 บาท

- กรณีท่ีไม่สามารถไป-กลับได้ภายในวันเดียว จ่ายเพ่ิม 200 บาทต่อคน ในวันถัดไป 500 บาท

4. เจ้าหน้าท่ีผู้กระทำชำแหละศพ จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้กระทำชำแหละศพ เพ่ือนำกระดูกไปใช้เรียน 4,000 บาท/โครงร่าง

ในห้องปฏิบัติการ

5. เจ้าหน้าท่ีผู้ประกอบโครงกระดูก จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ประกอบโครงกระดูก เพ่ือไว้ใช้ประกอบ 2,000 บาท/โครงร่าง

การเรียนในห้องปฏิบัติการ

6. ผู้สอบทานภายในคณะวิทยาศาสตร์ จ่ายให้กับผู้สอบทานภายในคณะท่ีทำหน้าท่ีสอบภายภายใน ในปีงบประมาณนั้นๆ  

- ประธาน 2,000 บาท/ ปี

- กรรมการ 1,500 บาท/ปี

7. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีท่ีทำหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุประจำปี

ในปีงบประมาณนั้น ๆ

- ประธาน 2,000 บาท/ ปี
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ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

- กรรมการ 1,500 บาท/ปี

- เลขานุการ 2,000 บาท/ ปี

8. ค่าตอบแทนเพ่ิมแก่อาจารย์ผู้สอนภาคฤดูร้อน จ่ายเพ่ิมเติมจากบัญชี 1 กรณีมีนักศึกษาจํานวนมาก ดังนี้

สําหรับรายวิชาท่ีมีนักศึกษาจํานวนมาก 8.1 รายวิชาท่ีมีนักศึกษา 61-80 คน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอน 750 บาท/หน่วยกิต

8.2 รายวิชาท่ีมีนักศึกษา 81-100 คน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอน 1,500 บาท/หน่วยกิต

8.3 รายวิชาท่ีมีนักศึกษา 101-120 คน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอน 2,250 บาท/หน่วยกิต

8.4 รายวิชาท่ีมีนักศึกษา 121-140 คน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอน 3,000 บาท/หน่วยกิต

8.5 รายวิชาท่ีมีนักศึกษามากกว่า 140 คน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์ผู้สอน 3,750 บาท/หน่วยกิต

8.6 รายวิชาท่ีมีนักศึกษามากกว่า 1 ตอน อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอนในตอนต่อๆ 

ไป จะเทียบเท่ากับ 1 รายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ก็ต่อเมื่อมีจำนวนนักศึกษาใน

ตอนนั้นๆ ต้ังแต่ 60 คนข้ึนไป

9. ค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ท่ีทำหน้าท่ีเป็น 9.1 จ่ายให้กับอาจารย์ท่ีเป็น Facilitator และทำหน้าท่ีคุม PBL มากกว่า 2 PBL 900 บาท

 Facilitator ในรายวิชา Block ให้เบิกค่าตอบแทนในส่วนท่ีเกิน ในอัตรา PBL ละ 900 บาท

(1PBL อาจารย์ปฏิบัติงาน 6 ชม.: ในการคิดค่าตอบแทนเทียบ 1 ชม.

การคุม PBL เท่ากับ 1 ชม.การสอนปฏิบัติ ดังนั้น 1 PBL=(6 ชม./2)* 300 บาท

9.2 ช่ัวโมงท่ีเกิดจากการทำหน้าท่ีคุม PBL และนำไปเบิกค่าตอบแทนตาม

หลักเกณฑ์นี้แล้ว ไม่สามารถนำมาคำนวณเพ่ือเบิกค่าสอนเกินได้และไม่ให้นำ

ไปคิดเป็น Load ภาระงาน

10. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับภาระงานตรวจ 10.1 ค่าตอบแทนพิเศษนี้ใช้ตอบแทนพิเศษเฉพาะภาระงานตรวจกระดาษคำตอบ

กระดาษคําตอบรายวิชาบรรยาย รายวิชาบรรยายเท่านั้น (ไม่รวมรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น รายวิชาปฏิบัติการ

โครงงานวิทยาศาสตร์ วิชานิพนธ์ และอ่ืนๆ) 
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10.2 ค่าตอบแทนพิเศษนี้ใช้ตอบแทนพิเศษเฉพาะภาระงานตรวจกระดาษคำตอบ

รายวิชาบรรยายท่ีมีนักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 100 คน ข้ึนไป/ตอน เท่านั้น

และมีรหัสรายวิชา 3XX-1XX เท่านั้น 

10.3 จ่ายให้แก่ผู้สอนท่ีมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 65% ของเกณฑ์ภาระงาน

สอนท่ีมีสิทธิ์เบิกค่าสอนพิเศษ 

10.4 อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับภาระงานตรวจกระดาษคำตอบ

รายวิชาบรรยายจากเงินรายได้คณะฯ ดังนี้ 

 * ต้องมีสัดส่วนของข้อตอบอัตนัยไม่น้อยกว่า 50% 

กรณีอาจารย์ผู้สอนคนเดียวกัน สอนหลายตอนในรายวิชาเดียวกัน

สามารถนำจำนวนนักศึกษาในแต่ละตอนมารวมกันได้

- ข้อสอบอัตนัยล้วน (ชุดท่ี 101 ข้ึนไป/ตอน) 5 บาท/ชุด

- ข้อสอบอัตนัย-ปรนัย (ชุดท่ี 101 ข้ึนไป/ตอน) 2.5 บาท/ชุด

11. ค่าตอบแทนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 11.1 บุคลากรภายในคณะ โดยให้เบิกได้ตาม 400 บาท/ชม.

จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนจริง ท้ังนี้ ผู้ท่ีมีสิทธิ์เบิกจะต้องมีภาระงานสอนเกินกว่า

ร้อยละ 65 ของจำนวนช่ัวโมงตามเกณฑ์ค่าสอนเกินภาระงานสอน

(ไม่นับรวมช่ัวโมงท่ีเกิดจากการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป)

ช่ัวโมงท่ีเกิดจากการสอนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป และนําไปเบิก

ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้แล้ว ไม่สามารถนำมาคำนวณเพ่ือเบิกค่าสอน

เกินได้และไม่ให้นำไปคิดเป็น Load ภาระงาน

11.2 บุคคลภายนอกคณะ  โดยให้เบิกได้ตามจำนวนช่ัวโมงท่ีสอนจริง 400 บาท/ชม.
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12. ค่าตอบแทนการออกข้อสอบประมวล จ่ายให้กับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบประมวลความรู้สาขาวิชาพรีคลีนิค

ความรู้สาขาวิชาพรีคลีนิค  เพ่ือวัดความรู้ในวิชาชีพพ้ืนฐานด้านพรีคลีนิค

- สำหรับคณะแพทยศาสตร์ 300 บาท/ข้อ

- สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ 100 บาท/ข้อ

13. อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณา จ่ายให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพตำรา/หนังสือ

คุณภาพตํารา/หนังสือ 1) จำนวนหน้าน้อยกว่า 200 หน้า 1,000 บาท

2) จำนวนหน้า 200 หน้าข้ึนไป 1,500 บาท

14. อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิใน จ่ายให้ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านใบสมัคร UK-PSF 1,000 บาท/เรื่อง

การอ่านใบสมัคร UK-PSF

12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. ค่าตอบแทนเงินรางวัลหลักสูตรปกติ 1.1 ค่าตอบแทนสมทบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- ครู วิศวกร นายช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 70 บาท/ชม.

หลักการจ่ายเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมทบจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ (ไม่เกิน 5 ช่ัวโมง/วัน)

- ช่าง ช่างฝีมือโลหะ หรือช่างอ่ืน ลูกมือช่าง คนงานห้องทดลอง ไม่เกิน 50 บาท/ชม.

2. การบริการวิชาการแบบให้เปล่า 2.1 ท่ีปรึกษา 300 บาท/ชม.

เบิกได้ไม่เกิน 5 ช่ัวโมง/วัน (ทุกตำแหน่ง) และให้มีการระบุภาระงานด้วย

2.2 ค่าวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร สำหรับ inhouse training ไม่เกิน 1,000 บาท

/หลักสูตร

3. ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน 3.1 ตำแหน่งอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานน้อยกว่า 2 ปี 4,000 บาท

4. ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้อง 4.1 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการ ไม่เกิน 500 บาท/คน

และความสมบูรณ์ของผลงานทางวิชาการ ประเมินผลการสอน /ครั้ง
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13 คณะศิลปศาสตร์ 1. อาจารย์พ่ีเล้ียงผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ให้อาจารย์พ่ีเล้ียงได้รับค่าตอบแทน ต่อการเป็นอาจารย์พ่ีเล้ียง 1 ราย 5,000 บาท/คน

ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรณีอาจารย์ท่ีอยู่ในความดูแลย่ืนขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการก่อนท่ีอาจารย์พ่ีเล้ียงทำหน้าท่ีครบ 2 ปี หรืออาจารย์ท่ี

อยู่ในความดูแลย่ืนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายใน 2 เดือน หลังจาก

ท่ีอาจารย์พ่ีเล้ียงทำหน้าท่ีครบ 2 ปี และคณะรับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่ง

2. ผู้ย่ืนขอกำหนดตำแหน่งสูงข้ึน จ่ายเมื่อผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งและผลงาน 5,000 บาท

 (พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน) ท่ีใช้สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งสูงข้ึน จากคณะอนุกรรมการประเมินการแต่งต้ัง

ตำแหน่งประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ

สังกัดคณะศิลปศาสตร์

3. ผู้เสนอขอรับทุนการผลิตคู่มือปฏิบัติงาน จ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติทุนจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนผลิตผลงาน 5,000 บาท

ผลงานเชิงวิเคราะห์ และผลงานเชิงสังเคราะห์ ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์

4. เงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าท่ีประเมินผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน 500 บาท/ครั้ง

เพ่ือทำหน้าท่ีประเมินผลงานของบุคลากร (คู่มือปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์ และผลงานเชิงสังเคราะห์)

สายสนับสนุน

5. ผู้เสนอขอปรับระดับช้ันงาน (ลูกจ้างประจำ) จ่ายเมื่อผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมิน 5,000 บาท

เพ่ือปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจำให้สูงข้ึน

6. ค่าตอบแทนในรายวิชา/ตอน ท่ีเปิดสอน - อัตราค่าสอนของนักศึกษาต่างประเทศกลุ่มนี้ไม่นำมาคำนวณกับภาระงาน

ให้กลุ่มนักศึกษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาไทย สอนปกติเพ่ือนำมาคิดเป็นช่ัวโมงสอนเกิน 

- การเบิกจ่ายกำหนดให้การสอนภาคปฏิบัติหรือคุมฝึกในห้อง

ทดลอง 2 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยช่ัวโมง

- ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 400 บาท/ชม.
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- ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 1,000 บาท/

ภาคการศึกษา

7. ค่าใช้จ่ายวิชา 890-901 ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สําหรับหลักสูตร

ระดับปริญญาโทภาคพิเศษและภาคปกติ

- ค่าสอนอาจารย์ประจำ - เบิกจ่ายเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกิน 1,000 บาท/ชม.

- ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงาน - เบิกจ่ายเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกิน 2,000 บาท/

การเรียนการสอน โดยภาคการศึกษานั้น ภาคการศึกษา

ต้องเปิดสอนมากกว่า 1 ห้องเรียน

- ค่าตอบแทนอาจารย์เตรียมเอกสารการเรียน - เบิกจ่ายเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกิน 2,000 บาท/

การสอน โดยภาคการศึกษานั้นต้องเปิดสอน ภาคการศึกษา

มากกว่า 1 ห้องเรียน

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีการเงิน - เบิกจ่ายเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกิน 1,000 บาท 

/ภาคการศึกษา

8. ค่าใช้จ่ายรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษ -ค่าสอนอาจารย์ประจำ ไม่เกิน 1,000/ชม.

สําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สําหรับหลักสูตร -เบิกจ่ายเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ -ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงานการเรียนการสอน ไม่เกิน 2,000 

-เบิกจ่ายเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา /ภาคการศึกษา

9. ค่าตอบแทนการให้คำปรึกษาดุษฏีนิพนธ์ 1. ดุษฏีนิพนธ แบบเก่า

-ภาษาอังกฤษ 8,000 บาท

-ภาษาไทย 5,600 บาท
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- เบิกจ่ายเมื่อมีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง  อนุมัติให้ปริญญา

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา

10. รางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี คณะศิลปศาสตร์ จ่ายเมื่อผลงานได้รับการประกาศให้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี คณะศิลปศาสตร์ 5,000 บาท

สําหรับผลงานท่ีมีคุณภาพ “ดีเย่ียม” โดยผลงานมีคุณภาพระดับ “ดีเย่ียม”

11. รางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี คณะศิลปศาสตร์ จ่ายเมื่อผลงานได้รับการประกาศให้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี คณะศิลปศาสตร์ 3,000 บาท

สําหรับผลงานท่ีมีคุณภาพ “ดีเด่น” โดยผลงานมีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”

14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1. ค่าสมนาคุณสาขาขาดแคลน : วิศวกร 1.1 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม 1,000 - 2,000 บาท

และศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ

1.2 ไม่อยู่ในระหว่างลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ลาคลอดบุตร หรือ ลากิจ 

ลาป่วย ลาพักผ่อน เกินเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

1.3 ไม่อยู่ในระหว่างได้รับการยืมตัวไปช่วยงานท่ีหน่วยงานอ่ืน

1.4 ต้องมีเวลาปฏิบัติงานรวมวันหยุดราชการไม่น้อยกว่า 20 วัน ในหนึ่งเดือน 

และการนับช่วงเวลาปฏิบัติงานให้นับจำนวนวันในหนึ่งเดือนหักด้วยจำนวนวันท่ี

ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามลักษณะข้อ (1) – (3)

1.5 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ 80 คะแนนข้ึนไป

1.6 ต้องรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน

15 สํานักทรัพยากรการ 1. ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานนอกเวลาปฎิบัติงาน บุคลากรท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 50 บาท/ชม.

เรียนรู้คุณหญิงหลง  โดยให้เบิกได้เท่ากับระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานจริง 60 บาท/ชม.

อรรถกระวีสุนทร

16 สํานักการศึกษาและ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยแบบสมบูรณ์ (Full paper) 500บาท/

นวัตกรรมการเรียนรู้ สมบูรณ์ (Full paper) ในการประชุม ผลงาน/คน
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วิชาการ PSU Education Conference

2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เพ่ือตีพิมพ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกท่ีมหาวิทยาลัย แต่งต้ังโดยการเสนอ 500 บาท/

ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรม ของกองบรรณาธิการ จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือสำเร็จ บทความ/คน

การเรียนรู้ การศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ

 มีหน้าท่ีพิจารณาและประเมินคุณภาพของบทความ

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าท่ีในการพิจารณาเนื้อหาสาะรูปแบบ 600 บาท/คน/

ประเมินส่ือการเรียนการสอน การนำเสนอลักษณะของส่ือท่ีผลิต ตรวจทาน ความถูกต้องของ script ช้ินงาน

 ความสอดคล้องของเนื้อหา ช่ือเรื่องข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ

รวมท้ังดําเนินการประเมิน คุณภาพของส่ือ ตามกรอบ/

แนวทางการประเมิน คุณภาพ ส่ือการเรียน การสอนท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17 สํานักนวัตกรรมดิจิทัล 1. ค่าตอบแทน Internal Auditor ค่าตอบแทน Internal Auditor 1,000 บาท

และระบบอัจฉริยะ 2. ค่าตอบแทนผู้ดูแลระบบเงินเดือน ผู้ดูแลระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัย 2,500 บาท

3. ค่าตอบแทนบริการฝึกอบรม ด้านการจัดทำหลักสูตร

กรรมการร่างหลักสูตร

- พ้ืนฐาน ไม่เกิน 200 บาท/ชม.

- ระดับสูง ไม่เกิน 300 บาท/ชม.

กรรมการทวนสอบหลักสูตร

- พ้ืนฐาน ไม่เกิน 200 บาท/ชม.

- ระดับสูง ไม่เกิน 300 บาท/ชม.

ด้านการจัดทำเอกสาร
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เขียนเอกสารเป็นเล่ม

- พ้ืนฐาน ไม่เกิน 400 บาท/ชม.

- ระดับสูง ไม่เกิน 600 บาท/ชม.

เขียนเอกสารในรูปแบบ ppt

- พ้ืนฐาน ไม่เกิน 200 บาท/ชม.

- ระดับสูง ไม่เกิน 300 บาท/ชม.

ทวนสอบเอกสาร

- พ้ืนฐาน ไม่เกิน 400 บาท/ชม.

- ระดับสูง ไม่เกิน 600 บาท/ชม.

18 สํานักเครื่องมือ 1. คณะทํางาน Cross Functional Team ได้แก่   คณะทำงานด้านต่าง ๆ และผู้จัดการด้านเทคนิคของสำนักเครื่องมือ 700 บาท/ทีม

วิทยาศาสตร์และ   1.1 คณะทำงานด้านความปลอดภัย SHE  วิทยาศาสตร์และการทดสอบ

การทดสอบ   1.2 คณะทำงานด้านการจัดการความรู้  KM 

  1.3 คณะทำงานด้าน 5 ส 

  1.4 คณะทำงานด้าน Kaizen 

  1.5 คณะทำงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์  

  1.6 คณะทำงานด้าน CSR  

  1.7 คณะทำงานด้านนวัตกรรม    

  1.8 คณะทำงานด้านการตรวจประเมิน 

  ตามแนวทางTQA   

  1.9 ผู้จัดการด้านเทคนิค

2. คณะกรรมการสอบทานภายใน  คณะกรรมการสอบทานภายในประจำปี กำหนดสอบทานภายในปีละ 1 ครั้ง  500 บาท/คน
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(คณะกรรมการ 5 คน) (จ่ายค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง)

3. หัวหน้าคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพ กำหนดดำเนินกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพปีละ 1 ครั้ง 1,000 บาท/คน

ภายใน (Lead Auditor) (จ่ายค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง)

4. คณะทำงานผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน กำหนดดำเนินกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพปีละ 1 ครั้ง 500 บาท/ทีม

จํานวน 12 ทีม ประกอบด้วยทีมตรวจติดตามดังนี้  (จ่ายค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง)

  4.1 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

  4.2 งานแผนและประกันคุณภาพ   

  4.3 งานการเงินและบัญชี (งานส่งมอบผล)  

และงานบริหารงานท่ัวไป (งานรับตัวอย่าง

และจัดเก็บตัวอย่าง)

  4.4 งานพัสดุ

  4.5 งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัย/

เครื่องมือพ้ืนฐาน 

  4.6 งานเคมีประยุกต์ 

  4.7 งานเคมีพ้ืนฐาน   

  4.8 งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  4.9 งานชีวโมเลกุล  

  4.10 งานยางและวัสดุ   

4.11 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านน้ำ 

รายการ TSS, TDS, TS ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025) 

 4.12 งานตรวจติดตามคุณภาพภายใน   
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(สุ่มตรวจ ISO 9001 และ ISO/IEC 17025)

5. ค่าตอบแทนพิเศษ 5.1. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

5.1.1 การจัดสรรเงินคิดจากรายได้ท่ีเกิดข้ึนจากการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก

(หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรมและบุคคลท่ัวไป) เท่านั้น

5.1.2 รายได้ท่ีนำมาจัดสรรครอบคลุมการให้บริการการทดสอบ /วิเคราะห์ การอบรม 

การซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และจำหน่ายส่ิงประดิษฐิ์และนวัตกรรมต่างๆ

5.1.3 กำหนดให้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้

วงเงินจาก ข้อ 1.1 มี 10,000,000 ถึง 11,000,000 บาท ร้อยละ 15

วงเงินจาก ข้อ 1.1 มี 11,000,000 ถึง 12,000,000 บาท ร้อยละ 20

วงเงินจาก ข้อ 1.1 มีมากกว่า 12,000,000 บาท ร้อยละ 25

5.1.4 หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน(พิเศษ) รายบุคคล

ส่วนท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 40 ของวงเงินท่ีจัดสรร ใช้สำหรับจัดสรรให้บุคลากร

ทุกคนเท่ากัน ตามเกณฑ์ข้อ 2.1 2.2  และ 2.3

ส่วนท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 40 ของวงเงินท่ีจัดสรร ใช้สำหรับจัดสรรให้บุคลากรตาม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ตามเกณฑ์ข้อ 2.1 2.2 2.3 และ 2.4

ส่วนท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินท่ีจัดสรรใช้สำหรับการจัดกิจกรรม

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

5.1.5 จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษให้บุคลากรปีละ 1 ครั้ง

5.2. คุณสมบัติของบุคลากร

5.2.1 เป็นบุคลากรสังกัดสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ท่ีปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 10 เดือน
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5.2.2 มีสถานะเป็นบุคลากรสังกัดสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ในช่วงเวลาท่ีได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน

5.2.3 เป็นบุคลการประจำสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

 ครอบคลุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้

และพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่รวมผู้บริหารท่ีแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัย

(ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการฯ)

5.2.4 บุคลากรท่ีจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จะต้องมีวันลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อน

รวมกันไม่เกิน 30 วันในปีงบประมาณ

19 สํานักวิจัยและพัฒนา 1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย

1.1 การพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการทาบทามให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพโครงการวิจัย 500 - 1,000 บาท/

คน/เรื่อง

1.2 การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการทาบทามให้เป็นผู้ประเมิน 500 - 1,000 บาท/

หรือส่ิงประดิษฐ์ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือส่ิงประดิษฐ์ คน/เรื่อง

1.3 การตรวจสอบต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการทาบทาม หรือคัดเลือกจาก 500 - 1,000 บาท/

ในวารสาร กองบรรณาธิการให้เป็นผู้ตรวจสอบต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร คน/เรื่อง

1.4 การตรวจสอบและแก้ไขบทความวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการทาบทามให้เป็น 1,000-3,000 บาท

ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้ตรวจสอบและแก้ไขบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ /เรื่อง

หรือเป็นบทความท่ีได้รับการอ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่ีเป็นผู้ตรวจแก้ไข และตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับ

ภาษาอังกฤษเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

1.5 การตรวจสอบภาษาต้นฉบับบทความ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการทาบทามให้เป็นผู้ตรวจ 500-1,000 บาท/เรื่อง
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ท่ีได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร สอบภาษาต้นฉบับบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

2. รางวัล

2.1 การพิจารณากล่ันกรองคัดสรรอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการทาบทามให้เป็น 500 บาท/คน/เรื่อง

ตัวอย่างด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ คณะทำงานและแต่งต้ังเป็นคณะทำงานเพ่ือพิจารณา

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ กล่ันกรองคัดเลือก

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.2 การพิจารณากล่ันกรองคัดเลือก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการทาบทามให้เป็น 500 บาท/คน/เรื่อง

รางวัลผลงานดีเด่นสาขาสร้างสรรค์ คณะทำงานและแต่งต้ังเป็นคณะทำงานเพ่ือพิจารณา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล้ันกรองคัดเลือก

2.3 การพิจารณาตัดสินรางวัลนวัตกรรม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการทาบทามให้เป็น 500 บาท/คน/เรื่อง

สงขลานครินทร์ คณะกรรมการ และแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาตัดสินรางวัล

2.4 การพิจารณาตัดสินรางวัลผลงานวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการทาบทามให้เป็น 500-1,000 บาท/

ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี คณะกรรมการเพ่ือพิจารณารางวัลผลงานวิจัยท่ีมี คน/เรื่อง

ประโยชน์ต่อชุมชน

20 สํานักงานตรวจสอบ ค่าตอบแทนวิชาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  1. ปฏิบัติหน้าท่ีหลักของตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 

ภายใน  ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ท่ีได้รับแต่งต้ังและกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 1.1 ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ 3,000 บาท

- มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนักตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2ปี

- ครั้งแรกให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนักตรวจสอบภายในซ่ึงได้รับมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมานับรวมได้ท้ังหมด
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

ต้องเป็นนักตรวจสอบภายในท่ีได้รับประกาศนียบัตร  วิชาชีพ หรือวุฒิบัตรวิชาชีพ

จากกระทรวงการคลัง หรือ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 1.2 ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 4,500 บาท

- กรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ท่ีได้รับค่าตอบแทน

วิชาชีพแล้ว ต่อมาได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 

 - ให้ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพในอัตราท่ีได้รับเดิมไปจนกว่าจะครบ 1 ปี จึงจะมีสิทธิ

ได้รับเงินค่าตอบแทนวิชาชีพในตำแหน่งระดับชำนาญการ

ต้องเป็นนักตรวจสอบภายในท่ีได้รับประกาศนียบัตร  วิชาชีพ หรือวุฒิบัตรวิชาชีพ

จากกระทรวงการคลัง หรือ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 1.3 ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 6,000 บาท

 - กรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ ได้รับค่าตอบแทน

วิชาชีพแล้ว ต่อมาได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

 - ให้ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพในอัตราท่ีได้รับเดิมไปจนกว่าจะครบ 1 ปี จึงจะมีสิทธิ

ได้รับเงินค่าตอบแทนวิชาชีพในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ต้องเป็นนักตรวจสอบภายในท่ีได้รับประกาศนียบัตร  วิชาชีพ หรือวุฒิบัตรวิชาชีพ

จากกระทรวงการคลัง หรือ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

21 ศูนย์กิจการนานาชาติ 1. ค่าตอบแทนผู้จัดรายการ นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

และสื่อสารองค์กร  (บุคลากรในหน่วยงาน) - สาระบันเทิง 100 บาท/ชม.

- สนทนาสาระ 150 บาท/ชม.

2. ค่าตอบแทนผู้จัดรายการ (บุคคลภายนอก) ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

- สาระบันเทิง 150 บาท/ชม.
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

- สนทนาสาระ 200 บาท/ชม.

22 สํานักงานวิทยา 1. ค่าสมนาคุณพนักงานขับรถอธิการบดี 6,500 บาท

เขตหาดใหญ่ 2. ค่าสมนาคุณผู้จัดการอาคาคาร 4,500 บาท

ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

3. ค่าสมนาคุณผู้จัดการรถขนส่งมวลชน 4,500 บาท

4. ค่าล่วงเวลาตามช่ัวโมงการปฏิบัติงานจริงนอก ช่วงท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเท่านั้น

เวลาทำการกรณีปฏิบัติงานต่อเนื่องของงาน กรณีทํางานวันปกติ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ่ึงนับเป็นรายช่ัวโมงท่ีเกินจาก 4 ช่ัวโมง 50 บาท/ชม.

กรณีทํางานวันหยุด

ซ่ึงนับเป็นรายช่ัวโมงท่ีเกินจาก 7 ช่ัวโมง 60 บาท/ชม.

5. ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาองค์การบริหาร 5.1 วุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป 500 บาท

องค์การนักศึกษา,สภานักศึกษาองค์การนักศึกษา 5.2 มีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีสามารถปฏิบัติงานให้คำปรึกษา

และชมรมในสังกัดองค์การบริหารองค์การนักศึกษา อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา

5.3 มีวาระในการดำรงตำแหน่งท่ีปรึกษา 1 ปีการศึกษา

6. ค่าตอบแทน อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก ม.อ. บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สายวิชาการหรือสายสนับสนุน 500 บาท

6.1 วุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป

6.2 มีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีสามารถปฏิบัติงานให้คำปรึกษา

อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา

6.3 มีวาระในการดำรงตำแหน่งท่ีปรึกษา 2 ปีการศึกษา

7. ค่าตอบแทนช่วยเหลือนักศึกษายามวิกาล สามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้ตลอด 24 ชม. และพักอยู่ภายในมหาวิทยาลัย 1,000 บาท

8. ค่าตอบแทนช่วยเหลือท่ีปรึกษาเชิงจิตวิทยา คุณสมบัติ: พนักงานมหาวิทยาลัย 1,000 บาท
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

8.1 วุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป

8.2 ปฎิบัติงานด้านจิตวิทยา ดูแลให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับนักศึกษา

8.3 มีความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีสามารถให้คำปรึกษาได้

8.4 สามารถให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้ 24 ชม.



บัญชี 2 การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามท่ีส่วนงานกำหนด

ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

1 คณะแพทยศาสตร์ 1. ค่าตอบแทนตามภาระงานเป็นกรณีพิเศษ 1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องเดินทางไปแจ้งการเกิด 40 บาท/วัน

การตาย ท่ีสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ทุกวันทำการวันละ 1 ครั้ง

 โดยพาหนะส่วนตัว

1.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องเดินทางออกไปจัดซ้ือ 230 บาท/ครั้ง

และขนอาหารสดเพ่ือผลิตอาหารบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ

 โดยรถยนต์ส่วนตัว

1.3 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแก่กรรมการตรวจนับเงิน หรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน

โรงพยาบาลฯ ท่ีมีหน้าท่ีตรวจนับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลฯ

ประจำวัน ท่ีมีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องตรวจสอบความถูกต้อง

ทันต่อเวลา และต้องมีความรับผิดชอบสูง ด้วยจำนวนเงินท่ีมาก

ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาท/วัน

- ระดับปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 3 ปี ข้ึนไป หรือ ระดับปฏิบัติการ 1,200 บาท/คน

 ประสบการณ์ เริ่มต้น

- ระดับปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 6 ปี ข้ึนไป หรือ ระดับปฏิบัติการ 1,400 บาท/คน

 ประสบการณ์ 2 ปี ข้ึนไป

- ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน ประสบการณ์ 8 ปีข้ึนไป หรือ 1,500 บาท/คน

 ระดับปฏิบัติการ ประสบการณ์ 4 ปีข้ึนไป

- ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน ประสบการณ์ 10 ปีข้ึนไป 1,600 บาท/คน
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

 ระดับปฏิบัติการ ประสบการณ์ 6 ปี ข้ึนไป ระดับชำนาญงานพิเศษ

 ระดับชำนาญการ หรือ ระดับท่ีสูงกว่านี้

1.4 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแก่แพทย์ผู้มีหน้าท่ีตรวจท่ีศูนย์คัดกรองโรคระบบ 1,000 บาท/คน/วัน

ทางเดินหายใจ ในวันทําการปกติ หรือวันหยุดพิเศษท่ีปฏิบัติงาน

เสมือนวันทําการปกติ

1.5 ค่าตอบแทนแก่พยาบาลผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าเวร ในเวรบ่าย ดึก 120 บาท/ผลัด

 เวรเช้าในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือเวรเช้า

ในวันทำการปกติ กรณีท่ีหัวหน้าหอผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้

1.6 ค่าล่วงเวลาเพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ ไม่เกิน 1.5 เท่า

เนื่องจากเป็นกระบวนการให้ยาเคมีบำบัดท่ีมีความเส่ียงต้ังแต่การ  ของ OT ปกติ

เตรียมยา รวมถึงการดูแลผู้ป่วยก่อนรับและหลังรับยา

1.7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านเวชทะเบียน

1.7.1 ค่าตอบแทนแก่แพทย์ (Audit) ผู้มีหน้าท่ีสรุปแฟ้มเวชระเบียนสมบูรณ์ 300 บาท/แฟ้ม

1.7.2 ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็น Coder เฉพาะเวชระเบียนผู้ป่วย 20 บาท/แฟ้ม

ประกัน สุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิสวัสดิการค่ารักษาข้าราชการ

1.8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายผู้มีหน้าท่ีบริหารโครงการเล้ียงดูบุตร

- ผู้อำนวยการโครงการฯ 1,000 บาท

- ผู้จัดการโครงการฯ 3,000 บาท

1.9 ค่าล่วงเวลาเพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีคลินิกฉุกเฉินนอกเวลาราชการ

- อาจารย์แพทย์ 600 บาท/ช่ัวโมง
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

- แพทย์ 400 บาท/ช่ัวโมง

- บุคลากรอ่ืน ไม่เกิน 1.2 เท่า

ของ OT ปกติ

1.10 ค่าตอบแทนแก่พยาธิแพทย์ผู้ผ่าตรวจศพทางพยาธิพร้อมอ่านช้ินเนื้อ

- ช้ินเนื้อผู้ใหญ่ ไม่เกิน 2,000 บาท/ศพ

- ช้ินเนื้อเด็ก ไม่เกิน 1,000 บาท/ศพ

1.11 ค่าตอบแทนแก่แพทย์นิติเวชผู้ชันสูตรพลิกศพ

กรณี ชันสูตรพลิกศพในท่ีท่ีศพอยู่/ท่ีพบศพ ไม่เกิน 1,800 บาท/ศพ

กรณี ชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

- ตรวจสภาพศพภายนอก ไม่เกิน 1,125 บาท/ศพ

- ผ่าพิสูจน์ในศพ ไม่เกิน 2,250 บาท/ศพ

- ผ่าตรวจภายในและตัดตรวจช้ินเนื้อศพ ไม่เกิน 4,500 บาท/ศพ

1.12 ค่าตอบแทนแก่แพทย์, จิตแพทย์ และนักจิตวิทยา คนละ 200 บาท/

 ผู้มีหน้าท่ีตรวจสุขภาพแก่ ผู้ท่ีไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  ผู้ป่วย 1 ราย

1.13 ค่าล่วงเวลาเพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาล ไม่เกิน 1.2 เท่า

 เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น  ของ OT ปกติ

1.14 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการทางการแพทย์นอก

โรงพยาบาลฯ นอกเวลาราชการ/เวรหยุดของผู้ปฏิบัติงานเป็นผลัด

เพ่ือตรวจรักษาพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

- แพทย์ ปฏิบัติงานเวลา 07.30 – 08.30 น. 900 บาท/ช่ัวโมง
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- พยาบาล ปฏิบัติงานเวรหยุด เวลา 07.30 – 15.30 น. 200 บาท/ช่ัวโมง

- ผู้บริหารจัดการอัตรากำลังแพทย์ 1,500 บาท/คน

- ผู้บริหารจัดการอัตรากำลังพยาบาล 2,000 บาท/คน

1.15 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีเพ่ือจัดหาเลือดมาบริการผู้ป่วย

ของโรงพยาบาลฯ

กรณี ปฏิบัติงานในวันทำการปกติเกินกว่า 6 ช่ัวโมง

- ระดับปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 4 ปีข้ึนไป หรือระดับปฏิบัติการ 75 บาท/วัน

 หรือชำนาญงาน หรือระดับท่ีสูงกว่านี้

- ระดับปฏิบัติงาน ประสบการณ์ไม่ถึง 4 ปี 50 บาท/วัน

- ลูกจ้าง 50 บาท/วัน

- พนักงานขับรถ กรณีไม่เข้าข่ายบัญชี 1 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน 50 บาท/วัน

ช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตท่ีต้ัง

ท่ีทำการจากเงินรายได้ของหน่วยงาน

กรณี ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือในวันหยุด OT ปกติ

ทำการปกติของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป็นผลัด

1.16 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีหน้าท่ีกำหนดนโยบาย 550 บาท/คน

และมาตรฐาน การปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ /ครั้งของการประชุม

พันธกิจ การร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาในงานบริหารโรงพยาบาล ตลอดจน

ให้คำปรึกษา แนะนำ ทีมบริหารโรงพยาบาล

1.17 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการประชุมแก่คณะกรรมการด้านเภสัชกรรม
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และการบำบัด ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบสูงครอบคลุมระบบยาของ

โรงพยาบาล ท้ังหมด เช่น พัฒนาระบบ จัดทำบัญชียาของโรงพยาบาล

กำหนดและรับรอง มาตรฐานการบริหารเวชภัณฑ์ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ

เก่ียวกับยา หรือนโยบาย กำกับติดตามความปลอดภัย แก้ไข

การควบคุมรายจ่าย การจัดฝึกอบรม บุคลากร รวมถึงการติดตามการใช้ยา

และข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ส่ังยาเมื่อพบ ปัญหาในการใช้ยา เป็นต้น

ค่าตอบแทนกรรมการ

   กรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

   - บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 550 บาท/คน/

ครั้งของการประชุม

   - บุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 1,100 บาท/

ครั้งของการประชุม

   คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาโรงพยาบาล

   - บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 500 บาท/คน/

ครั้งของการประชุม

   -บุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 1,000 บาท/คน/

ครั้งของการประชุม

  คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเอกสารทางวิชาการ 3 คน

/เอกสารทางวิชาการ 1 ฉบับ (เอกสารวิชาการไม่เกิน 3 ฉบับ/ยา) ดังนี้

   กรณี เสนอยาเข้าใหม่
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   - บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 500 บาท/คน/

เอกสารวิชาการ 1 ฉบับ

   - บุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 1,000 บาท/คน/

เอกสารวิชาการ 1 ฉบับ

   กรณี เพ่ิมหรือปรับปรุงข้อบ่งใช้ใหม่

    - บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 500 บาท/คน/

เอกสารวิชาการ 1 ฉบับ

    - บุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 1,000 บาท/คน/

เอกสารวิชาการ 1 ฉบับ

หมายเหตุ: บุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์ หมายถึง บุคลากร

ผู้เกษียณอายุราชการ หรือบุคลากรภายนอกของคณะแพทยศาสตร์

1.18 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่ือบริการรถ รับ - ส่ง

นักเรียน แก่บุตรหลานของบุลากร ปฏิบัติงานเช้าเวลา 07.00 – 08.30 น.

และบ่ายเวลา 16.30 – 17.00 น.

- พนักงานขับรถ 150 บาท/วัน

- พนักงานดูแลเด็ก 120 บาท/วัน

1.19 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการบริหารจัดการจัดสถานท่ีห้องประชุม

คณะแพทยศาสตร์ แก่ผู้จัดสถานท่ีนอกเวลาราชการ

- ห้องประชุมทองจันทร์ 1,500 บาท/ครั้ง/ห้อง

- ห้องประชุม หรือห้องจัดเล้ียง ฉบ.14 2,000 บาท/ครั้ง/ห้อง
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- ห้องประชุมและห้องจัดเล้ียง ฉบ.14 3,000 บาท/ครั้ง/ห้อง

- ห้องประชุม ฉบ.12/1, 12/2 1,000 บาท/ครั้ง/ห้อง

- ห้องประชุมวิจารณ์, เกษม, อติเรก และพันธทิพย์ 1,000 บาท/ครั้ง/ห้อง

- ห้องประชุมกิตติ 500 บาท/ครั้ง/ห้อง

2. ค่าตอบแทนเก่ียวกับการเรียนการสอน 2.1 ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการเรียนการสอนโครงการผลิตแพทย์

เพ่ือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

และกระทรวงสาธารณสุข

- ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 12,000 บาท/วิชา

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีรับ – ส่งข้อสอบนอกเวลาราชการ 700 บาท/คน/วัน

- ค่าบริหารจัดการแก่โรงพยาบาลท่ีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 1,000 บาท/รพ.

- ค่าตอบแทนแพทย์พ่ีเล้ียงฝึกปฏิบัติงาน 1,000 บาท/คน

2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการจัดการเรียนการแก่นักศึกษาแพทย์ท่ีมา

จากสถาบันอ่ืน ท่ีคณะแพทยศาสตร์ตกลงให้ความร่วมมือในแต่ละรายวิชา

และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียน

2.2.1 ค่าตอบแทนสอนและสอบ รวมภาระงานออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ

- สอนบรรยาย 800 บาท/ช่ัวโมง/คน

- สอนปฏิบัติ 400 บาท/ช่ัวโมง/คน

2.2.2 ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีเตรียมการสอน หรือคุมสอบ

- ในเวลาทําการ 50 บาท/ช่ัวโมง/คน

- นอกเวลาทําการ OT ปกติ
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2.2.3 Treatment seminar / case conference / กิจกรรมเย่ียมบ้าน 200 บาท/ช่ัวโมง/คน

2.2.4 ค่าตอบแทนตรวจรายงาน 50 บาท/คน/ฉบับ

2.3 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนทักษะทางคลินิกนอกเวลาราชการแก่

นักศึกษาแพทย์ โดยมีภาระงาน ดังนี้

2.3.1 สอนทักษะทางคลินิก แบบ bedside teaching บนหอผู้ป่วย

ท่ีนอกเหนือจากตารางสอนปกติ ตามท่ีคณะกรรมการรายวิชากําหนด

2.3.2 เวลาการสอนครั้งละไม่เกิน 2 ช่ัวโมง/กลุ่มนักศึกษา 5–10 คน

2.3.3 อัตราค่าตอบแทนสอน

- สอน 1 ช่ัวโมง 600 บาท

- สอน 1 ช่ัวโมง 30 นาที 900 บาท

- สอน 2 ช่ัวโมง 1,200 บาท

2.4 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ แก่อาจารย์ประจำกลุ่มมีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา แนะนำ

ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดโครงการ และเป็นภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

งานประจํา ดังนี้

- ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำกลุ่ม 1 คน / 1 โครงการ 8,000 บาท/

โครงการ

- ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำกลุ่ม 1 คน / (2 โครงการ / นศ.2 กลุ่ม) 9,500 บาท/

2 โครงการ

2.5 ค่าตอบแทนผู้ป่วยจำลองในการจัดการเรียนการสอนและสอบ
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 รวมถึง การจัดโครงการอบรมทางวิชาการ

2.5.1 ผู้ป่วยจริง

     2.5.1.1 ผลัดละไม่เกิน 3 ช่ัวโมง 750 บาท/ผลัด

     2.5.1.2 ช่ัวโมงท่ีเกินผลัด กรณีเกิน 30 นาที นับเป็น 1 ช่ัวโมง 200 บาท/ชม.

2.5.2 ผู้ป่วยมาตรฐาน

     2.5.2.1 ผลัดละไม่เกิน 3 ช่ัวโมง 500 บาท/ผลัด

     2.5.2.2 ช่ัวโมงท่ีเกินผลัด กรณีเกิน 30 นาที นับเป็น 1 ช่ัวโมง 100 บาท/ชม.

2.5.3. ผู้มาฝึกซ้อมเป็นผู้ป่วยจำลองก่อนเวลาปฏิบัติงานจริง ช่ัวโมงท่ีเกิน 100 บาท/ช่ัวโมง

กรณีเกิน 30 นาที นับเป็น 1 ช่ัวโมง

2.5.4. ค่าเดินทาง - กลับ เหมาจ่าย

     2.5.4.1 เดินทางจากภายนอกมหาวิทยาลัย 200 บาท/ครั้ง

     2.5.4.2 เดินทางภายในมหาวิทยาลัย 100 บาท/ครั้ง

2.6 ค่าตอบแทนโครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและสอบ

2.6.1 ค่าตอบแทนผู้ผลิตบทเรียน 8,000 บาท/บทเรียน

2.6.2 ค่าตอบแทนผู้กำกับบทเรียน 5,000 บาท/บทเรียน

2.6.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ/กรรมการ

     2.6.3.1 ตรวจประเมินเนื้อหา/แก้ไขเนื้อหา 500 บาท/บทเรียน

     2.6.3.2 ตรวจประเมินรูปแบบ/แก้ไขรูปแบบ 500 บาท/บทเรียน

2.6.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

     2.6.4.1 ผู้พัฒนาส่ือ/พัฒนา Application 700 บาท/บทเรียน
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     2.6.4.2 ผู้ออกแบบ/ผู้พัฒนากราฟฟิค-แอนิเมช่ัน 700 บาท/บทเรียน

3. ค่าตอบแทนสวัสดิการบุคลากร 3.1 ค่าท่ีพักเหมาจ่ายแก่บุคลากรท่ีมีสิทธิเข้าพักในท่ีพักของคณะ

กรณีท่ีคณะแพทยศาสตร์ยังจัดสรรท่ีพักให้ไม่ได้ช่ัวคราว

- อาจารย์แพทย์ 3,500 บาท

- พยาบาล, แพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2,000 บาท

- ตำแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความจำเป็นต่อคณะ และผ่านความเห็นชอบ 2,000 บาท

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน

กรณีปฏิบัติงานไม่ครบเดือนให้จ่ายตามสัดส่วนของวันท่ีปฏิบัติงาน

3.2 เหมาจ่ายค่าท่ีพักแก่บุคลากรชาวต่างชาติ จ่ายตามระยะเวลาจ้าง 8,000 บาท

กรณีปฏิบัติงานไม่ครบเดือนให้จ่ายตามสัดส่วนของวันท่ีปฏิบัติงาน

3.3 เงินตอบแทนแก่ผู้มีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการตรวจ

ประเมินกิจกรรม 5ส

- ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา กิจกรรม 5ส ไม่เกิน 100 บาท/คน

- อนุกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ไม่เกิน 400 บาท/

รอบการประเมิน

4. ค่าตอบแทนผลงานบุคลากร 4.1 เงินรางวัลแก่บุคลากรท่ีส่งผลงาน Kaizen ท่ีมีผลประเมินผ่านเกณฑ์ 100 – 1,000 บาท/

Kaizen จากคณะกรรมการอ่านผลงาน ผลงาน

เงินรางวัลแก่บุคลากรท่ีส่งผลงานผ่านเกณฑ์ประเมิน และมีผลงาน

-ระดับดีเย่ียม 3,000 บาท/ผลงาน

-ระดับดีมาก 2,000 บาท/ผลงาน
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-ระดับดี 1,000 บาท/ผลงาน

4.2 เงินรางวัลจากการคัดเลือกเป็นประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ 2,000 บาท/คน

- แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ดีเด่นด้านต่าง ๆ

5. ค่าตอบแทนตามภาระงานเป็น ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าฝ่าย ไม่เกิน 4,000 บาท

กรณีพิเศษ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยหรือเทียบเท่าในสายสนับสนุน /คน

6. ค่าตอบแทนบุคลากรจัดทำโครงการ ค่าตอบแทนแก่ผู้จัดทำโครงการพัฒนางาน ไม่เกิน 5,000 บาท

พัฒนางาน /คน

7. ค่าตอบแทนท่ีมีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 15,000/คน

 ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

8. ค่าตอบแทนรายเดือนอาจารย์ ค่าตอบแทนรายเดือนอาจารย์

 - วุฒิบัตรฯ หรือเทียบเท่า 20,000 - 61,750 บาท

 - คุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8,000 - 40,625 บาท

 - คุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4,000 - 24,600 บาท

9. ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน

9.1 นายแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านสาขาต่อยอด (fellow)

ช้ันปีท่ี 1 4,000 บาท

ช้ันปีท่ี 2 4,500 บาท

ช้ันปีท่ี 3 ข้ึนไป 5,000 บาท

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 5,000 บาท

สาขาต่อยอด (Fellow) 5,000 บาท
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9.2 ทันตแพทย์

- ประสบการณ์เริ่มต้น 3,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป 4,000 บาท

9.3 เภสัชกร

- ประสบการณ์เริ่มต้น 3,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป 4,000 บาท

9.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดูและระบบ PACS สาขาวิชารังสีวิทยา 3,000 บาท

9.5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนท่ีปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ประสบการณ์เริ่มต้น 3,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป 5,000 บาท

9.6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฯ ก่อน

- ประสบการณ์เริ่มต้น 3,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป 5,000 บาท

9.7 นักกายภาพบําบัด, นักอาชีวบําบัด, นักกิจกรรมบําบัด, นักกายอุปกรณ์

, นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาความผิดปกติด้านการส่ือความหมาย)

- ประสบการณ์เริ่มต้น 2,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป หรืออยู่เวรไม่น้อยกว่า 3 ผลัด 2,500 บาท
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ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

- ประสบการณ์ต้ัแงต่ 5 ปีข้ึนไป หรืออยู่เวรไม่น้อยกว่า 8 ผลัด 3,000 บาท

9.8 นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก 1,200 บาท

9.9 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

- ประสบการณ์เริ่มต้น 1,500 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป 3,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 4 ปีข้ึนไป 5,000 บาท

9.10 นักรังสีการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค นักวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมี

วุฒิปริญญาทางรังสีเทคนิคและใบประกอบโรคศิลป์ฯ 

สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยาหรือสังกัดฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิทยาศาสตร์

หรือนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัด สาขาวิชาพยาธิวิทยา

หรือสังกัดฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

- ประสบการณ์เริ่มต้น 1,200 บาท

- 4 ผลัด 2,500 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป + 5 ผลัด 3,000 บาท

9.11 นักวิทยาศาสตร์ นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีฟิสิกส์การแพทย์

- ประสบการณ์เริ่มต้น 2,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป 4,000 บาท
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- ประสบการณ์ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป + สอบผ่านการรับรองเจ้าหน้าท่ี 6,000 บาท

ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง

9.12 นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า ท่ีให้บริการ 1,200 บาท

ผู้ป่วยโดยตรง  และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฯ

9.13 นักเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เวชสถิติ)

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบการเงิน ทำหน้าท่ี coder เพ่ือแปลงรหัสกลุ่มโรค

เป็นกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม หรือมีหน้าท่ีจัดการข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือดูแลจัดการข้อมูลด้านเวชสถิติ

- ประสบการณ์เริ่มต้น 3,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป 5,000 บาท

9.14 นักเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เวชสถิติ)

ผู้มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย coder (sub coder)

- ประสบการณ์เริ่มต้น 2,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 1 ปีข้ึนไป 3,000 บาท

9.15 วิศวกร ท่ีต้องอยู่เวรหรือดูแลรับผิดชอบระบบงานหรือครุภัณฑ์

ทางราชการ ท้ังในและนอกเวลาราชการ

- เริ่มต้น 3,000 บาท

- อายุงาน 2 ปีข้ึนไป 4,000 บาท

- อายุงาน 2 ปีข้ึนไป และบรรจุก่อน 1 เมษายน 2550 6,000 บาท

9.16 สถาปนิก มัณฑนากร หรือช่างเขียนแบบท่ีปฏิบัติงานงานเช่นเดียว
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ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

กับสถาปนิก มัณฑนากร

- ประสบการณ์เริ่มต้น 3,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป 4,000 บาท

9.17 นักวิเทศสัมพันธ์ สำหรับผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการติดต่อ

ประสานงานกับชาวต่างประเทศ

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป 1,500 บาท

9.18 บรรณารักษ์ ท่ีบรรจุก่อน 1 เมษายน 2552 1,200 บาท

9.19 พยาบาล สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

หน่วยคลังเลือด สาขาวิชาพยาธิวิทยา  หน่วยรังสีรักษา (สาขารังสีรักษา

และมะเร็งวิทยา) สาขาวิชารังสีวิทยา ศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง

ศูนย์ถันยเวชช์ฯ  ท่ีให้บริการผู้ป่วยโดยตรง

- ประสบการณ์เริ่มต้น 2,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป หรืออยู่เวรไม่น้อยกว่า 3 ผลัด 2,500 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป หรืออยู่เวรไม่น้อยกว่า 8 ผลัด 3,000 บาท

9.20 พยาบาล นักรังสีการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค สาขาวิชารังสี

วิทยา หรือฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ท่ีให้บริการด้าน

Intervention Radiology หรือพยาบาลศูนย์โรคหัวใจ พยาบาล GI

พยาบาล NKC ท่ีทํา therapeutic intervention

- ประสบการณ์เริ่มต้น 2,000 บาท

- ปฏิบัติงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง / เดือน 3,000 บาท
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ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

9.21 พยาบาล ท่ีปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย 2,000 บาท

และปฏิบัติงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน

9.22 พยาบาล สังกัด สาขาวิชา/หน่วยงานอ่ืน 2,000 บาท

9.23 พยาบาล ปฏิบัติหน้าท่ีประจำในการให้การพยาบาลผู้ป่วยประจำหอ

ผู้ป่วยหรือหน่วยงานท่ีส่วนงานกำหนดให้เป็นกลุ่มเฉพาะ หรือ พยาบาล

นักรังสีการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ท่ีทำหน้าท่ีให้บริการด้าน

Intervention Radiology หรือ พยาบาลศูนย์โรคหัวใจ พยาบาล GI

 พยาบาล NKC ท่ีทํา therapeutic intervention ให้ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษ

- ประสบการณ์ 3 ปีข้ึนไป 500 บาท

- ประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไป + ฝ่ายบริการพยาบาล อยู่เวร 6 ผลัด/เดือนข้ึนไป 1,000 บาท

วิสัญญีพยาบาล อยู่วเร 4 ผลัด/เดือน อ่ืน ๆ อยู่เวร 6 ครั้ง/เดือนข้ึนไป

9.24 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงาน

ผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ท่ีมีความสามารถช่วยงานในระบบวิสัญญีวิทยาได้

- ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี + 5 ผลัด 750 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป + 5 ผลัด 950 บาท

9.25 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติหน้าท่ี

เช่นเดียวกับเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยนอกเวลา

ราชการท่ีไม่ใช่การปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีเป็นการปฏิบัิตงานต่อเนื่องจาก

ในเวลาราชการ

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป + 40 ช่ัวโมง/เดือน 600 บาท
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- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป + 40 ช่ัวโมง/เดือน 800 บาท

9.26 พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานท่ีศูนย์โรคหัวใจ หรือท่ี

ปฏิบัติงานด้าน Intervention และได้รับการฝึกปฏิบัติงานลักษณะ

เฉพาะสามารถช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล ในห้องหัตถการ

- ประสบการณ์เริ่มต้น 750 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 950 บาท

9.27 พนักงานช่วยการพยาบาลท่ีให้บริการผู้ป่วยโดยตรง

ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษและเมื่อรวมเงินค่าจ้างแล้วต้อง

ไม่เกิน 11,700 บาท/เดือน

- ประสบการณ์เริ่มต้น 500 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 700 บาท

9.28 เจ้าหน้าท่ีเวชกิจฉุกเฉิน ท่ีให้บริการผู้ป่วยโดยตรง

- ประสบการณ์เริ่มต้น 750 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป หรืออยู่เวรไม่น้อยกว่า 8 ผลัด 1,200 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 1,400 บาท

9.29 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือตำแหน่งอ่ืนท่ี เช่น พนักงานธุรการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานผลิตทดลอง ท่ีมีความสามารถปฏิบัติ

งานเสริมหรือทดแทนงานของเภสัชกรได้

- ประสบการณ์เริ่มต้น + 5 ผลัด 750 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป + 5 ผลัด 950 บาท
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9.30 ช่างและนายช่าง

- ประสบการณ์เร่ิมต้น + 5 ผลัด 750 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป + 5 ผลัด 950 บาท

9.31 ช่าง และนายช่าง ท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแลเครื่องมือ 3,000 บาท

ท่ีมีเทคโนโลยีและราคาสูง และทำหน้าท่ีดูแลเครื่องมือเทียบเท่าวิศวกร

ด้านรังสีวิทยา หรือ ฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์

9.32 ช่าง และนายช่าง ประจำศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์/งานวิศวกรรม

ซ่อมบำรุง หรือท่ีดูแลระบบ PACS และมีความรู้ความสามารถ

ดูแลเครื่องมือท่ีมีเทคโนโลยีและราคาสูง

- ประสบการณ์เริ่มต้น + 4 ผลัด 1,200 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป + 4 ผลัด 1,400 บาท

9.33 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

ผู้ทำหน้าท่ีเตรียมสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีน-131 หรือปฏิบัติงาน

รังสีรักษา

- ประสบการณ์เริ่มต้น 750 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 950 บาท

9.34 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ประสบการณ์เริ่มต้น + 4 ผลัด 1,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป + 4 ผลัด 1,200 บาท

9.35 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล สังกัดสาขาวิชา/หน่วยงาน
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- ประสบการณ์เริ่มต้น 500 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 700 บาท

9.36 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล สังกัดสาขาวิชา/หน่วยงาน ท่ีปฏิบัติงาน

บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ

- ประสบการณ์เริ่มต้น + ไม่น้อยกว่า 4 ผลัด 600 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป + ไม่น้อยกว่า 4 ผลัด 800 บาท

9.37 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล หรือสังกัดสาขาวิชา/

หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ท่ีให้บริการผู้ป่วยโดยตรงทุกวันราชการ

- ประสบการณ์เริ่มต้น 750 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป หรืออยู่เวรไม่น้อยกว่า 8 ผลัด 1,200 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 1,400 บาท

9.38 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์/นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ท่ีต้องใช้ทักษะในการดูแลบำรุงรักษาเครืองมือ

อุปกรณ์ท่ีใช้งาน blood gas, electrolyte

- ประสบการณ์เร่ิมต้น + 4 ผลัด 2,000 บาท

9.39 นักทัศนมาตร

- ประสบการณ์เริ่มต้น 1,500 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป 3,000 บาท

- ประสบการณ์ต้ังแต่ 4 ปีข้ึนไป 5,000 บาท

หมายเหตุ :  กรณีบุคลากรดำรงตำแหน่งท่ีมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนสาขา
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ขาดแคลนข้างต้น หากมิได้ปฏิบัติงานตรงกับตำแหน่งดังกล่าว

ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทน หรือบุคลากรท่ีดำรงตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่ง

ท่ีมีสิทธิเบิกค่าตอบแทน แต่ปฏิบัติงานในลักษณะท่ีตรงกับตำแหน่งท่ี

มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน ให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทน

10. ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการในคณะแพทยศาสตร์เป็นเวลายาวนาน 20,000 บาท/คน

ไม่น้อยกว่า 20 ปี (จ่ายครั้งเดียว กรณีกำลังจะพ้นจากราชการ)

11. ทุนสนับสนุนการศึกษาในประเทศ 11.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่แพทย์ใช้ทุน ไม่เกิน 25,000 บาท

แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์

11.2 ทุนการศึกษาในประเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

(ไม่ใช่อาจารย์)

- ค่าลงทะเบียน/หน่วยกิต ตามท่ีสถาบันเรียกเก็บ

- ค่าครองชีพ ไม่เกิน 400 บาท/วัน

- ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ตามระเบียบเดินทางฯ

12. เงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการ ระดับตำแหน่งของผู้เข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งต้ังเป็น

แต่งต้ังเป็นอนุกรรมการประเมินแต่งต้ังตำแหน่ง - หัวหน้าฝ่าย เทียบระดับเช่ียวชาญ 3,000 บาท

หัวหน้าฝ่าย ผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วย - ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าหอ หัวหน้างาน เทียบระดับชำนาญการพิเศษ 2,000 บาท

 หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย (ผู้ทรงคุณวุฒิ - หัวหน้าหน่วย เทียบระดับชำนาญการ 1,000 บาท

จากภายนอกคณะแพทยศาสตร)์

13. เงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิท่ีรับเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3,000 บาท

ผู้ประเมินผลงานของคณาจารย์ท่ีย่ืน ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 4,000 บาท
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ขอตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทตำรา ตำแหน่งศาสตราจารย์ 6,000 บาท

หรือหนังสือ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

คณะแพทยศาสตร์)

14. เสริมสร้างศักยภาพและความสำเร็จ เงินรางวัล และค่าตอบแทนโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความสำเร็จ

ในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ ในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์พิเศษ แนวคิดและวิธีปฏิบัติ

ในการติดตามกำกับดูแลการขอเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์

เงินรางวัลตีพิมพ์งานวิจัยสำหรับ Coach

   - Coach บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 10,000 บาท/บทความ

ไม่เกิน 2 บทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน และไม่เกินจำนวนอาจารย์ 5 ท่าน

 - Coach บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หากเกิน 3 บทความ 3,000 บาท/บทความ

อัตราเหมาจ่าย 10,000 บาท ค่าตอบแทนสำหรับCoach กรณีเป็น

ผู้นิพนธ์ First author หรือเป็น Coresponding author หรือ ผู้นิพนธ์

ได้มีการกล่าวขอบคุณ acknowledge ผู้ทรงคุณวุฒิ

 (กล่าวกิตติกรรมประกาศ)

    - Coach บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรของ 5,000 บาท/บทความ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.เงินสมทบค่าจ้าง เงินสมทบค่าจ้างแก่พนักงานเงินรายได้ท่ีเปล่ียนสถานภาพการจ้างจาก ไม่เกิน 4,600 บาท

พนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ

กรณีเปล่ียนตำแหน่ง
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1 กองกายภาพและ 1. ช่างไฟฟ้าอยู่เวรฉุกเฉิน ปฏิบัติงานฉุกเฉินระบบไฟฟ้า 1,200 บาท

สิ่งแวดล้อม 2. ช่างประปาอยู่เวรฉุกเฉิน ปฏิบัติงานฉุกเฉินระบบประปา 1,200 บาท

วิทยาเขตปัตตานี 3. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย (อาคารเรียนรวม) 3.1 คนงาน 2,500 บาท

3.2 ช่างโสตทัศนศึกษา 500 บาท

2 กองบริหารวิชาการและ 1. รางวัลการจัดการเรียนการสอน ผู้ขอรับรางวัลต้องส่งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขต

วิจัยวิทยาเขตปัตตานี และนำเสนอการจัดการเรียนการสอนท่ีขอรับรางวัล เพ่ือให้คณะกรรมการ

ตัดสินรางวัลฯ พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาท่ีกำหนดไว้

1) ระดับดีมาก 30,000 บาท

2) ระดับดี 20,000  บาท

3) รางวัลชมเชย 5,000 - 10,000 บาท

2. รางวัลนวัตกรรมการสอน ผู้ขอรับรางวัลต้องส่งรายละเอียดการจัดการเรียน 5,000 บาท/คน

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การสอนไปยังวิทยาเขต เพ่ือให้คณะกรรมการตัดสิน

รายวิชาศึกษาท่ัวไป รายการค่าตอบแทน รางวัลฯ พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาท่ีกำหนดไว้

1) ค่าสอน 400 บาท/ชม.

2) ค่าสอนสำหรับหลักสูตรนานาชาติ 600 บาท/ชม.

3) ค่าตอบแทนวิทยากรของรายวิชา 600 บาท/ชม.

4) ค่าตอบแทนผู้สอนเพ่ิมเติมกรณีพิเศษเนื่องจากผลการประเมิน 500 บาท

การสอนได้ 4.00 ข้ึนไป

5) ค่าตอบแทนผู้สอนเพ่ิมเติมกรณีท่ีมีงานวิจัยพัฒนากระบวน 1,000 บาท
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การเรียนการสอน

6) ค่าตอบแทนผู้สอนเพ่ิมเติมกรณีท่ีมีการวิเคราะห์ข้อสอบ 500 บาท

7) ค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชา 2,000 บาท

8) ค่าคุมสอบปลายภาคในวันหยุดราชการ 180 บาท/คน/3 ชม.

9) ค่าตอบแทนผู้สอนท่ีท่ีดูแลโครงการในรายวิชาศาสตร์พระราชา 60 บาท/นศ. 1 คน

(อัตรานักศึกษาช่วยสอน 1 คน ต่อผู้เรียน 100 คน)

 500 บาท/วิชา10) คาตอบแทนประกันคุณภาพขอ้สอบ

11) ค่าตอบแทนหัวหนา้โครงการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  500 บาท/

ภาคการศึกษา

4. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากวิทยาเขตก่อน  10,000 บาท/

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โครงการ

5. ค่าตอบแทนพิเศษทุนท่ัวไป 1) มีนักวิจัยชาวต่างชาติร่วมดำเนินการวิจัย 50,000บาท/โครงการ

2) ไม่มีชาวต่างชาติร่วมดำเนินการวิจัย 10,000 บาท/โครงการ

6. รางวัลจากการวิจัย การตีพิมพ์ 1) วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science

เผยแพร่ผลงานวิจัย ของสถาบัน ISI แบ่งตามระดับค่าควอไทล์ (Quartile) ดังนี้

  1.1) ระดับ Q1 8,000 บาท/รางวัล

  1.2) ระดับ Q2 7,000 บาท/รางวัล

  1.3) ระดับ Q3-Q4 5,000 บาท/รางวัล

2) วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus

2.1) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,000 บาท

2.2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,000 บาท
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3) วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลอ่ืน ๆ 3,000 บาท/รางวัล

ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

(ก.พ.อ.) กำหนด นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2)

4) วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพโดย 1,000 บาท/รางวัล

ผู้ทรงคุณวุฒิและวารสารวิชาการนั้นมีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูล TCI

และมีค่าการอ้างอิง (Impact Factor)

3 กองพัฒนานักศึกษา 1. ค่าสมนาคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา จ่ายปีละ 8 เดือน 1,000 บาท

วิทยาเขตปัตตานี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2. ค่าสมนาคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก จ่ายปีละ 8 เดือน 1,000 บาท

4 ศูนย์กีฬาและ 1. เจ้าหน้าท่ีกำกับ ควบคุม ดูแล 1,000 บาท

นันทนาการ การใช้สระน้ำและสนามกีฬา

5 ศูนย์ภาษา สำนักงาน 1. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเพ่ือปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการ 1,500 บาท

วิทยาเขตปัตตานี นอกเวลาและวันหยุดราชการ

6 สถานีวิทยุกระจายเสียง 1. ผู้จัดรายการวิทยุประจำเดือน 100 บาท/รายการ

วิทยาเขตปัตตานี

7 สํานักวิทยบริการ 1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรอง ค่าตอบแทนผู้อ่านและประเมินผลงานตามประกาศอัตราค่าสมมนาคุณ 700 บาท/บทความ

บทความ Journal of information ผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองบทความ

and learning - ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 30 บทความ

2. ค่าตอบแทนผู้จัดทำวิจัย การจ่ายค่าตอบแทนไม่เกินโครงการละ 50,000 บาท 10,000 - 15,000

โครงการวิจัยสถาบัน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน บาท/เรื่อง/ครั้ง

ตามประกาศทุนอุดหนุนโครงการวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน
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8 สำนักส่งเสริมและ 1. เงินรางวัลผลงานท่ีได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สิทธิบัติ/อนุสิทธิบัตร 2,000 บาท

บริการวิชาการ  - ส่ิงประดิษฐ์

 - นวัตกรรม

ผลงาน/นวัตกรรมท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับมหาวิทยาลัยข้ึนไป 2,000 บาท

ผลงาน คู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์/งานสังเคราะห์/ 2,000 บาท

งานประเภทอ่ืน ๆ (ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด)

9 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. ค่าตอบแทนแพทย์/อาจารย์แพทย์/ทันตแพทย์ (Over Time ของบุคลากรภายในและ ผลัดเสริม ผลัดละ 8 ช่ัวโมง ไม่เกิน 450 บาท/ชม.

วิทยาเขตปัตตานี เป็นผลัดท่ีมีภาระงานมากต้องการผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน)  

ท่ีปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU) 

ในช่วงเวลาท่ีกำหนดและปฏิบัติงานเกินจากภาระงานท่ีคณะกำหนด

2. ค่าตอบแทนแพทย์/อาจารย์แพทย์ (Part Time ของบุคลากรภายนอก) ท่ีปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ไม่เกิน 450 บาท/ชม.

 ทันตแพทย์ พยาบาล / อาจารย์พยาบาล ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU) ในช่วงเวลาท่ีกำหนด ให้รับค่าตอบแทน

 เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มงานสนับสนุน/กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  

ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ

3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง  ไม่เกิน 450 บาท/ชม.

4. ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศนักศึกษา 900 บาท/วัน

ณ แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล

5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสอน  5.1 ค่าสอนให้เหมาจ่าย

หลักสูตร nondegree     5.1.1 ภาคทฤษฎี ไม่เกิน 4,500 บาท/

หน่วยกิต
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ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

     5.1.2 ภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 6,500 บาท/

หน่วยกิต

6. ค่าตอบแทนในการให้บริการคำปรึกษา สัปดาห์ละ 30 ช่ัวโมง  85 บาท/ชม.

7. พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 500 บาท/คน 

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะ  300 บาท/คน 

  พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  1,000 บาท/คน

10 คณะมนุษยศาสตร์และ 1. ค่าตอบแทนผู้เรียบเรียงบทความทาง ผู้ทำหน้าท่ีเรียบเรียงบทความรายการมาลัยสลับสี 100/บทความ

สังคมศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

2. ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านประกันคุณภาพ ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ 1,500 บาท/ครั้ง/คน

เป็นบุคลากรของหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะฯ

แต่งต้ัง/มอบหมายทำหน้าท่ีร่วมประชุม/วางแผน/ให้คำปรึกษา/

ข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ

3. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหมวด ค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ผู้สอนท่ีแจ้งความจำนงจะสอนในรายวิชา 400 บาท/ชม.

เฉพาะของหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้กลุ่ม หมวดเฉพาะของหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้กับกลุ่มนักศึกษาท่ีรับเพ่ิมจากแผน

นักศึกษาท่ีรับเพ่ิมจากแผนรับนักศึกษา รับนักศึกษาและไม่นำมานับเป็นภาระงานเพ่ิมเติม โดยจ่ายค่าตอบแทน

 400/ช่ัวโมงตามเง่ือนไขดังนี้

 1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเอก นักศึกษาลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 40 คน/กลุ่ม

 2. กลุ่มวิชาเอก

 2.1 วิชาบังคับ นักศึกษาลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 40 คน/กลุ่ม

  2.2 วิชาเอกเลือก นักศึกษาลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 25คน/กลุ่ม
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4. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 2,000/คน/เล่ม

คุณภาพหนังสือ/ตํารา

5. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ 500/ผลงาน

บทเรียน Virtual Classroom และ ClassStart

6. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ 1,500/คน/เรื่อง

บทเรียนออนไลน์ MOOC หรือผลงานอ่ืน

ท่ีมีลักษณะใกล้เคียง

7. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ 1,500/ผลงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน และงานวิเคราะห์

สังเคราะห์ ของบุคลากรสายสนับสนุน

8. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน 1,000 บาท/ คน

คุณภาพบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9. ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคณบดี (ในการประชุม) 2,500 บาท /ครั้ง/คน

10. เงินรางวัลสำหรับผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดำรง  - ศาสตราจารย์ ข้ันสูง 50,000 บาท

ตำแหน่งท่ีสูงข้ึนสำหรับบุคลากรสายวิชาการ  - ศาสตราจารย์ หรือ เช่ียวชาญพิเศษ 30,000 บาท

และสายสนับสนุน  - รองศาสตราจารย์หรือ เช่ียวชาญ 20,000 บาท

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ชำนาญการพิเศษ 10,000 บาท

11. เงินรางวัลสำหรับผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้  - ศาสตราจารย์ ข้ันสูง 25,000 บาท

ดำรงตำแหน่งท่ีสูงข้ึนสำหรับบุคลากร  - ศาสตราจารย์ หรือ เช่ียวชาญพิเศษ 15,000 บาท

สายวิชาการและสายสนับสนุน  - รองศาสตราจารย์หรือ เช่ียวชาญ 10,000 บาท
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 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ชำนาญการพิเศษ 5,000 บาท

- ชํานาญการ 3,000/ตำแหน่ง 3,000 บาท

12. รางวัลพิเศษผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ตามประกาศคณะฯ เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินรางวัลพิเศษฯ

และนานาชาติประกาศยกย่องชูเกียรติ 12.1 เงินรางวัลพิเศษสำหรับผู้ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ ระดับนานาชาติ

และปริญญากิตติมศักด์ิ 12.1.1 ระดับชาติ

- รางวัลท่ี 1 10,000 บาท

- รางวัลท่ี 2 6,000 บาท

- รางวัลท่ี 3 3,000 บาท

12.1.2 ระดับนานาชาติ

- รางวัลท่ี 1 20,000 บาท

- รางวัลท่ี 2 15,000 บาท

- รางวัลท่ี 3 10,000 บาท

12.1.3 เงินรางวัลพิเศษสำหรับผู้ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

หรือปริญญากิตติมศักด์ิ

- ระดับชาติ 15,000 บาท

- ระดับนานาชาติ 25,000 บาท

13. เงินสนับสนุนการจัดทําเอกสาร 2,000/ตำแหน่ง

ประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการหนึ่งระดับ

ทางวิชาการ

14. เงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน 1,500 บาท/คน/ครั้ง

เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน
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ผู้ทรงภายนอกคณะ

15. เงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน ในกรณีท่ีแหล่งทุนไม่กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ 1,500/คน/ครั้ง

คุณภาพผลงานทางวิชาการประเภท หนังสือ

ตำรา งานวิจัยฉบับสมบูรณ์

11 คณะรัฐศาสตร์ 1. ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 300 บาท/นศ.

2. ค่าสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน 1,000 บาท/ครั้ง/คน

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน

3. ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัย 2,971 บาท

สายปฏิบัติการวิชาชีพตามคุณวุฒิและประสบการณ์

12 คณะวิทยาการสื่อสาร 1. ทุนสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือพัฒนา 1.1 ผลงานมีความเป็นไปได้ และกำหนดระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี 3,000 บาท/ผลงาน

งานของบุคลากรสายสนับสนุน นับต้ังแต่วันอนุมัติ

1.2 เป็นผลงานท่ีมีผลในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานภายใน

1.3 เป็นผลงานท่ีคณะวิทยาการส่ือสารสามารถนําข้อมูลผลการวิเคราะห์

 วิจัยมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาองค์กรต่อไป  หรือ

1.4 เป็นผลงานท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรภายในคณะวิทยาการส่ือสาร

 เพ่ือให้ผู้ขอรับทุน สามารถปรับปรุงและพัฒนางานประจำ

 หรืองานในหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง รวมท้ังเผยแพร่เป็นองค์ความรู้

 แก่บุคคลท่ัวไป หรือ

1.5 เป็นผลงานท่ีสามารถพัฒนานําไปขอตำแหน่งสูงข้ึนได้

13 คณะวิทยาศาสตร์ 1. ค่าตอบแทนพิเศษผู้เช่ียวชาญ 13,000 บาท

และเทคโนโลยี ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งศาสตราจารย์
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 400,000 ร้อยละ 25 ของรายได้

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต้ังแต่ 400,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 35 ของรายได้

3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานประจำ รายได้ 400,001-800,000 ร้อยละ 25 ของรายได้

ศูนย์เครื่องมือกลาง รายได้ 800,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 35 ของรายได้

4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานประจำ 70% ของรายได้หลังหัก

ศูนย์เครื่องมือกลาง ค่าใช้จ่าย 50%

14 คณะศึกษาศาสตร์ 1. บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ TCI 1 ปีละ 10,000 บาท

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ TCI 2 ปีละ 5,000 บาท

2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีงานอาคารและ 1,200 บาท

สถานท่ีอาคารภาควิชาพลศึกษา

3. ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา 3.1 ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาและการจ่ายค่าตอบแทนรายวิชา 100 บาท/นศ./ครั้ง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากเงินรายได้คณะ

- คุณสมบัติตำแหน่ง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ของบุคลากรท่ีมีสิทธิ

ได้รับค่าตอบแทน

- บุคลากรตำแหน่งวิชาการภายในคณะศึกษาสาสตร์ มีคำส่ังแต่งต้ัง

ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์นิเทศก์ แต่ละวิชาเอก

- หลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี

- มีคุณสมบัติตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษา

เพ่ือการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

การขอรับการรับรองและการติดตามผลการรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษา

- เทอมละไม่เกิน 10 ครั้ง

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลักสูตร 4.1 ค่าสอนรายวิชาประจำและอาจารย์พิเศษอัตรา ไม่เกิน 2,400 บาท

ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ เบิกจ่ายไม่เกิน 15 ครั้ง ต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา /ครั้ง

บริหารการศึกษา 4.2 ค่าสอนรายวิชาสัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ไม่เกิน 2,400 บาท

เบิกจ่ายไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา /ครั้ง

4.3 ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 2,400 บาท

เบิกจ่ายไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา /ครั้ง

4.4 ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ไม่เกิน 2,400 บาท

เบิกจ่ายไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา (ต่อนักศึกษา 1-3 คน) /ครั้ง

4.5 ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่เกิน 1,500 บาท

เบิกจ่ายไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา (ต่อนักศึกษา 1-3 คน) /ครั้ง

5. ค่าสอนและค่าเดินทาง หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 5.1 ค่าสอนรายวิชาอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ 800 บาท/ชม.

สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรม ทางการศึกษา เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 15 ครั้งต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา /หน่วยกิต

จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์

6. ค่าสอนนอกเหนือจากระเบียบกำหนด ค่าสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 540 บาท/ชม.

 จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ /หน่วยกิต

7. โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์

7.1 ค่าสมนาคุณกรรมการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน 450 บาท/วัน/คน

7.2 ค่าสมนาคุณกรรมการออกข้อสอบ 2,000 บาท/คน/วิชา
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

7.3 ค่าสมนาคุณกรรมการจัดทำข้อสอบ 500 บาท/คน/วัน

7.4 ค่าสมนาคุณกรรมการจัดทำสำเนาข้อสอบ 300 บาท/คน/วัน

 (ต2ก) นักเรียนผู้เข้าสอบ

7.5 ค่าสมนาคุณกรรมการดำเนินการสอบ เต็มวัน  450 บาท/คน

 (จัดสถานท่ีสอบบริการท่ัวไป) ครึ่งวัน  300 บาท/คน

7.6 ค่าสมนาคุณกรรมการดำเนินการสอบ เต็มวัน 600 บาท/คน

 (กรรมการกลาง) ครึ่งวัน 400 บาท/คน

7.7 ค่าสมนาคุณกรรมการดำเนินการสอบ เต็มวัน  500 บาท/คน

 (กรรมกาคุมสอบ) ครึ่งวัน 300 บาท/คน

7.8 ค่าสมนาคุณกรรมการทำผลการสอบ 300 บาท/คน/วัน

7.9 ค่าสมนาคุณกรรมการรับมอบตัว เต็มวัน  500 บาท/คน

ครึ่งวัน  300 บาท/คน

7.10 ค่าสมนาคุณกรรมการดูแลระบบรับสมัคร 300 บาท/คน/วัน

8. ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา นิเทศได้เทอมละไม่เกิน 5 ครั้ง ค่าเดินทางเบิกจ่ายตามระเบียบ 400 บาท/นศ./ครั้ง

ภายนอกท่ีนิเทศนักศึกษาท่ีสอนอยู่ต่างโรงเรียน เดินทางไปราชการกรณีมีค่าเดินทาง

9. ค่าตอบแทนค่าสอนของอาจารย์ในการสอน จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 1-7 คน 3,600 บาท/หน่วยกิต

ในวันหยุดของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 8 คน 4,200 บาท/หน่วยกิต

คณะศึกษาศาสตร์ จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 9 คน 4,800 บาท/หน่วยกิต

จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 10-11 คน 6,000 บาท/หน่วยกิต

จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 12-13 คน 6,600 บาท/หน่วยกิต

จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 14 คน 7,200 บาท/หน่วยกิต
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 15 คน 7,800 บาท/หน่วยกิต

จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 16 คน 9,000 บาท/หน่วยกิต

จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 17 คน 10,200 บาท/หน่วยกิต

จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 18 คน 11,400 บาท/หน่วยกิต

จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 19 คน 12,000 บาท/หน่วยกิต

จํานวนนักศึกษา (คน)/กลุ่ม 20 คน ข้ึนไป 12,000 บาท/หน่วยกิต

10. ค่าสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ - บทความภาษาไทย 800 บาท/คน/เรื่อง

ภายนอกประเมินผลงานวิชาการ  (วารสาร) - บทความภาษาอังกฤษ 1300 บาท/คน/เรื่อง



ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

1 สํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต 1. ค่าตอบแทนพิเศษนักวิชาการอุดมศึกษา 1.1 ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 1,500 บาท

เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 1.2 คุณสมบัติ : พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้

1.3 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข : 

(1) ปฏิบัติงานประจําในงานกิจการนานาชาติ สังกัดสํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต

(2) สำหรับบุคลากรท่ีเข้ามาปฏิบัติงานรายใหม่เนื่องจากยังไม่มีผลคะแนน

การประเมิน TOR จึงให้ใช้การประเมินผลการทดลองงานเป็นระยะเวลา

หกเดือนและมีผลการประเมินในตำแหน่งท่ีบรรจุไม่ต่ำกว่า 80% แล้ว

ให้มีผลการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลังต้ังแต่วันบรรจุ

(3) เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามรอบการประเมินแล้ว

และได้ผลการประเมินผ่าน 80% ข้ึนไป จะได้รับค่าตอบแทนทาง

ภาษาอังกฤษในรอบการปฏิบัติงานถัดไป หากได้ผลคะแนนไม่ถึง 80%

ในรอบการปฏิบัติงานถัดไปจะไม่ได้รับค่าตอบแทนทางภาษาอังกฤษ

(4) การปฏิบัติงานต้องไม่ลา ขาด สายซ่ึงรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 4 วัน/เดือน

(5) การพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษให้รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

มีอำนาจในการพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศฉบับนี้

(6) การจ่ายเงินค่าตอบแทนนี้จะยกเลิกเมื่อวิทยาเขตภูเก็ตเห็นว่าไม่มีความ

จำเป็นอีกต่อไปภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

(7) การยกเลิกประกาศนี้จะไม่มีผลต่อบุคลากรท่ีได้รับค่าตอบแทนไปแล้ว
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ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

(8) ให้มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษทุก 2 ปี

(9) ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนจากเงินรายได้วิทยาเขตภูเก็ต

(10) ในกรณีท่ีมีปัญหา ข้อสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้

อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย และให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด

2. ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 2.1 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 3,000 บาท

2.2 คุณสมบัติ: พนักงานเงินรายได้

2.3 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข:

(1) บุคลากรชาวต่างประเทศท่ีปฏิบัติงานประจำในงานกิจการนานาชาติ

สังกัดสํานักงานวิทยาเขตภูเก็ต

(2) สำหรับบุคลากรท่ีเข้ามาปฏิบัติงานรายใหม่เนื่องจากยังไม่มี

ผลคะแนนการประเมิน TOR จึงให้ใช้การประเมินผลการทดลองงาน

เป็นระยะเวลาหกเดือนและมีผลการประเมินในตำแหน่งท่ีบรรจุไม่ต่ำ

กว่า 80% แล้วให้มีผลการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลังต้ังแต่วันบรรจุ

(3) เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามรอบการประเมินแล้ว และ

ได้ผลการประเมินผ่าน 80% ข้ึนไป จะได้รับค่าตอบแทนทางภาษาอังกฤษ

ในรอบการปฏิบัติงานถัดไป หากได้ผลคะแนนไม่ถึง 80% ในรอบ

การปฏิบัติงานถัดไปจะไม่ได้รับค่าตอบแทนทางภาษาอังกฤษ

(4) ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนจากเงินรายได้วิทยาเขตภูเก็ต

(5) การปฏิบัติงานต้องไม่ลา ขาด สาย ซ่ึงรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 4 วัน/เดือน

(6) การพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษให้รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

มีอำนาจในการพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศฉบับนี้
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ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

(7) ให้มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษทุก 2 ปี

3. ค่าเช่าท่ีพักบุคลากรชาวต่างประเทศ 3.1 ตำแหน่ง: บุคลากรชาวต่างประเทศ เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 5,000 บาท

เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ 3.2 คุณสมบัติ: พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้

3.3 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข:

(1) บุคลากรชาวต่างประเทศท่ีปฏิบัติงานประจำในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต

(2) สำหรับบุคลากรท่ีเข้ามาปฏิบัติงานรายใหม่เนื่องจากยังไม่มีผลคะแนน

การประเมิน TOR จึงให้ใช้การประเมินผลการทดลองงานเป็นระยะเวลา

หกเดือนและมีผลการประเมินในตำแหน่งท่ีบรรจุไม่ต่ำกว่า 80% แล้ว

ให้มีผลการจ่ายค่าเช่าท่ีพักย้อนหลังต้ังแต่วันบรรจุ

(3) เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามรอบการประเมินแล้วและ

ได้ผลการประเมินผ่าน 80% ข้ึนไป จะได้รับค่าเช่าท่ีพักในรอบ

การปฏิบัติงานถัดไป หากได้ผลคะแนนไม่ถึง 80% ในรอบการปฏิบัติงาน

ถัดไปจะไม่ได้รับค่าเช่าท่ีพัก

(4) การพิจารณาให้ได้รับค่าเช่าท่ีพักแก่บุคลากรชาวต่างประเทศให้รอง

อธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มีอำนาจในการพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีกำหนดใน

ประกาศฉบับนี้

(5) ให้มีการทบทวนการจ่ายค่าเช่าท่ีพักทุก 2 ปี

(6) ให้เบิกจ่ายค่าเช่าท่ีพักจากเงินรายได้วิทยาเขตภูเก็ต

4. ค่าตอบแทนการตรวจการปฏิบัติงาน 1.ตำแหน่ง: บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสายตรวจ 300 /วัน/คน

ยามรักษาการณ์ 2.คุณสมบัติ: พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้

3.หลักเกณฑ์ เง่ือนไข:
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ดับ
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(1) ปฏิบัติงานในหน้าท่ีสายตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีบริษัทรับ

จ้างตามจุดตรวจรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตภูเก็ต

(2) ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบเวรยามวันละ 1 คน

(3) ผู้ท่ีทำหน้าท่ีสายตรวจต้องรายงานผลการตรวจการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีบริษัทรับจ้างทราบ และหรือเสนอแนะให้ความคิดเห็นเก่ียวกับ

งานรักษาความปลอดภัย

(4) ปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจในช่วงเวลา 21.00-24.00 น. และ

เวลา 01.00-06.00 น.หรือปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 8 ช่ัวโมง

(5) การจ่ายค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นรายเดือน

(6) ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนจากเงินรายได้วิทยาเขตภูเก็ต

5. ค่าตอบแทนการบริหารจัดการในรายวิชา 980-023

มอ.อาสา (PSU Volunteer)

5.1 ตำแหน่ง : อาจารย์ และหรือบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถ

5.2 คุณสมบัติ : ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้

5.3 หลักเกณฑ์และเง่ือนไข :

(1) ปฏิบัติงานประจำท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

(2) มีหน้าท่ีให้บรรยายการสอน คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่างๆ

เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

(3) หากกรณีเป็นนักศึกษาหลักสูตรไทย สามารถบรรยายการสอน

เป็นภาษาไทยได้ แต่จะได้รับค่าตอบแทนก่ึงหนึ่ง

(4) กรณีเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ มีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะ

และรูปแบบการให้คณะแนนแบบ 2 ภาษาแก่นักศึกษาท่ีนำเสนอโครงการ

(1) ค่าสอน ไม่เกิน 800/ชม. 
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(2) คณะกรรมการประเมินโครงการ ไม่เกินช่ัวโมง 600 บาท ไม่เกิน 600/ชม.

ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต

6. ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการ 6.1 ตำแหน่ง: บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน

รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา 6.2 คุณสมบัติ: ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้

กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 6.3 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข :

(1) ปฏิบัติการสอนของคณะ/อาจารย์ ท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน จำนวน 4 คณะดังนี้

- คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

- คณะการบริการและการท่องเท่ียว

- คณะวิเทศศึกษา

- วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

3,000 บาท

/ภาคการศึกษา

(2) เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนวิชาการ ที่ดูแลรับผิดชอบประสานงาน 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(3) ค่าตอบแทนอาจารยผ์ู้สอน

- หลักสูตรภาษาไทย 150 บาท/นศ.

- หลักสูตรนานาชาติ 225 บาท/นศ.

ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้วิทยาเขตภูเก็ต

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป7. ค่าตอบแทนความสามารถทางภาษาอังกฤษ 7.1 คุณสมบัติ : บุคลากรชาวไทยสายสนับสนุนท่ีสังกัดคณะ  3,500 บาท

 หน่วยงานวิทยาเขตภูเก็ต

7.2 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข :

(1) ผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษในระดับข้ันคะแนนโดยมี
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ผลคะแนน TOEIC ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

(1.1) ระดับ 480  คะแนนข้ึนไป    1,500 บาท

(1.2) ระดับ 585  คะแนนข้ึนไป 2,000 บาท

(1.3) ระดับ 685  คะแนนข้ึนไป 2,500 บาท

(1.4) ระดับ 785  คะแนนข้ึนไป 3,000 บาท

(1.5) ระดับมากกว่า หรือเท่ากับ 885 คะแนน 3,500 บาท

(2) สำหรับบุคลากรท่ีเข้ามาปฏิบัติงานรายใหม่เนื่องจากยังไม่มีผลคะแนน

การประเมิน TOR จึงให้ใช้การประเมินผลการทดลองงานเป็นระยะเวลา

หกเดือนและมีผลการประเมินในตำแหน่งท่ีบรรจุไม่ต่ำกว่า 80%

แล้วให้มีผลการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลังต้ังแต่วันบรรจุ

(3) เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามรอบการประเมินแล้ว

และได้ผลการประเมินผ่าน 80% ข้ึนไป จะได้รับค่าตอบแทนทาง

ภาษาอังกฤษในรอบการปฏิบัติงานถัดไป หากได้ผลคะแนนไม่ถึง 80%

ในรอบการปฏิบัติงานถัดไปจะไม่ได้รับค่าตอบแทนทางภาษาอังกฤษ

(4) การปฏิบัติงานต้องไม่ลา ขาด สาย ซ่ึงรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 4 วัน/ เดือน

(5) คะแนน TOEIC มีอายุ 2 ปี การจ่ายค่าตอบแทนภาษาอังกฤษจะจ่าย

เฉพาะคะแนนท่ียังมีอายุเท่านั้น และหากผลการสอบครั้งถัดไปมีคะแนน

TOEIC สูงกว่าครั้งก่อน สามารถย่ืนเพ่ือขอรับค่าตอบแทนในอัตราท่ีสูงข้ึน

ทดแทนอัตราเดิมได้

(6) การพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ให้รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มีอำนาจในการพิจารณาตามเกณฑ์ท่ี
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กําหนดในประกาศฉบับนี้

(7) การจ่ายค่าตอบแทนนี้จะยกเลิก เมื่อวิทยาเขตภูเก็ตเห็นว่าไม่มีความ

จำเป็นอีกต่อไปภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

(8) การยกเลิกประกาศนี้จะไม่มีผลต่อบุคลากรท่ีได้รับค่าตอบแทนไปแล้ว

(9) ให้มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนภาษาอังกฤษทุก 2 ปี

(10) ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน วิทยาเขตภูเก็ต

(11) ในกรณีท่ีมีปัญหา ข้อสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้

อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย และให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด

8. ค่าตอบแทนพิเศษท่ีปรึกษาองค์การนักศึกษา 8.1 ตำแหน่ง : ท่ีปรึกษาองค์การนักศึกษาและชมรมนักศึกษา 800 บาท

และชมรมนักศึกษา 8.2 คุณสมบัติ : ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้

3.หลักเกณฑ์ เง่ือนไข :

(1) ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร

ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์

(2) มีวาระการทํางาน 1 ปีการศึกษา

(3) ชมรมนักศึกษามีผลการดำเนินงานในปีการศึกษานั้น

(4) ชมรมนักศึกษาไม่ถูกยุบเลิกชมรมในระหว่างปีการศึกษา

(5) ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนจากเงินรายได้วิทยาเขตภูเก็ต

4.อัตราค่าตอบแทน : 800 บาทต่อเดือน ไม่เกิน 10 เดือนต่อปีการศึกษา

และเบิกจ่ายค่าตอบแทนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

9. ค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายต่างๆ และ

ผู้ประสานงานโครงการคัดเลือกนักเรียน

1.ตําแหน่ง : อาจารย์ นักวิชาการอุดมศึกษา นักวิชาการศึกษา 

2.คุณสมบัติ : ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได
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เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

(1) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

(2) สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

(3) จัดทำประกาศการรับสมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือก

(4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร

(5) จัดทำแบบฟอร์มการให้คะแนนสอบสัมภาษณ์

(6) รับรายงานตัวและแจกบัตรคิวนักเรียนท่ีเข้ารับการคัดเลือก

(7) เตรียมเอกสารให้นักเรียนย่ืนต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์

4. อัตราคาตอบแทน : 

(1) วันทําการ

 ไม่เกิน 300 บาท

(2) วันหยุดราชการ

 ไม่เกิน 400 บาท

ให้เบิกจา่ยจากเงินรายได้คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตภูเก็ต

10. เงินสมทบค่าตอบแทนพิเศษ -อัตราค่าตอบแทน ด้วยความเห็นชอบของคณะ/ส่วนงานในวิทยาเขตภูเก็ต ตามรายละเอียด

(กรณีพนักงานเงินรายได้มีเงินเต็มข้ันสูง) โดยเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ของส่วนงาน

2 คณะการบริการและ 1. วิศวกร - อายุงาน 1 ปีแรก 2,000 บาท

การท่องเท่ียว - อายุงานต้ังแต่ 1-2 ปี 2,500 บาท

- อายุงานต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป 3,000 บาท

2. ค่าตอบแทนอาจารย์ในหลักสูตรนานาชาติ - วุฒิปริญญาโท 3,000 บาท

บุคลากรชาวไทยสายวิชาการ - วุฒิปริญญาเอก 4,000 บาท

3. ค่าเช่าบ้านให้แก่บุคลากรชาวต่างประเทศ 5,000 บาท

สายวิชาการ

3. หลักเกณฑและเงื่อนไข : 
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

4. ค่าตอบแทนอาจารย์สำหรับนิเทศนักศึกษา - ประธาน 5,600 บาท

ฝึกงานค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ - กรรมการ 3,000 บาท

อํานวยการและดําเนินงานการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบฐานข้อมูล 1,500 บาท

5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - วันปกติ  50 บาท/ชม.

ราชการปกติ หรือ ค่าล่วงเวลาทำ - วันหยุด  60 บาท/ชม.

การของพนักงานโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์

6. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากวิทยาเขตอ่ืน คุณสมบัติ : ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้เป็น

บุคลากรชาวไทยสายวิชาการ อาจารย์ชาวต่างประเทศสายวิชาการ ท่ีปฏิบัติงานในในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคทฤษฎี 1,200 บาท/ชม.

(สำหรับรายวิชาตามหลักสูตรท่ีได้ ภาคปฏิบัติ 600 บาท/ชม.

รับปริญญาบัตร)

7. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากอาจารย์ คุณสมบัติ : ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ

หรือบุคลากรภายในวิทยาเขตภูเก็ต พนักงานเงินรายได้เป็นบุคลากรชาวไทยสายวิชาการ อาจารย์

(สำหรับรายวิชาตามหลักสูตรท่ีได้ ชาวต่างประเทศสายวิชาการ หรือ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงาน

รับปริญญาบัตร) ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข :  อาจารย์ หรือ บุคลากร ท่ีมาปฏิบัติงานสอน

ให้คณะการบริการและการท่องเท่ียว

สอนในเวลาราชการ

ภาคทฤษฎี  500 บาท/ชม.

ภาคปฏิบัติ  250 บาท/ชม.

สอนนอกเวลาราชการ

ภาคทฤษฎี  1,200 บาท/ชม.
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

ภาคปฏิบัติ  600 บาท/ชม.

8. ค่าตอบแทนโครงการเตรียมความพร้อม คุณสมบัติ : ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ

ในการเตรียมสำหรับนักศึกษาใหม่ พนักงานเงินรายได้เป็นบุคลากรชาวไทยสายวิชาการ อาจารย์

ชาวต่างประเทศสายวิชาการ หรือ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข :  อาจารย์ หรือ บุคลากร ท่ีมาปฏิบัติงานสอน

ให้คณะการบริการและการท่องเท่ียว

ค่าตอบแทนการสอน  400 บาท/ชม.

ค่าตอบแทนการสอบ Pre-Test และ Post-Test  400 บาท/ชม.

ค่าออกแบบส่ือการสอน 400 บาท/บท

ค่าตอบแทนการจัดทำแบบสอบถาม 2,000 บาท/ครั้ง

9.เงินสมนาคุณการประเมินเอกสาร มีคำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินการสอนจ่ายเมื่อดำเนินการประเมินแล้วเสร็จ 

การสอนของผู้ย่ืนขอตำแหน่งทางวิชาการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  500 บาท

- รองศาสตารจารย์  750 บาท

- ศาสตราจารย์ 1,250 บาท

3 คณะเทคโนโลยี 1. ค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย - เป็นบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมและไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ 10,000/บทความ

และสิ่งแวดล้อม - บทความ 1 เรื่อง สามารถขอรับสนับสนุนได้เพียง 1 คนเท่านั้น

และหากมีการตรวจสอบพบภายหลังพบว่ามีการขอซ้ำซ้อน

คณะขอสิทธิ์ในการเรียกเงินสนับสนุนคืน

2. ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการการเรียน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานเงินรายได้ 5,000 บาท

การสอนพิเศษ เป็นบุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานในสังกัดคณะเทคโนโลยีและ
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

ส่ิงแวดล้อม ท่ีปฎิบัติงานเป็นหัวหน้าโครงการการเรียนการสอนพิเศษ

3. วิศวกร  - อายุงาน 1 ปีแรก 2,000 บาท

 - อายุงานต้ังแต่ 1-2 ปี 2,500 บาท

 - อายุงานต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป 3,000 บาท

4. ค่าตอบแทนบุคลากรสังกัด 1. สอนในเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ีทําการสอน 1.1 ภาคทฤษฎี 400 บาท/ชม.

ให้คณะฯ 1.2 ภาคปฎิบัติ 200 บาท/ชม.

2. สอนนอกเวลาราชการ

2.1 ภาคทฤษฎี 800 บาท/ชม.

2.2 ภาคปฎิบัติ 400 บาท/ชม.

5. ค่าสวัสดิการญาติสายตรงเสียชีวิต 3,000 บาท

6. ค่าสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานด้าน 300 บาท/ชม.

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7. เงินสมนาคุณแก่บุคลากรท่ีมีวุฒิการ 5,000 บาท

ศึกษาระดับปริญญาเอก

8. ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย เป็นบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมท่ีไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

- หนังสือหรือตํารา 10,000 บาท

/ช้ินงาน

- คู่มือปฏิบัติการ หรือ คู่มือปฏิบัติงาน 4,500 บาท/ช้ินงาน

เงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอ่านและประเมินผลงาน

 - หนังสือหรือตํารา 2,000 บาท/ช้ินงาน



-  12 -

ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

 - คู่มือปฏิบัติการ หรือ คู่มือปฏิบัติงาน 1,500 บาท/ช้ินงาน

9. ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตส่ือ เป็นบุคลากรของคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 1,000 บาท/คน

การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Course คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 และ Massive Open Online Course)

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

10. ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติ ค่าตอบแทนราย Prof.Dr.Kiyota Hashimoto ไม่เกิน 20,000 บาท

11. ค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

และโครงร่างวิทยานิพนธ์ - ประธาน 1,500 บาท

- กรรมการ 900 บาท

ระดับปริญญาโท

- ประธาน 1000 บาท

- กรรมการ 600 บาท

หลักสูตรนานาชาติ จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของ

อัตราท่ีกําหนดในข้อ 12.1และ 12.2

4 คณะวิเทศศึกษา 1. ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรชาวต่างประเทศ 

ตำแหน่งอาจารย์

บุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิเทศศึกษา ไม่เกิน 5,000 บาท

2. ค่าครองชีพให้แก่บุคลากรชาวต่าวประเทศ 

ตำแหน่งอาจารย์

ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิเทศศึกษา 1,000 บาท

3. ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษา Guokai ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา 500 บาท/นศ.

Education Group สาธารณรัฐประชาชนจีน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 100-200 บาท/ชม.

/ครั้ง

4 .ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฎิบัติงานการฝึก - ค่าตอบแทนบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบประเมินผล 10 บาท/ชุด

ปฏิบัติงานของนักศึกษา - ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศการฝึกงาน 60 - 130 บาท/คน
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

- ค่าตรวจรายงานหรือเอกสารประเมินผล 20 บาท/ฉบับ

- ค่าตอบแทนกรรมการสอบนำเสนอผลงานนักศึกษาฝึกงาน 20 บาท/นศ.

5. ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผล - ตรวจเล่มรายงานฉบันเต็มพร้อมบทสัมภาษณ์ภาคผนวก 50 บาท/ฉบับ

โครงการเสมือนฝึกงาน - ประเมินผลงานท่ีพัฒนาข้ึนมาจากบทเรียนท่ีได้จากการฝึกงาน 20 บาท/ช้ิน

- ประเมินคลิปวีดีโอการนำเสนอรายงานการฝึกงาน 20 บาท/นศ.

6. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

  ระดับปริญญาตรี

- อาจารย์พิเศษจากภายนอก ท่ีเป็นข้าราชการ ภาคทฤษฎี (รายวิชาบรรยาย) 900 บาท/ชม.

และไม่เป็นข้าราชการ, อาจารย์พิเศษจาก

วิทยาเขตอ่ืนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคทฤษฎี (รายวิชาภาษา) 600 บาท/ชม.

และมหาวิทยาลัยอ่ืน ภาคปฏิบัติ (รายวิชากีฬา) 450 บาท/ชม.

- อาจารย์พิเศษท่ีเป็นอาจารย์หรือบุคลากร สอนในเวลาราชการ

ภายในวิทยาเขตภูเก็ต ภาคทฤษฎี 500 บาท/ชม.

ภาคปฏิบัติ 250 บาท/ชม.

สอนนอกเวลาราชการ

ภาคทฤษฎี (รายวิชาบรรยาย) 900 บาท/ชม.

ภาคทฤษฎี (รายวิชาภาษา) 600 บาท/ชม.

ภาคปฏิบัติ (รายวิชากีฬา) 450 บาท/ชม.

   ระดับบัณฑิตศึกษา

- อาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายใน รายวิชาบรรยาย 1,200 บาท/ชม.

ท่ีเป็นข้าราชการและไม่เป็นข้าราชการ
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

สําหรับรายวิชาบรรยายระดับบัณฑิตศึกษา

(หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิเทศศึกษา

7. ค่าตอบแทนการสอนด้วยภาษาต่างประเทศ 7.1 เป็นบุคลากรชาวไทยสายวิชาการท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 3,000 บาท

- บุคลากรชาวไทยสายวิชาการ: ข้าราชการ ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

 พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ 7.2 ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจำคณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต

ท่ีปฏิบัติงานสายวิชาการ สังกัดคณะวิเทศศึกษา 7.3 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหรือลาอบรมต่างๆเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์

หรือเป็นบุคลากรชาวไทยสายวิชาการท่ีได้รับ 7.4 ไม่อยู่ระหว่างการไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืน

มอบหมายจากวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัย 7.5 มีวันลาทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 4 วันทำการต่อเดือน

ให้มาปฏิบัติงานคณะวิเทศศึกษา 7.6 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งหลังสุดอยู่ในเกณฑ์ดีคือต้อง

ได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 70

7.7 จ่ายค่าตอบแทนทุกเดือน โดยจ่ายภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

7.8 ต้องมีผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระดับ 3.51 คะแนน

ข้ึนไป (คะแนนเต็ม 5.0) ทุกรายวิชา

7.9 ต้องมีเอกสารการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ

7.10 ต้องมีผลประเมินการสอนจากการเข้าสังเกตการสอนโดยตัวแทน

คณะกรรมการวิชาการคณะวิเทศศึกษา ชาวไทย 1 คน 

และอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คน ทุกปีการศึกษา โดยต้องมีผลคะแนน

การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7.11 หากมีการผิดนัดชําระหนี้ กยศ.และ กรอ. จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ในรอบถัดไปเป็นเวลา 12 เดือน

8. ค่าสอบวัดความสามารถทางภาษา เป็นบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิเทศศึกษา
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

ต่างประเทศและการให้เงินรางวัลแก่บุคลากร

สายสนับสนุนท่ีมีพัฒนาการโดยมีคะแนนสอบเพ่ิมข้ึน

- เงินรางวัล สำหรับผู้ท่ีมีคะแนนสอบจากคะแนนสอบครั้งล่าสุดมากกว่า 50 คะแนนข้ึนไป เมื่อเทียบ

กับการสอบ

2,000 บาท

ครั้งก่อนหน้าท่ีติดกันและการสอบก่อนหน้าทุกครั้งท่ีย่ืนคะแนน

9. ค่าตอบแทนความสามารถทางภาษา

9.1 บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ท่ัวไป คะแนน TOEIC 650, TOEFL 534, IELTS 6.0 1,000 บาท

คะแนน TOEIC 750, TOEFL 573, IELTS 6.5 2,000 บาท

คะแนน TOEIC 850, TOEFL 614, IELTS 7.5 3,000 บาท

9.2 บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

เป็นหลัก

คะแนน TOEIC 750, TOEFL 573, IELTS 6.5 1,000 บาท

คะแนน TOEIC 850, TOEFL 614, IELTS 7.5 2,000 บาท

คะแนน TOEIC 950, TOEFL 650, IELTS 8.0 3,000 บาท

- ให้นับการจ่ายค่าตอบแทนจากวันแรกท่ีย่ืนผลสอบแก่เจ้าหน้าท่ีการเงิน

ของคณะฯ และผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ีสอบ

- หากมีการย่ืนคะแนนท่ีสูงข้ึนให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน ตามเกณฑ์

คะแนนท่ีกำหนด โดยให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราใหม่ในเดือนถัดไป

 หลังจากย่ืนคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีการเงินคณะฯ

5 วิทยาลัยการ 1. ค่าสมนาคุณวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ไม่เกิน 3,000 บาท

คอมพิวเตอร์  ปฏิบัติงานต้ังแต่ 1 ปีข้ึนไป และศาสตราจารย์

1.2 ต้องเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

1.3 หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจำท่ีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้
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ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

 - ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาหรือฝึกอบรม หรือลาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ

 - ไม่อยู่ในระหว่างลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร ลาไปประกอบพิธีฮัจจ์

 - ไม่อยู่ในระหว่างการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ

 - ไม่อยู่ในระหว่างการไปช่วยงานท่ีหน่วยงานอ่ืน 

 - ต้องมีเวลาปฏิบัติงานรวมวันหยุดไม่น้อยกว่า 20 วัน ในหนึ่งเดือน 

การนับช่วงเวลาปฏิบัติงานให้นับจำนวนวันในหนึ่งเดือน

หักด้วยจำนวนวันท่ีไม่อยู่ปฏิบัติงาน

2. ค่าตอบเเทนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย -อาจารย์หรือบุคลากรภายในวิทยาเขตภูเก็ต

ท่ีทำการสอนในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคทฎษฎี 400 บาท/ชม.

ภาคปฎิบัติ 200 บาท/ ชม.

-อาจารย์พิเศษจากภายนอกวิทยาเขตภูเก็ต

ภาคทฎษฎี 800 บาท/ ชม.

ภาคปฎิบัติ  400 บาท/ ชม.

3. ค่าตอบเเทนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย - อาจารย์หรือบุคลากรภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 400 บาท/ชม.

สงขลานครินทร์ท่ีได้รับเชิญมาเป็นวิทยากร - อาจารย์หรือบุคลากรภายนอกวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 600 บาท/ชม.

มาบรรยายในรายวิชา

4. ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นบุคลากร - หลักสูตรปกติ ไม่เกิน 400 บาท/ชม.

ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ ไม่เกินวงเงิน 4,000 บาทต่อหลักสูตรต่อภาคการศึกษา

สอบโครงร่างโครงงานหรือสอบโครงงาน - หลักสูตรนานาชาติ อัตรา 1.5 เท่าของอัตราท่ีกำหนดไว้ข้างต้น

ในรายวิชาโครงงานหลักสูตรปริญญาตรี ไม่เกินวงเงิน 6,000 บาทต่อหลักสูตรต่อภาคการศึกษา



ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

1 คณะพาณิชยศาสตร์ 1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จ่ายให้กับอาจารย์พิเศษ ซ่ึงเป็นอาจารย์ใน มอ.

และการจัดการ 4 วิทยาเขต (ยกเว้นวิทยาเขตตรัง)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 คน

ภาคทฤษฎี 400 บาท/ชม.

ภาคปฏิบัติ 200 บาท/ชม.

จํานวน 201 คน - 300 คน

ภาคทฤษฎี 500 บาท/ชม.

ภาคปฏิบัติ 250 บาท/ชม.

จํานวน 301 คน ข้ึนไป

ภาคทฤษฎี 600 บาท/ชม.

ภาคปฏิบัติ 300 บาท/ชม.

2. ค่าสอนอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ่ายให้กับอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ ไม่เกิน 1,500

และอาจารย์ผู้ช่วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้ช่วยท่ีมาสอน บาท/ชม.

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ รายวิชาท่ัวไป

ภาคบรรยาย 400บาท/ชม.

ภาคปฏิบัติ 600บาท/ชม.

รายวิชา 997-450 1,000บาท/ชม.

 รายวิชา 997-451 1,000บาท/ชม.



ลํา

ดับ
ส่วนงาน ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

1 สํานักงานวิทยาเขต 1. ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10,000 บาท/คน/ครั้ง

สุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ 30,000 บาท/คน/ครั้ง

ศาสตราจารย์ 60,000 บาท/คน/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ 3,000 บาท

3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจำพ้ืนท่ีทุ่งใสไช บุคลากรผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ไป 3,000 บาท

ปฏิบัติงานประจำพ้ืนท่ีทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. ค่าตอบแทนการสอน - อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ 400 บาท/ช่ัวโมง

- อาจารย์พิเศษ 600 บาท/ช่ัวโมง

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข และอัตราค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี



โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 ค่าล่วงเวลาปกติ โครงการบริการนอกเวลาราชการและโครงการบริการพิเศษ คณะแแพทยศาสตร์

ลํา  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน หมายเหตุ

ดับ  (บาท)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอยู่เวร และทำการล่วงเวลา (OT ปกติ) ตามการดําเนินงาน  - ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ

ปกติของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแก่เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2554

1 ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์/แพทย์ชำนาญการและแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ประกาศ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2554

และแพทย์ท่ีมีวุฒิบัตร  - ประกาศ ม. เรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายเงิน

1.1 แพทย์อยู่เวรเพื่อรับผิดชอบผู้ป่วยโดยการรับปรึกษา (เวร on call) ไม่เกิน 700 บาท/ผลัด แก่เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ

และไม่เกิน 15 ผลัด/เดือน และทำการล่วงเวลา พ.ศ. 2558  ประกาศ ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2558

1.2 แพทย์เวร ตามข้อ 1.1 ถูกตามมาทําการตรวจวินิจฉัย ติดตามอาการ 300 บาท/หน่วย  - บันทึกข้อความท่ี มอ 392.1.3/013 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัด

หรือดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ให้จ่ายค่าตอบแทน ไม่นับรวมการจ่ายค่าตอบแทน อัตรากำลังปฏิบัติงาน และขอเบิกเงินค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์แพทย์

ตามข้อ 1.1 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ วันท่ี 9 มกราคม 2555

1.3 แพทย์อื่น ท่ีมิได้อยู่เวรตามข้อ 1.1 ถูกตามมาปฏิบัติงานนอกเวลา ให้จ่ายค่าตอบแทน 300บาท/หน่วย และ  - บันทึกข้อความท่ี มอ 395/2783 เรื่องขออนุมัติหลักการเบิก

สมทบเพิ่ม 2 หน่วย/ผลัด ค่าตอบแทนแม่บ้านหอผู้ป่วย  ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560

1.4 กรณีท่ีมีปัญหาการขาดแคลนแพทย์ท่ีเชี่ยวชาญในบางสาขา ไม่เกิน 400 บาท/หน่วย  - บันทึกข้อความท่ี มอ 351.5.3/60-00055 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560

หรือต้องการความสามารถพิเศษเฉพาะราย ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตำแหน่ง นักปฏิบัติการ

1.5 แพทย์ผ่าตัดหรือทำหัตถการผู้ป่วยในเวลาราชการต่อเน่ืองไปถึงนอกเวลาราชการ 300 บาท/หน่วย ฉุกเฉินการแพทย์

1.6 แพทย์ท่ีเฝ้าผู้ป่วยในหอผู้ป่วยตั้งแต่เวลาราชการต่อเน่ืองไปถึงนอกเวลาราชการ 250 บาท/หน่วย  - บันทึกข้อความท่ี มอ 372/62-07328 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และ

1.7 แพทย์ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาอื่น ๆ 250 บาท/หน่วย อัตราการเบิกจ่ายผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ และทำการล่วงเวลาเพิ่ม

1.8 แพทย์ท่ีปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยท่ีคลินิกสุขภาพนักศึกษา 500 บาท/ชั่วโมง  ณ วันท่ี 5 กันยายน 2562

บัญชี 3  การจ่ายค่าตอบแทนหน่วยงานประเภทโรงพยาบาล
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1.9 แพทย์ท่ีปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยท่ัวไปท่ีห้องฉุกเฉินและต้องรับผิดชอบงานท่ีต่อเน่ือง 600 บาท/ชั่วโมง  - บันทึกข้อความท่ี มอ 372/62-04503 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และ

และไม่เกิน 4,800 บาท/ผลัด อัตราการเบิกจ่ายผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ และทำการล่วงเวลาเพิ่ม

1.10 การคำนวณเวลาการปฏิบัติงานข้อ 1.1 - 1.7 ให้คำนวณเป็นหน่วย  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562

โดยใช้ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 นาที นับเป็น 1 หน่วย เศษของหน่วย

ท่ีเกิน 10 นาที ให้ปัดเป็น 1 หน่วย

2 ค่าตอบแทนแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และผู้ปฏิบัติงานเสมือน

2.1 ปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือปฏิบัติ

งานท่ีโรงพยาบาลสมทบตามตารางเวรประจําเดือนของสาขาวิชา ดังน้ี

      2.1.1  สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาวิชาศัลยศาสตร์

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ และสาขาวิชารังสีวิทยา

                       - เหมาจ่าย 6 ผลัดแรก 7,200 บาท/6 ผลัด

                       - ผลัดท่ี 7 - 15 1,200 บาท/ผลัด

     2.1.2 สาขาวิชาอื่น ๆ

                       - เหมาจ่าย 6 ผลัดแรก 5,400 บาท/6 ผลัด

                       - ผลัดท่ี 7 - 15 900 บาท/ผลัด

2.2 ปฏิบัติท่ีห้องฉุกเฉิน และห้องตรวจเวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

            - เหมาจ่าย 25 ผลัดแรก 7,200 บาท/25 ผลัด

            - ผลัดท่ี 26 เป็นต้นไป 1,200 บาท/ผลัด

2.3 แพทย์ท่ีมาปฏิบัติงานหมุนเวียนท่ีห้องฉุกเฉิน/ห้องตรวจเวชปฏิบัติท่ัวไป
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และปฏิบัติงานท่ีสาขาวิชา

     2.3.1 ปฏิบัติงานท่ีห้องฉุกเฉิน/ห้องตรวจเวชปฏิบัติท่ัวไป

เหมาจ่าย 13 ผลัดแรก 3,600 บาท/13 ผลัด

     2.3.2 ปฏิบัติงานท่ีสาขาวิชา เหมาจ่าย 3 ผลัด เหมาจ่ายกึ่งหน่ึงของอัตรา

ตาม ข้อ 2.1.1 หรือ 2.1.2

     2.3.3 ปฏิบัติงานเกินจากข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ให้จ่ายค่าตอบแทน

เพิ่มได้อีก ไม่เกิน 9 ผลัด ดังน้ี

- ปฏิบัติงานท่ีห้องฉุกเฉิน/ห้องตรวจเวชปฏิบัติท่ัวไป 1,200 บาท/ผลัด

- ปฏิบัติงานท่ีสาขาวิชา อัตราต่อผลัดตามข้อ 2.1.1

หรือ 2.1.2

2.4 แพทย์ท่ีปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลาท่ีกำหนดเฉพาะ เช่น วันหยุด  400 บาท/ชั่วโมง

ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

2.5 แพทย์ท่ีปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยคลินิกสุขภาพนักศึกษา  400 บาท/ชั่วโมง

3 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ อัตราตามตารางท่ี 1

นอกเวลาราชการ  ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ

พยาบาล  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้

แม่บ้านท่ีปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย/ห้องผ่าตัด/ศูนย์จองห้องพิเศษ/

ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์/ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและห้องปฏิบัติการ

ให้บริการรักษาพยาบาล
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4 ค่าตอบแทนในการอยู่เวรตำแหน่งพยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อัตราตามตารางท่ี 2

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

พนักงานช่วยการพยาบาล    ผู้ปฏิบัติงาน  portable   และแม่บ้าน

ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย/ห้องผ่าตัด/ศูนย์จองห้องพิเศษ/

ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์/ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและห้องปฏิบัติการให้

บริการรักษาพยาบาล ต้องปฏิบัติงานเป็นผลัด และหากปฏิบัติงานในผลัดบ่าย

ผลัดดึก และผลัดเสริม ไม่ได้เป็นการทำการล่วงเวลา

5 ค่าตอบแทนพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานพยาบาลท่ีอยู่ในสังกัดฝ่ายบริการพยาบาล

และวิสัญญีพยาบาลปฏิบัติงานก่อนและเลิกปฏิบัติงานหลังเวลาทำการปกติ

ครึ่งชั่วโมง เพื่อเตรียมการบริการผู้ป่วยให้เกิดความพร้อมเพรียง

หรือเพื่อการรับ - ส่งงานระหว่างผลัด (OT สะสม)

5.1 พยาบาล 70 บาท/ชั่วโมง

5.2 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 40 บาท/ชั่วโมง

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาตำแหน่งอื่น ๆ อัตราตามตารางท่ี 3

7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาตำแหน่งวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ท่ีปฏิบัติงาน

เกินวุฒิ ตามความจำเป็นของหน่วยงาน/ส่วนงาน ให้ขออนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบ

จากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

8 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ท่ีไม่ได้กำหนดให้ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดของ

สาขาวิชารังสีวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (blood gas)

ท่ีได้รับค่าล่วงเวลาเพียงอัตราเดียว ให้สมทบค่าตอบแทนล่วงเวลาในผลัดดึกเพิ่ม
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8.1 เจ้าหน้าท่ีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 100 บาท/ผลัด

8.2 เจ้าหน้าท่ีวุฒิอนุปริญญา/ปวส. 80 บาท/ผลัด

8.3 เจ้าหน้าท่ีวุฒิปวช./ม.6/วุฒิต่ำกว่า ปวช./ม.6 50 บาท/ผลัด

8.4 หน่วยงานอื่น ท่ีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง

ต้องขออนุมัติจัดเวรโดยผ่านความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

9 ค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน (on call)

ของศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง/ผู้ปฏิบัติงานด้าน Theropeutic

Intervention ของศูนย์โรคหัวใจ สาขาวิชารังสีวิทยา และ สถาบันโรคระบบ

ทางเดินอาหารและตับ (NKC) หน่วยคลังเลือดสังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยา

และเจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียมสาขาวิชาศัลยศาสตร์

9.1 พยาบาล/เจ้าหน้าท่ีอื่นวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 250 บาท/ผลัด

9.2 เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 175 บาท/ผลัด

9.3 หน่วยงานอื่น ท่ีมิได้กำหนดไว้แต่จำเป็นต้องขออนุมัติการจัดเวร

โดยผ่านความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

9.4 ถูกตามตัวมาปฏิบัติงานล่วงเวลาให้เบิกค่าตอบแทนผลัด on call ในผลัดน้ัน OT ปกติ

และให้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ยกเว้น

ค่าตอบแทนสมทบเพิ่มตาม ข้อ 16

10 ค่าตอบแทนการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการนอนหลับ

ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งพยาบาล/นักวิทยาศาสตร์

- เวรบ่าย เวลา 19.00 - 24.00 น. 300 บาท/ผลัด
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- เวรดึก  เวลา  24.00 - 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 330 บาท/ผลัด

11 ค่าตอบแทนพยาบาลผู้ปฏิบัติงานระหว่างฝึกอบรมเป็นวิสัญญีพยาบาล

ปฏิบัติงานท่ีห้องผ่าตัด อยู่เวรเป็นผลัด เช้า บ่าย ดึก และต้องไม่น้อยกว่า 20 วัน

- อยู่เวรบ่าย/ดึก ไม่เกิน 6 ผลัด/เดือน เหมาจ่าย 3,000 บาท/เดือน

- อยู่เวรบ่าย/ดึก เกิน 6 ผลัด/เดือน เหมาจ่าย 4,000 บาท/เดือน

12 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานใด ต้องปฏิบัติงานซึ่งไม่ใช่งานประจำในหน้าท่ีปกติ

ของตนเอง นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ให้เจ้าหน้าท่ีน้ัน

เบิกค่าตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสมกับภาระงานท่ีมอบหมาย ซึ่งอาจจะได้รับ

ค่าตอบแทนต่ำกว่าระดับตำแหน่งก็ได้  ยกเว้น

- ปฏิบัติงานยืม-คืนหนังสือของฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนไม่เกินประสบการณ์ > 2 ปีของตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานจัดเลี้ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินประสบการณ์เริ่มต้นของ

วุฒิต่ำกว่าวุฒิ ปวช. / ม.6

- กรณีได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ แต่ปฏิบัติงานในลักษณะงานเดิม 

ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราของตำแหน่งเดิม

- กรณีได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น แต่ไปปฏิบัติงานในลักษณะงานเดิม 

ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราของตำแหน่งเดิม

13 ในกรณีท่ีมีความจำเป็นตามลักษณะงาน ให้จัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานล่วงเวลา

เป็นรายชั่วโมงได้ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ 1/7 ของอัตราค่าตอบแทน

เป็นผลัดตามหน้าท่ี เศษของชั่วโมง ถ้าเกินกว่า 30 นาที ให้นับเป็น 1 ชั่วโมง

และในการปัดเศษอัตราต่อชั่วโมง ให้ปัดเศษสตางค์เป็น 1 บาท
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14 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอยู่เวรและปฏิบัติงานได้ไม่เต็มผลัด ให้เจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติอยู่เวรเป็นรายชั่วโมง โดยให้จ่ายค่าตอบแทนชั่วโมงละ 1/8 หรือ 1/ชั่วโมง

การกำหนดผลัดการอยู่เวร ของอัตราค่าตอบแทนเป็นผลัดตามหน้าท่ี

เศษของชั่วโมง ถ้าเกินกว่า 30 นาที ให้นับเป็น 1 ชั่วโมง และในการปัดเศษ

อัตราต่อชั่วโมง ให้ปัดเศษสตางค์เป็น 1 บาท

15 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน

ให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน

เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันน้ัน

16 ค่าตอบแทนกรณีถูกตามตัวมาปฏิบัติงานล่วงเวลา เพราะเหตุฉุกเฉินเน่ืองจาก อัตรา OT ปกติ และ

งานท่ีเพิ่มขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนไม่ได้คาดการณ์มาก่อนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สมทบเพิ่ม 100 บาท/ครั้ง

17 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน กรณีผ่าตัด/ทําหัตถการในเวลาราชการ อัตราตามตารางท่ี 4

แต่ผ่าตัด/ทำหัตถการไม่เสร็จ ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานกับผู้ป่วยรายเดิม

ต่อเน่ืองถึงนอกเวลาราชการ เช่น งานของผ่าตัด, งานTherapeutic

Intervention ของหน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ,

หน่วยโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์,

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับฯ(NKC),ศูนย์โรคหัวใจ,

หน่วยคลังเลือด สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชารังสีวิทยา หรือหน่วยงาน

ท่ีมิได้กำหนด แต่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงาน โดยขออนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบ

จากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

18 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน กรณีผ่าตัด/ทําหัตถการ มาปฏิบัติงาน อัตราตามตารางท่ี 5
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เพราะเหตุฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน เช่น งานของผ่าตัด, งานTherapeutic

Intervention ของหน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ,

หน่วยโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์,

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับฯ (NKC), ศูนย์โรคหัวใจ,

หน่วยคลังเลือด สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขารังสีวิทยา หรือหน่วยงาน

ท่ีมิได้กำหนดแต่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานฉุกเฉิน ให้ขออนุมัติโดยผ่าน

ความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

19 ค่าตอบแทนกรณีบริการผู้ป่วยในการผ่าตัด / ทําหัตถการนอกเวลา อัตราตามตารางท่ี 6

เช่น งานผ่าตัด, งานTherapeutic Intervention ของหน่วยโรคระบบ

ทางเดินอาหารและตับ หน่วยโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

สาขาวิชาอายุรศาสตร์, สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับฯ (NKC),

ศูนย์โรคหัวใจ สาขาวิชารังสีวิทยา หรือหน่วยงานท่ีมิได้กำหนดแต่มีความจำเป็น

ต้องปฏิบัติงาน ให้ขออนุมัติโดยผ่ายความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

19.1  ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย

        19.1.1  ผู้ป่วยท่ีเลื่อนการผ่าตัด/ทําหัตถการจากในเวลาราชการ

สำหรับผู้ป่วยท่ีได้รับยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน

ต้องผ่านการเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

        19.1.2  ผู้ป่วยท่ีรอในโรงพยาบาลนาน/ผู้ป่วยท่ีแพทย์นัดเวลาไว้ล่วงหน้า

เพราะห้องผ่าตัดท่ีให้บริการในเวลาราชการเต็ม  และประสงค์ท่ีจะจ่ายค่าตอบ

แทนผู้ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วย
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19.2  การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

       19.2.1  จ่ายตามระยะเวลาของการปฏิบัติงาน โดยเบิกค่าตอบแทน

เป็นอัตราต่อราย เว้นแต่วิสัญญีแพทย์ท่ีต้องดูแลผู้ป่วยพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

ให้เบิกค่าตอบแทนตามระยะเวลาของการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย

ได้ไม่เกิน 2 ราย ต่อวิสัญญีแพทย์  1 คน

       19.2.2 นับเวลาการปฏิบัติงานกําหนด 30 นาที ถือเป็น 1 หน่วย

เศษของหน่วยท่ีเกิน 10 นาที ให้ปัดเป็น 1 หน่วย

20 ค่าตอบแทนจ่ายสมทบเพิ่มลูกจ้างอาวุโสท่ีทำหน้าท่ีเป็นหัวหน้าเวร จ่ายเพิ่ม 50 บาท/ผลัด

มีเจ้าหน้าท่ีกลุ่มเวรละไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ละเวร

21 การนับประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ี

ของมหาวิทยาลัยนับประสบการณ์  ตั้งแต่วันท่ีบรรจุรับราชการ หรือ กรณีอื่น ๆ

โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังน้ี

21.1 กรณีบุคลากรดูแลผู้ป่วยวิกฤต และกึ่งวิกฤต

       21.1.1 นับประสบการณ์ตั้งแต่ปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานน้ัน ๆ

       21.1.2 กรณีบุคลากรบรรจุครั้งแรกท่ีหน่วยงานกึ่งวิกฤต และวิกฤต

และ ได้ย้ายไปหน่วยงานท่ี 2 เป็นหน่วยงานท่ัวไป และได้ย้ายหน่วยงานท่ี 3

เป็นหน่วยงานกึ่งวิกฤต และวิกฤต ให้นับประสบการณ์หน่วยงานแรก

และหน่วยงานท่ี 3 รวมกัน

21.2 วิสัญญีพยาบาล นับประสบการณ์  ดังน้ี

       21.2.1 ปฏิบัติงานท่ีห้องผ่าตัด นับประสบการณ์ตั้งแต่  ได้รับ
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ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล

       21.2.2 ปฏิบัติงานท่ีห้องพักฟื้นนับประสบการณ์ตั้งแต่วันท่ีบรรจุรับราชการ

21.3 กรณีบุคลากรเปลี่ยนตำแหน่ง ไม่เปลี่ยนวุฒิ  ดังน้ี

       21.3.1 ไม่ข้ามสายงาน/ลักษณะงานให้นับประสบการณ์ในตำแหน่งเดิมได้

       21.3.2 ข้ามสายงาน/ลักษณะงานให้นับประสบการณ์ตั้งแต่วันท่ี

เปลี่ยนตำแหน่ง

21.4 กรณีบุคลากรเปลี่ยนตำแหน่ง และเปลี่ยนวุฒิ

       21.4.1 ไม่ข้ามสายงาน/ลักษณะงานให้นับประสบการณ์ในตำแหน่งเดิมได้

       21.4.2 ข้ามสายงาน/ลักษณะงานให้นับประสบการณ์ตั้งแต่วันท่ี

เปลี่ยนตำแหน่ง

21.5 กรณีอื่น ๆ ให้ขออนุมัติการนับประสบการณ์เป็นรายๆ ไป

โดยผ่านการเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในโครงการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการ - ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยโครงการบริการ

ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโครงการบริการพิเศษ (Premium) รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

1 บริการคลินิกนอกเวลาราชการ การทําหัตถการ/บริการของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ.2538 ประกาศ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2538

และบริการโครงการ CAG และ PCI in ACS - ประกาศ ม. เรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน

1.1 กรณีค่าตรวจวินิจฉัยหรือค่ารักษาแยกจากอัตราค่าบริการของโรงพยาบาล ไม่เกิน ร้อยละ 83 แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาราชการ

 ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่แพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ของค่าธรรมเนียมแพทย์ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันท่ี 26 มกราคม 2559

1.2  กรณีค่าตรวจวินิจฉัยหรือค่ารักษามิได้แยกค่าตรวจรักษาจากอัตราค่า ไม่เกิน ร้อยละ 50 - มอ 350(1.1)/124 เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการตรวจผู้ป่วย

บริการให้ค่าตอบแทนแก่แพทย์ หรือผู้ปฏิบัติงานโดยตรงหรือภาควิชา/หน่วยงาน ของอัตราค่าบริการ คลินิกพิเศษ (Premium Clinic) ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2560

- มอ 350(5)/61-00250 เรื่อง ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายบริการ
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1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้จ่ายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัด 1.2-2 เท่า ของ OT ปกติ วิชาการตรวจผู้ป่วยคลินิกพิเศษ (Premium Clinic) ณ 13 ธันวาคม 2560

ระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการท้ังประเภทผู้ป่วยนอกและระบบรักษา  - มอ 350(5)/61-00607 เรื่อง ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

พยาบาลผู้ป่วยประเภทการผ่าตัด และทำหัตถการนอกเวลาราชการระบบพิเศษ โครงการบริการพิเศษ (Premium Clinic) ณ 26 มีนาคม 2561

2 บริการการผ่าตัด และการทำหัตถการนอกเวลาราชการระบบพิศษ  - ประกาศ ม. เรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์ และกำหนดอัตราการจ่าย

(ค่าธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บ แยกจากอัตราค่าบริการของโรงพยาบาล) ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ/

2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานและสาขาวิชา/หน่วยงาน ท่ีแพทย์ผู้ให้บริการสังกัด ไม่เกินค่าธรรมเนียมพิเศษ วันหยุดราชการ ของภาควิชารังสีวิทยา พ.ศ. 2554

หรือท่ีให้บริการรักษาพยาบาล/สนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยระบบพิเศษ ท่ีเรียกเก็บ ประกาศ  ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2554

กําหนดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดระบบบริการคลินิกนอกเวลา  - มอ 399.8.8/62-00216 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ และการเบิกจ่ายเงิน

ราชการท้ังประเภทผู้ป่วยนอกและระบบรักษาพยาบาลผู้ป่วยประเภทการผ่าตัด โครงการ CAG & PCI in ACS ณ วันท่ี 4 มกราคม 2562

และทําหัตถการนอกเวลาราชการระบบพิเศษ

2.2  ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าเวรในหอผู้ป่วยผ่าตัดระบบพิเศษ ไม่เกิน 1.5 เท่า ของ OT ปกติ

(Nurse Manager) กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุด

2.3 ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยผ่าตัดระบบพิเศษ 1.2 เท่า ของ OT ปกติ

3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ จำเป็นต้องมอบหมายให้

ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงกว่าวุฒิ หรือการบรรจุเจ้าหน้าที่ในอดีตและ

ปัจจุบันในตำแหน่งเด่ียวกันมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งรับวุฒิที่ต่างกัน ดังน้ี

   - ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา ให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม 1.2 เท่าของ OT ปกติ

พิเศษของอัตราวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งอื่น ๆ

   - ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือปฏิบัติงานเทียบเท่าผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1.2 เท่าของ OT ปกติ

สังกัดฝ่ายเภสัชกรรม ให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษของอัตราวุฒิอนุปริญญา/ปวส.
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   - ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล/ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์/ 1.2 เท่าของ OT ปกติ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยา ให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่ม

พิเศษของอัตราวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งอื่น ๆ

   - พนักงานห้องปฏิบัติการ/พนักงานประจำห้องทดลอง/พนักงานช่วยการ 1.2 เท่าของ OT ปกติ

พยาบาล/แม่บ้าน สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยา ให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ

ของอัตราวุฒิปวช./ม.6

4 ค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่รับการแต่งต้ังจากคณบดีเพ่ือทำหน้าที่บริหารจัดการ

โครงการแก่ บริการนอกเวลาราชการ และโครงการบริการพิเศษ (Premium)

4.1 ผู้บริหารจัดการโครงการฯ เดือนละ 5,000 บาท/คน

4.2 ผู้ช่วยผู้บริหารจัดการโครงการฯ เดือนละ 3,000 บาท/คน

4.3 รองผู้ช่วยผู้บริหารจัดการโครงการฯ เดือนละ 2,000 บาท/คน

4.4 ค่าตอบแทนประชุมให้แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพให้บริการ 300 บาท/คน/ครั้ง

นอกเวลาราชการ

4.5 ค่าตอบแทนหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพของการบริการ ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน

รักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ /หน่วยงาน

หรือจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

4.6  ค่าตอบแทนหน่วยงานท่ีทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายควบคุมตามเอกสาร ไม่เกิน 4,000 บาท/เดือน

การเงิน หรือจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน /หน่วยงาน

ท้ังน้ีรายจ่ายในข้อ 4 รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของรายรับจากโครงการ



- 13 -
ลํา  ประเภทค่าตอบแทน อัตราต่อเดือน หมายเหตุ

ดับ  (บาท)

5 ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบริการวิชาการตรวจผู้ป่วย บันทึกข้อความท่ี มอ 350(1.1)/124 เรื่อง ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการ (Premium) ตรวจผู้ป่วยคลินิกพิเศษ(Premium Clinic) ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2560

5.1 ค่าตอบแทนอาจารย์คณะแพทย์/แพทย์ปฏิบัติงานใน หรือนอกเวลาราชการ 85% ของค่าธรรมเนียมแพทย์ บันทึกข้อความท่ี มอ 104.2538000/64-01075 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ

เปิดให้บริการคลินิกบริการพิเศษฟื้นฟู ณ วันท่ี 23 กันยายน 2564



เริ่มต้น  ≥ 2 ปี  ≥ 5 ปี  ≥ 10 ปี

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา  - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์

ผู้อำนวยการนอกเวลาราชการ และอัตราการเบิกจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ - - - 1,350 นอกเวลาราชการ และทำการล่วงเวลา พ.ศ. 2558

พยาบาล/นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศ ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 ข้อ 5

-  เวรเช้า 700 770 840 910 - บันทึกข้อความท่ี มอ351.5.3/60-00055 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560

-  เวรบ่าย 750 830 900 980 ขออนุมัติหลักการเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตำแหน่งนักปฏิบัติการ

-  เวรดึก 850 940 1,020 1,110 ฉุกเฉินทางการแพทย์

พยาบาลดูแลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต และวิกฤต ให้คณบดี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ

กำหนดหน่วยงาน

-  เวรเช้า 700 850 940 1,010

-  เวรบ่าย 750 910 1,000 1,080

-  เวรดึก 850 1,020 1,120 1,210

วิสัญญีพยาบาลปฏิบัติงานท่ีห้องผ่าตัด

และได้รับประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล

-  เวรเช้า 750 900 950 1,050

ตารางที่ 1  บัญชี 3  ค่าล่วงเวลาปกติ โครงการบริการนอกเวลาราชการและโครงการบริการพิเศษ คณะแแพทยศาสตร์

ช่ือตำแหน่ง ประสบการณ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

1,500
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เริ่มต้น  ≥ 2 ปี  ≥ 5 ปี  ≥ 10 ปี

ช่ือตำแหน่ง ประสบการณ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

-  เวรบ่าย 800 950 1,050 1,150

-  เวรดึก 900 1,050 1,150 1,250

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

-  เวรเช้า 500 550 600 650

-  เวรบ่าย 550 610 660 720

-  เวรดึก 600 660 720 780

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลดูแลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและวิกฤต

ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจำคณะกำหนดหน่วยงาน

-  เวรเช้า 500 580 640 690

-  เวรบ่าย 550 640 700 760

-  เวรดึก 600 690 760 820

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ท่ีทำหน้าท่ีช่วยงานใน

ระบบวิสัญญีวิทยา/พนักงานช่วยการพยาบาล

/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เฉพาะผู้ท่ีปฏิบัติงาน

ช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง หรือทำหน้าท่ีท่ี

ใช้ความรู้ทางการพยาบาลและต้องไม่ใช่งาน

เอกสารท่ัวไป)
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เริ่มต้น  ≥ 2 ปี  ≥ 5 ปี  ≥ 10 ปี

ช่ือตำแหน่ง ประสบการณ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

-  เวรเช้า 460 510 550 600

-  เวรบ่าย 480 530 580 620

-  เวรดึก 500 550 600 650

แม่บ้าน 460 510 550 600



ช่ือตำแหน่ง ผลัดเสริม (BD) ผลัดบ่าย ผลัดดึก เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์

กรณีปฏิบัติงานเป็นเวรผลัด และอัตราการเบิกจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

พยาบาล/นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 300 300 350 นอกเวลาราชการและทำการล่วงเวลา พ.ศ. 2558 ณ วันท่ี 18

พยาบาลห้องผ่าตัด/วิสัญญีพยาบาล 300 400 450 พฤษภาคม 2558 ข้อ 6

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 180 180 210  - บันทึกข้อความท่ี มอ 395/2783 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ

ผู้ปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน - 180 210 เบิกค่าตอบแทนแม่บ้านหอผู้ป่วย ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 100 100 130  - บันทึกข้อความท่ี  มอ 351.5.3/60-00055 ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560

พนักงานช่วยการพยาบาล 100 100 130  เรื่อง ขออนุมัติหลักการเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงาน (portable) 100 100 130 นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

แม่บ้าน ปฏิบัติงานท่ีห้องผ่าตัด/เป็นกลุ่มหอผู้ป่วย/

ภาระงานมาก 80 80 100

แม่บ้าน  ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มหอผู้ป่วย/ 80

ภาระงานมาก

แม่บ้าน  นอกเหนือจากข้างต้น 80

ตารางที่ 2  บัญชี 3  ค่าล่วงเวลาปกติ โครงการบริการนอกเวลาราชการและโครงการบริการพิเศษ คณะแแพทยศาสตร์

180

160



เริ่มต้น  ≥ 2 ปี  ≥ 5 ปี  ≥ 10 ปี

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาปริญญาตรีข้ึนไป ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอัตราการเบิกจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

 -  เภสัชกร หรือ ตำแหน่งเทียบเท่าวุฒิปริญญาโท 850 940 1,020 1,110 นอกเวลาราชการ และทำการล่วงเวลา พ.ศ. 2558 ประกาศ

 -  เภสัชกร (เฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับในอัตรา - 950 - - ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 ข้อ 8

เดิมสูงกว่าอัตราใหม่)

 -  เภสัชกร (เฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับใน - - 1,100 -

อัตราเดิมสูงกว่าอัตราใหม่)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 700 770 840 910

นักวิทยาศาสตร์  นักเทคนิคการแพทย์

นักรังสีการแพทย์  นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด

นักอาชีวบําบัด นักกิจกรรมบําบัด

นักกายอุปกรณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

(เวร Blood gas) อาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตาม

ตำแหน่งข้างต้น หรือ ตำแหน่งท่ีเทียบเท่า

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 700 850 940 1,010

นักวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์

นักรังสีการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ตารางที่ 3 บัญชี 3  ค่าล่วงเวลาปกติ โครงการบริการนอกเวลาราชการและโครงการบริการพิเศษ คณะแแพทยศาสตร์

ช่ือตำแหน่ง ประสบการณ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
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เริ่มต้น  ≥ 2 ปี  ≥ 5 ปี  ≥ 10 ปี

ช่ือตำแหน่ง ประสบการณ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ท่ีปฏิบัติงานควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม

อาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามตำแหน่งข้างต้น

หรือตำแหน่งเทียบเท่า (เฉพาะทาง)

โดยทางภาควิชาเสนอรายชื่อ โดยผ่านความ

เห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ปริญญาตรีข้ึนไป

กลุ่มอื่น ๆ

วิศวกร 700 770 840 910

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ปฏิบัติงานเทียบเท่า 750 830 900 980

โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารตามขั้นตอน

ตำแหน่งอื่น ๆ 600 660 720 780

ต่ำกว่าปริญญาตรี

อนุปริญญา/ปวส. (วุฒิท่ีได้รับแรกเข้า/ 500 550 600 650

ได้รับการอนุมัติการปรับวุฒิ)

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ผู้ปฏิบัติงานบริหารCoder

กลุ่มงานช่างเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานช่างท่ัวไป
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เริ่มต้น  ≥ 2 ปี  ≥ 5 ปี  ≥ 10 ปี

ช่ือตำแหน่ง ประสบการณ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

หรือ ตำแหน่งท่ีเทียบเท่า

ปวช./ม. 6 (วุฒิท่ีได้รับแรกเข้า/ได้รับการอนุมัติ 460 510 550 600

การปรับวุฒิ) ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

เจ้าหน้าท่ีการเงิน กลุ่มงานช่างเครื่องมือแพทย์

กลุ่มงานช่างท่ัวไป กลุ่มงานสนับสนุน/

งานบริการพื้นฐาน  หรือ ตำแหน่งท่ีเทียบเท่า

ต่ำกว่า ปวช./ม.6 440 - 530 -



10-30 นาที ไม่เกิน 60 

นาที

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สนับสนุน กรณีผ่าตัด/ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายละเอียด

ทำหัตถการในเวลาราชการ แต่ผ่าตัด/ทําหัตถการ หลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีของ

ไม่เสร็จต้องปฏิบัติงานต่อเน่ืองถึงนอกเวลาราชการ มหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการและทำ

1.แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำ 150 400 มากกว่า 60 นาทีจ่ายเพิ่ม  50 บาท การล่วงเวลา พ.ศ. 2558  ประกาศ ณ วันท่ี 18 

บ้านต่อยอด ต่อ  30 นาที เศษของ ชม.ท่ีเกิน พฤษภาคม 2558 ข้อ 20

2. พยาบาล 10 นาทีให้ปัดขึ้น

3. วิสัญญีพยาบาล

4. เจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียม

5. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์

(ปฏิบัติงานเทียบเท่าพยาบาล)

6. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล/ผู้ปฏิบัติงานเทียบเท่า 100 300 มากกว่า 60 นาทีจ่ายเพิ่ม 40 บาท

ต่อ 30 นาที เศษของ ชม.ท่ีเกิน

10 นาทีให้ปัดขึ้น

7. เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ หรือพนักงานช่วยการ 70 200 มากกว่า 60 นาทีจ่ายเพิ่ม 30 บาท 

พยาบาลของสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ต่อ 30 นาที เศษของ ชม.ท่ีเกิน

เหมือนเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ 10 นาทีให้ปัดขึ้น

ตารางที่ 4  บัญชี 3  ค่าล่วงเวลาปกติ โครงการบริการนอกเวลาราชการและโครงการบริการพิเศษ คณะแแพทยศาสตร์

ช่ือตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน หมายเหตุ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
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10-30 นาที ไม่เกิน 60 

นาที

ช่ือตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน หมายเหตุ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

8. พนักงานช่วยการพยาบาล/ผู้ปฏิบัติงานเทียบเท่า

9. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค/ผู้ปฏิบัติงานเทียบเท่า

กรณีต้องให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 1  ราย  ในเวลาเดียวกัน ให้คำนวณเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ผู้ป่วย

รายแรกจนถึงผู้ป่วยรายสุดท้ายเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 



อัตรา

ค่าตอบแทน

ไม่เกิน 60 นาที

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สนับสนุน กรณีผ่าตัด/ทําหัตถการ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง รายละเอียด

มาปฏิบัติงานเพราะเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย

1. แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้าน 500 มากกว่า 60 นาที จ่ายเพิ่ม 50 บาท ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ และทำการล่วงเวลา พ.ศ. 2558

ต่อยอด ต่อ 30 นาที เศษของ ชม.ท่ีเกิน ประกาศ ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 ข้อ 21

2. พยาบาล 10 นาทีให้ปัดขึ้น

3. วิสัญญีพยาบาล

4. เจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียม

5. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์

 (ปฏิบัติงานเทียบเท่าพยาบาล)

6. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล/ผู้ปฏิบัติงานเทียบเท่า 400 มากกว่า 60 นาทีจ่ายเพิ่ม 40 บาท

ต่อ 30 นาที เศษของ ชม.ท่ีเกิน

10 นาทีให้ปัดขึ้น

7. เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ หรือพนักงานช่วยการ 300 มากกว่า 60 นาทีจ่ายเพิ่ม 30 บาท

พยาบาลของสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ต่อ 30 นาที เศษของ ชม.ท่ีเกิน

เหมือนเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ 10 นาทีให้ปัดขึ้น

ตารางที่ 5 บัญชี 3  ค่าล่วงเวลาปกติ โครงการบริการนอกเวลาราชการและโครงการบริการพิเศษ คณะแแพทยศาสตร์

ช่ือตำแหน่ง หมายเหตุ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน



- 2 -

อัตรา

ค่าตอบแทน

ไม่เกิน 60 นาที

ช่ือตำแหน่ง หมายเหตุ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

8. พนักงานช่วยการพยาบาล/ผู้ปฏิบัติงานเทียบเท่า

9. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค/ผู้ปฏิบัติงานเทียบเท่า

กรณีต้องให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 1  ราย ในเวลาเดียวกัน ให้คำนวณเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ผู้ป่วย

รายแรกถึงผู้ป่วยรายสุดท้าย  เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน



หมายเหตุ

ไม่เกิน 30

 นาที

ไม่เกิน 

60 นาที

ไม่เกิน 120

 นาที

(30 นาที เท่ากับ 1 หน่วย

เศษของ ชม.ท่ีเกิน 10 นาทีให้ปัดขึ้น)

ค่าตอบแทนบริการผู้ป่วยในการผ่าตัด/ทําหัตถการ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง

นอกเวลาราชการ รายละเอียด หลักเกณฑ์ และอัตราการ

1. ศัลยแพทย์/แพทย์ท่ีทำหัตถการ - 1,300 - มากกว่า 60 นาที จ่ายเพ่ิม 300 บาท ต่อหน่วย เบิกจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย

2. วิสัญญีแพทย์ - 1,000 - มากกว่า 60 นาที จ่ายเพ่ิม 300 บาท ต่อหน่วย ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ และ

3. แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 350 - - มากกว่า 30 นาที จ่ายเพ่ิม 50 บาท ต่อหน่วย ทำการล่วงเวลา พ.ศ. 2558  ประกาศ

4. พยาบาล 350 - - มากกว่า 30 นาที จ่ายเพ่ิม 50 บาท ต่อหน่วย ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 ข้อ 22

5. วิสัญญีพยาบาล

6. เจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียม

7. นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ท่ีช่วยเก็บน้ำเช้ือในห้องผ่าตัด

8. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์

(ปฏิบัติงานเทียบเท่าพยาบาล)

9. เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ หรือพนักงานช่วยการ - - 200 มากกว่า 120 นาที จ่ายเพ่ิม 50 บาท ต่อ ชม.

พยาบาลของสาขาวิชาวิสัญญีวิทยาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี เศษของ ชม.ท่ีเกิน 10 นาทีให้ปัดข้ึน

เหมือนเจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์

10. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

11. พนักงานช่วยการพยาบาล/ผู้ปฏิบัติงานเทียบเท่า

ตารางท่ี 6  บัญชี 3  ค่าล่วงเวลาปกติ โครงการบริการนอกเวลาราชการและโครงการบริการพิเศษ คณะแแพทยศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง

อัตราค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
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หมายเหตุ

ไม่เกิน 30

 นาที

ไม่เกิน 

60 นาที

ไม่เกิน 120

 นาที

(30 นาที เท่ากับ 1 หน่วย

เศษของ ชม.ท่ีเกิน 10 นาทีให้ปัดขึ้น)

ชื่อตำแหน่ง

อัตราค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

12. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค/ผู้ปฏิบัติงานเทียบเท่า

13. พยาบาลศูนย์โรคหัวใจ

     13.1 การตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูง - 350 -        มากกว่า 60 นาที จ่ายเพ่ิม 50 บาท

(2 DDE)  แทนแพทย์        ต่อหน่วย

     13.2  การใส่และถอด Holter - 200 -



โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ลํา

ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

1 ทันตแพทยศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ ช่างดูแลงานระบบรายผลัด

- ระดับปฏิบัตงาน  400 บาท/ผลัด

- ระดับชํานาญงาน  450บาท/ผลัด

- ระดับชํานาญงานพิเศษ  500 บาท/ผลัด

2 ค่าตอบแทนเพิ่มให้แก่พนักงานช่วยข้าง - ผู้ช่วยทันตแพทย์ 180 บาท/คาบ

เก้าอี้ท่ีมีประสบการณ์และค่าตอบแทน - ผ่านการประเมิน 3 เดือน  220 บาท/คาบ

คนงาน - ผู้ช่วยทันตแพทย์เฉพาะทาง 220 บาท/คาบ

- ผ่านการประเมิน 3 เดือน  240 บาท/คาบ

- คนงาน  150 บาท/คาบ

- ผ่านการประเมิน 1  เดือน  180 บาท/คาบ

3 ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีรับยืม-คืน เจ้าหน้าท่ีรับยืม-คืนแฟ้มประวัติผู้ป่วย  100 บาท/ช่วง

แฟ้มประวัติผู้ป่วย

4 ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีช่วย เจ้าหน้าท่ีช่วยงานเวชภัณฑ์กลาง  100 บาท/ช่วง

งานเวชภัณฑ์กลาง

5 ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนรายคาบสำหรับการเรียนการสอน  150 บาท/คาบ

รายคาบสําหรับการเรียนการสอน

6 ค่าตอบแทนเภสัชกร เภสัชกรรายคาบ  500 บาท/คาบ

7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในคลินิกบริการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ

บัญชี 3  การจ่ายค่าตอบแทนหน่วยงานประเภทโรงพยาบาล
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ลํา

ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

ทันตกรรมนอกเวลาราชการ อนุมัติจ้าง เป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละคาบไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง

พนักงานธุรการรายคาบ ขอแต่งตั้ง อัตราค่าตอบแทนต่อคาบ ดังน้ี

ผู้ตรวจสอบบัญชีคลินิกนอกเวลาราชการ - เภสัชกร   500 บาท/คาบ

- เจ้าหน้าท่ีบัญชี  340 บาท/คาบ

- เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบทางวิศวกรรม  320 บาท/คาบ

- ผู้ช่วยทันตแพทย์  320 บาท/คาบ

- ผู้ช่วยทันตแพทย์ผู้ควบคุมจุดจ่ายกลาง  320 บาท/คาบ

- ผู้ช่วยทันตแพทย์พี่เลี้ยง  350 บาท/คาบ

- เจ้าหน้าท่ีการเงิน  320 บาท/คาบ

- เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน  320 บาท/คาบ

- เจ้าหน้าท่ีรังสี  320 บาท/คาบ

- เจ้าหน้าท่ีทันตสุขศึกษา  280 บาท/คาบ

- นักการภารโรง  270 บาท/คาบ

8 การจ่ายเงินโบนัสพิเศษแก่ผู้ปฎิบัติงาน 8.1 หัวหน้าคลินิก (โดยให้มีวันหยุดสัปดาห์ละ  2 คาบ และคาบ  12,500 บาท

คลินิกบริการทันตกรรม นอกเวลาราชการ 16.30 -20.15 น. ของวันเสาร์)

8.2 ผู้ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าคลินิกบริการทันตกรรม นอกเวลาราชการ  340 บาท/คาบ

8.3 ผู้จัดการคลินิก  16,000 บาท

**บวกเงินค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ 12,000 บาท ต่อ 6 เดือน

หากผลการดําเนินงานในรอบ6 เดือน ท่ีประเมินมีกำไร ตั้งแต่  5  ล้านบาทขึ้นไป

8.4 ทันตแพทย์  ท่ีให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางบดเคี้ยวท้ังปากด้วย  ร้อยละ 60 ของรายได้
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ลํา

ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

ฟันปลอมติดแน่น (Full mouth rehabilitation)  หรือให้การบำบัดรักษา  ท่ีหักค่างานปฏิบัติการ

ผู้ป่วยท่ีอายุตั้งแต่หกปีลงมา ร้อยละ 60 ของรายได้ท่ีหักค่างานปฏิบัติการ

8.5 ทันตแพทย์ท่ีให้การบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยในรายการท่ีนอก เหนือจากข้างต้น  ร้อยละ 50 ของรายได้

ร้อยละ 50 ของรายได้ท่ีหักค่างานปฏิบัติการ  ท่ีหักค่างานปฏิบัติการ

8.6 ทันตแพทย์ ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจในแต่ละคาบ  ร้อยละ 50 ของรายได้

ตามตารางปฏิบัติงานของคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ  ท่ีหักค่างานปฏิบัติการ

ร้อยละ 50 ของรายได้ท่ีหักค่างานปฏิบัติการในแต่ละคาบน้ัน หรือ  ในแต่ละคาบน้ัน หรือ

ค่าตอบแทน 1,000 บาทต่อคาบแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า  ค่าตอบแทน 1,000

  บาทต่อคาบแล้วแต่

 จำนวนใดจะมากกว่า

8.7 พนักงานช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์  (หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งจาก  250 บาท/คาบ

คณะทันตแพทยศาสตร์ให้ปฏิบัติงาน)

8.8 พนักงานช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ (ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ  ไม่เกิน 320 บาท/คาบ

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ

อัตราค่าตอบแทน (ค่าล่วงเวลา) 1 ช่วงเวลา 80 บาท

***** ทุกตำแหน่งยกเว้นตำแหน่งนักการภารโรงและทันตแพทย์

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา  67.50 บาท

- กรณีผู้ปฏิบัติงานคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาทำการเลิกงานก่อน  เฉพาะตำแหน่ง

เวลาตามท่ีกำหนดไว้ในตารางปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง ยกเว้นตำแหน่ง  นักการภารโรง

ทันตแพทย์ให้ได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนช่วงเวลาท่ีปฏิบัติงานจริง
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ลํา

ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

 - กรณีผู้ปฏิบัติงานคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลา ทำการเลิกงาน

หลังเวลาตามท่ีกำหนดไว้ในตารางปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง

ยกเว้นตำแหน่งทันตแพทย์ และเกิน 30 นาที ให้ได้รับค่าตอบแทน

(ค่าล่วงเวลา) เพิ่มอีก 1 ช่วงเวลา

 - พนักงานธุรการรายคาบ   220 บาท/คาบ

 - ผู้ตรวจสอบบัญชีคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ     4,000 บาท/ครั้ง  

 เงินโบนัสพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ

 - หากคลินิกมีกําไร (หลังหักค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่ 4.5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 

ล้านบาท โบนัสพิเศษ 1.5 % ของกําไร

 โบนัสพิเศษ 1.5 % 

ของกําไร

 

 - หากคลินิกมีกําไร(หลังหักค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่ 5ล้านบาทขึ้นไป โบนัสพิเศษ 2 %

 ของกําไร

 โบนัสพิเศษ 2 % ของ

กําไร

 

ผู้ปฏิบัติงานบริการผ่าตัดทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ และหรือผู้ปฏิบัติงาน

งานบริการทันตกรรมท่ัวไป ภายใต้การดมยา สลบ / ใช้ยาสงบประสาท นอก

เวลาราชการ

ใช้หลักเกณฑ์และ อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังน้ี

ค่าตอบแทนพยาบาลห้องผ่าตัด

ชั่วโมงแรก 800 บาท ปฏิบัติงานเกินกว่าชั่วโมงแรกให้จ่าย 30 นาที ต่อ 100 

บาท เศษท่ีไม่ถึง 15 นาที ตัดท้ิง ตั้งแต่ 15 นาที ให้คิดเป็น 30 นาที

800 บาทขึ้นไป

- พยาบาลส่งเครื่องมือ (Scrub nurse)

- พยาบาลช่วยรอบนอก (Circulation  nurse)
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ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

-  วิสัญญีพยาบาล

9 อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในคลินิก ค่าตอบแทนพนักงานห้องผ่าตัด   

บริการทันตกรรมนอกเวลาราชการและ   - 4 ชั่วโมงแรก  450  บาท

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการผ่าตัด  - ปฏิบัติงานเกินกว่า 4 ชั่วโมงแรก จ่าย 30 นาที  60 บาท

นอกเวลาราชการ รพ.ทันตกรรม **เศษท่ีไม่ถึง 15 นาที ตัดท้ิงตั้งแต่ 15 นาที ให้คิดเป็น 30 นาที  จ่าย 30 นาที

ค่าตอบแทนผู้ช่วยทันตแพทย์ห้องผ่าตัด และค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีรังสีห้องผ่าตัด

 - 2 ชั่วโมงแรก  400  บาท

 - ปฏิบัติงานเกินกว่า 2 ชั่วโมงแรก จ่าย 30 นาทีต่อ  50 บาท

**เศษท่ีไม่ถึง เศษท่ีไม่ถึง 15 นาที ตัดท้ิง ตั้งแต่ 15 นาที ให้คิดเป็น 30 นาที  จ่าย 30 นาที

ค่าตอบแทนทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด  หรือทันตแพทย์ ตามรายละเอียด

ผู้ทำการรักษา

 - ค่าธรรมเนียมแพทย์ หรือทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด / รักษา ตามท่ีกําหนด

ในอัตราค่าผ่าตัดนอกเวลาราชการ หลังจากหักค่าดำเนินงานจากค่าธรรมเนียม

แพทย์ร้อยละสอง ให้แก่ภาควิชาท่ีแพทย์หรือทันตแพทย์ผู้น้ันสังกัดอยู่

ค่าตอบแทนแพทย์วิสัญญี ตามรายละเอียด

 - ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี  ตามท่ีกำหนดในอัตราค่าผ่าตัดนอกเวลาราชการ

หลังจากหักค่าดำเนินงานจากค่าธรรมเนียมแพทย์ ร้อยละสอง

ให้แก่ภาค วิชาท่ีแพทย์วิสัญญีผู้น้ันสังกัดอยู่

ค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์ หรือทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด ตามรายละเอียด

 - ตามค่าธรรมเนียมแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์หรือทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

ตามท่ีกำหนดในอัตราค่าผ่าตัดนอกเวลาราชการ
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ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

ค่าตอบแทนแพทย์ หรือทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา ในการให้บริการทันตกรรม ตามรายละเอียด

ท่ัวไปภายใต้การ  ดมยาสลบ/ใช้ยาสงบประสาท

 - ตามค่าธรรมเนียมแพทย์หลัง จากหักค่าดำเนินงานจากค่าธรรมเนียมแพทย์

ร้อยละสองให้แก่ภาควิชาท่ีแพทย์หรือทันตแพทย์ผู้น้ันสังกัดอยู่

การคิดค่าธรรมเนียมแพทย์ ผู้ให้บริการทันตกรรมท่ัวไปภายใต้การดมยาสลบ

ใช้ยาสงบประสาท

 - สำหรับทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา  อัตรารัอยละ 50

**** ภายใต้การดมยาสลบ/ใช้ยาสงบประสาทนอกเวลาราชการ  ของอัตราค่าบริการ

 ทันตกรรมท่ัวไป

 - ทันตแพทย์ผู้ให้บริการทันตกรรมของสาขาเด็ก  อัตรารัอยละ 50

*** ภายใต้การดมยาสลบ/ใช้ยาสงบประสาทนอกเวลาราชการ  ของอัตราค่าบริการ

 แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า  ในแต่ละครั้งหรือ

 ค่าตอบแทน 15,000

  บาท ต่อการบริการ

 ทันตกรรม

 - สำหรับทันตแพทย์ ผู้ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม

ค่าถอนฟัน 1,000 บาท /ซี่

ค่าผ่าตัดฟันคุดและผ่าตัดฟันฝังซี่ละ 5,000 บาท 5,000 บาท /ซี่

รวมค่าถอนฟันและผ่าตัดฟันคุด ฟันฝังสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ไม่เกิน 30,000 บาท/ซี่

10 อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใน ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกบริการทันตกรรมสำหรับเด็กนอกเวลาราชการทำการ

คลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาเพิ่มเติม เพื่อการเรียนการสอนหลังปริญญา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
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ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

1.เป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละคาบไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง

2.อัตราค่าตอบแทนต่อคาบ ดังน้ี

 -  ผู้ช่วยทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าเวร 350 บาท

3.การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิก

ทันตกรรมสําหรับเด็กนอกเวลาราชการเพื่อการเรียนการสอนหลังปริญญา

3.1 อาจารย์นิเทศงานสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  2,500 บาท/คาบ

 หลักเกณฑ์ เป็นอาจารย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ผู้ลงปฏิบัติงานใน

 การตรวจประเมินและให้คำปรึกษาในการทำงาน ของนักศึกษาหลังปริญญา

 สาขาทันตกรรมสําหรับเด็กท่ีลงปฏิบัติงานในคลินิกบริการทันตกรรม

 สําหรับเด็กนอกเวลาราชการ

11 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่ 1.  การแบ่งเวลาการทำงาน

เจ้าหน้าท่ีของคณะทันตแพทยศาสตร์ 1.1  การแบ่งแบบเป็นผลัดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นผลัดมีความเหมาะสม

เป็นกรณีพิเศษ กับลักษณะงานและความจำเป็นของภาระงานท่ีจะเกิดขึ้นให้คณบดีคณะ

ทันตแพทยศาสตร์กำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการปฏิบัติงานเป็น

ผลัดของแต่ละตำแหน่งเป็นคราวๆไป โดยการปฏิบัติน้ันจะต้องปฏิบัติงาน

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง และสูงสุดไม่เกิน 16 ชั่วโมง นับเป็น 1 ผลัด

1.2  ในกรณีมีความจำเป็นตามลักษณะงาน ให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

สามารถกำหนดเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลา โดยปฏิบัติงานติดต่อกัน

น้อยกว่า 8 ชั่วโมงได้
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ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

2. อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ทันตแพทย์/แพทย/์

วิสัญญีแพทย์

    2.1. อาจารย์ทันตแพทย์/ แพทย์ อยู่เวรเพื่อรับปรึกษาแก้ไขปัญหาการ  260 บาท/ผลัด

ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นผลัด

    2.2. ในกรณีอาจารย์ทันตแพทย์เวร/ แพทย์เวร ต้องมาทำการตรวจวินิจฉัย

ติดตามอาการหรือดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาทำการด้วยตนเอง

ให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานท่ีทำ ดังต่อไปน้ี

  1. ปริมาณงานดูแลรักษาพยาบาล ให้คำนวณเป็นหน่วย โดยใช้ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 30 นาที ถือเป็น 1 หน่วย เศษของหน่วยให้ปัดขึ้น

  2.  ให้จ่ายค่าตอบแทนหน่วยละ 150 บาท  โดยแต่ละผลัดจะจ่ายได้ไม่เกิน  150 บาท/หน่วย

 10 หน่วย และไม่นับรวมการจ่ายค่าตอบแทน ตามความในข้อ 2.1

  3.  ในกรณีท่ีต้องตามอาจารย์ทันตแพทย์/ แพทย์อื่นท่ีมิได้อยู่เวรมาปฏิบัติงาน  150 บาท/หน่วย

นอกเวลาราชการ ให้อาจารย์ทันตแพทย์/ แพทย์ท่ีถูกตามมาปฏิบัติงาน

สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามหน่วยการปฏิบัติงานและเบิก

สมทบได้อีก 1 หน่วย

  4.  ในกรณีท่ีมีปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ทันตแพทย์ / แพทย์ ไม่เกิน 300 บาท/หน่วย

ท่ีเชี่ยวชาญในบางสาขา หรือต้องการความสามารถพิเศษเฉพาะราย

ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ สามารถปรับเพิ่ม

ค่าตอบแทนต่อหน่วยของสาขาวิชา หรืออาจารย์เฉพาะรายให้สูงขึ้นได้

    2.3  อาจารย์ทันตแพทย์/ แพทย์ ท่ีอยู่เวรปฏิบัติงานท่ีห้องฉุกเฉิน  300 บาท/ชม.
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    2.4  ในกรณีอาจารย์ทันตแพทย์ /แพทย์ท่ีปฏิบัติงานรักษา พยาบาลผู้ป่วย  150 บาท/หน่วย

ในเวลาทำการติดต่อไปถึงนอกเวลาทำการ

    2.5  วิสัญญีแพทย์ อยู่เวรเพื่อรับผิดชอบผู้ป่วยโดยการรับปรึกษาแก้ไข  500 บาท/ผลัด

ปัญหาทางด้านวิสัญญีและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลทันตกรรมเป็นผลัด ท้ังน้ีใน 1 เดือน ให้เบิกได้ไม่เกิน 15 ผลัด

3.  อัตราค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ

พยาบาล คนงานประจำหอผู้ป่วย ท่ีปฏิบัติงานอยู่บนหอผู้ป่วย ห้องตรวจ

ผู้ป่วยนอก และห้องปฏิบัติการ ท่ีบริการรักษาผู้ป่วยโดยตรงของภาควิชา

3.1   ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ไม่เกิน 800 บาท/ผลัด

3.2   พยาบาล

 เช้า - ประสบการณ์เริ่มต้น  ไม่เกิน 630 บาท/ผลัด

      - ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 700 บาท/ผลัด

      - ประสบการณ์ตั้งแต่  5 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 760 บาท/ผลัด

บ่าย - ประสบการณ์เริ่มต้น  ไม่เกิน 680 บาท/ผลัด

      - ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 750 บาท/ผลัด

      - ประสบการณ์ตั้งแต่  5 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 820 บาท/ผลัด

ดึก  - ประสบการณ์เริ่มต้น  ไม่เกิน 770 บาท/ผลัด

     - ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 850 บาท/ผลัด

     - ประสบการณ์ตั้งแต่  5 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 900 บาท/ผลัด

3.3   พยาบาล on call เพื่อรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในห้องผ่าตัด
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    ผลัดละ  12  ชั่วโมง  ในวันทําการปกติ  ไม่เกิน 100 บาท/ผลัด

    ผลัดละ  24  ชั่วโมง  ในวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์  ไม่เกิน 150 บาท/ผลัด

3.4   คนงานประจำหอผู้ป่วย

     - ประสบการณ์เริ่มต้น  ไม่เกิน 420 บาท/ผลัด

     - ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 460 บาท/ผลัด

     - ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 500 บาท/ผลัด

4.   ตำแหน่งพยาบาล และคนงานประจำหอผู้ป่วย ท่ีต้องขึ้นปฏิบัติ

งานเป็นผลัด และถ้าหากปฏิบัติงานในผลัดบ่าย ผลัดดึก และผลัดเสริม

และไม่ได้เป็นการทำการล่วงเวลา ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังน้ี

4.1 พยาบาล  - ผลัดเสริม ไม่เกิน  200 บาท/ผลัด

                 - ผลัดบ่าย  ไม่เกิน 200 บาท/ผลัด

                 - ผลัดดึก  ไม่เกิน 200 บาท/ผลัด

4.2 คนงานประจำหอผู้ป่วย        

                 -  ผลัดเสริม

 ไม่เกิน 80 บาท/ผลัด

                 -  ผลัดบ่าย  ไม่เกิน 60 บาท/ผลัด

                 -  ผลัดดึก  ไม่เกิน 60 บาท/ผลัด

5. ให้พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ท่ีอยู่ในสังกัดฝ่ายการรักษาพยาบาล และ

วิสัญญีพยาบาลปฏิบัติงานก่อนและเลิกปฏิบัติหลังเวลาทำการปกติครึ่งชั่วโมง 

เพื่อเตรียมการบริการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อการรับ-ส่ง งานระหว่างผลัด

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังน้ี
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ลํา

ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

ภายใน 1 เดือน จำนวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ให้นำมารวมกัน 

ครบ 8 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 ผลัด จำนวนชั่วโมงท่ีเหลือให้นับอย่างใดอย่างหน่ึง 

ดังน้ี

จำนวนชั่วโมงท่ีเหลือนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 ผลัด หรือ

จำนวนชั่วโมงท่ีเหลือนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ให้รับเป็นครึ่งผลัด หรือ

จำนวนชั่วโมงท่ีเหลือต่ำกว่า 3 ชั่วโมง ให้ปัดท้ิง ไม่นำไปรวมกับการทำงานของ

เดือนถัดไป ให้จ่ายค่าตอบแทน ดังน้ี

- พยาบาล  300 บาท

- ผู้ช่วยพยาบาล  250 บาท

6. อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างท่ีมีชื่อตำแหน่ง

เหมือนข้าราชการ และมีอัตราค่าจ้างเทียบเท่าอัตราเงินเดือนข้าราชการ 

ดังต่อไปน้ี- เภสัชกร

ระดับ ปฏิบัติการ  ไม่เกิน 500 บาท/ผลัด

ระดับ ชํานาญการ ขึ้นไป  ไม่เกิน 550 บาท/ผลัด

- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกร หรือ เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ

ระดับ ปฏิบัติการ  ไม่เกิน 400 บาท/ผลัด

ระดับ ชํานาญงาน ระดับ ปฏิบัติการ  ไม่เกิน 450 บาท/ผลัด

ระดับ ชํานาญงานพิเศษ ระดับ ชํานาญการขึ้นไป  ไม่เกิน 500 บาท/ผลัด

- คนงาน และพนักงานขับรถยนต์  ไม่เกิน220 บาท/ผลัด
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ลํา

ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

7. เจ้าหน้าท่ี ท่ีต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการ 

และปฏิบัติงานไม่ครบผลัด  ***แต่ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 30 บาท เศษ

ของชั่วโมง ถ้าเกิน 30 นาที ให้นับเป็น 1 ชั่วโมง

 ชม.ละ 1/8 ของอัตรา

ค่าตอบแทนเป็นผลัด

8. เจ้าหน้าท่ี ท่ีถูกตามตัวมาปฏิบัติงานเพราะเหตุฉุกเฉินเน่ืองจากงานท่ีเพิ่มขึ้น 

และจำเป็นเร่งด่วน ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หากไม่

ปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ และมิใช่การถูกตามตัว

เพื่อทดแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นให้จ่ายค่าตอบแทน ดังน้ี

8.1 ปฏิบัติงาน เกิน 8 ชั่วโมง

  - ให้จ่ายเท่ากับ 1 ผลัด และจํานวนชั่วโมงท่ีเกิน 8 ชั่วโมง ให้จ่ายเป็นชั่วโมง

ตามข้อ 7 และให้จ่ายสมทบอีกคนละ 80 บาท ต่อครั้งให้จ่ายเป็นชั่วโมง

ปฏิบัติงานได้ตามข้อ 8

 ตามรายละเอียด

8.2 ปฏิบัติงาน เกิน 3 ชั่วโมง  80 บาท/ครั้ง/คน

8.3 ปฏิบัติ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

  - ให้จ่ายเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานได้ตามข้อ 7 และให้จ่ายสมทบอีกคนละ 60 บาท

ต่อครั้ง

 ตามรายละเอียด

9. ให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พิจารณาอนุมัติค่าอาหารแก่เจ้าหน้าท่ี ซึ่งอยู่

เวรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม และจำเป็นได้

 ไม่เกิน 25 บาท/คน/มื้อ

12 เปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทน 1. เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน  320 บาท/คาบ

ผู้ปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมสาขา 2. เจ้าหน้าท่ีการเงิน  320 บาท/คาบ

วิชาทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ 3. ผู้ช่วยทันตแพทย์  320 บาท/คาบ
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ลํา

ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

4. เจ้าหน้าท่ีรังสี  320 บาท/คาบ

5. เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบทางวิศวกรรม  320 บาท/คาบ

6. นักการภารโรง  270 บาท/คาบ

7. เจ้าหน้าท่ีบัญชี  1,400 บาท

8. หัวหน้าคลินิกทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ (โดยให้มีวันหยุดเดือนละ 2 

คาบ)

 7,500 บาท

ผู้ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าคลินิกทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ  340 บาท/คาบ



บัญชี 3  การจ่ายค่าตอบแทนหน่วยงานประเภทโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลํา

ดับ
ประเภทค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ และเง่ือนไข การจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายคร้ังคราว หมายเหตุ

1 ค่าตอบแทนล่วงเวลาของบุคลากร จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานล่วงเวลา

โรงพยาบาลสัตว์/ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ ในวันทําการปกติ วันหยุดทําการ หรือเฉพาะท่ีเกินจาก

40 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ตามจำนวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติจริง ดังนี้

1. สัตวแพทย์ 200-250 บาท/ชม.

2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์, นักวิทยาศาสตร์ 100-120 บาท/ชม.

3. พนักงานเวชสถิติ, ผู้ช่วยเภสัชกร, เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 90-100 บาท/ชม.

 ท่ีลงเวรปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์/ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

4. ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ลงเวรปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์/ 90-100 บาท/ชม.

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ แทนตำแหน่งในข้อ 3

5. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์, ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ 70-80 บาท/ชม.

2 ค่าตอบแทนล่วงเวลาของพนักงาน การปฏิบัติงานล่วงเวลา ได้รับค่าตอบแทนได้ตามช่ัวโมงท่ี

รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานจริง โดยไม่มีการหักเวลาพัก

วันทําการ 50 บาท/ชม.

วันหยุดทําการ 60 บาท/ชม.
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