
บัญชี 1  การจายคาตอบแทนแกบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

การจายคาตอบแทนเปนรายเดือน

1
เงินสมนาคุณอาจารยแพทยในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 2,500 บาท/เดือน

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณอาจารยแพทยใน

(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ.2526 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2526

2. มอ 012/60-00400 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560  

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ

2 ค่าเช่าบ้าน 1. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณ วันที่  

(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ)  11 ธันวาคม 2547

2. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2)  

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2550

3. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2552  (ฉบับที่ 3)  

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2552

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 ประกาศ 

ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2549

5. บันทึกที่ มอ 012/60-00400  ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 

 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงาน ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน

  1. อธิการบดี 15,000 บาท/เดือน พิเศษแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงาน พ .ศ.2550

  2. รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน  10,000 บาท/เดือน ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2550

     ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย

4 ค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี ไม่เกิน 4,000 บาท/เดือน 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน

ผู้ช่วยคณบดี ประกาศ ณ วันที่  17 สิงหาคม 2550

2. บันทึกที่ มอ 002/083 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553

เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

5 เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5,600 บาท/เดือน 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑและการจ่าย

เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550

2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑและการจ่าย

เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2551

6 เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งบริหาร ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งบริหาร ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2550

7 เงินค่าตอบแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2550

8 ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ 10,000 บาท/เดือน ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ชาวต่างประเทศที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เปนค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2551

9 ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

1.  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 2,500 บาท/เดือน 1. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0422.3/ว132  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551

เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.  เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,000 บาท/เดือน 2. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0218/5529 

(ส าหรับผู้ปฎิบัติงานเดิมที่เคยได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง การด าเนินการตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร

จากเงินงบประมาณ 2,500 บาท ให้ได้รับเงินพัฒนาคุณภาพฯ อีก ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2556 

รวมแล้วเปนเงิน 3,500 บาท) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

10 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 1. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข 

 1. นายแพทย กลุ่มที่ 1 5,000 บาท/เดือน เรื่อง ก าหนดอัตราเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน

 2. นายแพทย กลุ่มที่ 2 10,000 บาท/เดือน การสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 

 3. นายแพทย กลุ่มที่ 3 15,000 บาท/เดือน 2550 (เฉพาะข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ)

 4. ทันตแพทย กลุ่มที่ 1 5,000 บาท/เดือน 2. บันทึกที่ มอ 012/60-00400 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 

 5. ทันตแพทย กลุ่มที่ 2 7,500 บาท/เดือน เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ

 6. ทันตแพทย กลุ่มที่ 3 10,000 บาท/เดือน 3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ

 7. เภสัชกร กลุ่มที่ 1 1,500 บาท/เดือน ผู้ปฎิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2548
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

 8. เภสัชกร กลุ่มที่ 2 3,000 บาท/เดือน

 9. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 1 1,000 บาท/เดือน

 10. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 2 1,500 บาท/เดือน

 11. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 3 2,000 บาท/เดือน

 12. นักเทคนิคการแพทย 1,000 บาท/เดือน

 13. นักรังสีการแพทย 1,000 บาท/เดือน

 14. นักกายภาพบ าบัด 1,000 บาท/เดือน

 15. นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายหรือนักวิชาการศึกษาพิเศษ 1,000 บาท/เดือน

      ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 16. นักกิจกรรมบ าบัดหรือนักอาชีวบ าบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมบ าบัด 1,000 บาท/เดือน

 17. นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก 1,000 บาท/เดือน

 18. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1,000 บาท/เดือน

11 เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ด ารงต าแหน่ง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง เงินค่าตอบแทน

ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ

และระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

1. อัตราเงินค่าตอบแทนต าแหน่งทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2554

   1.1 ระดับช านาญงานพิเศษ 3,500 บาท/เดือน 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง เงินค่าตอบแทน

2. อัตราเงินค่าตอบแทนต าแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ

   2.1 ระดับช านาญการพิเศษ 3,500 บาท/เดือน ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561

   2.2 ระดับเชี่ยวชาญ 9,900 บาท/เดือน

3. อัตราเงินค่าตอบแทนต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ

   3.1 ระดับช านาญการ 3,500 บาท/เดือน

   3.2 ระดับช านาญการพิเศษ 5,600 บาท/เดือน

   3.3 ระดับเชี่ยวชาญ 9,900 บาท/เดือน

12 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจ า

ต าแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2554

13 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

 1. ต าแหน่งที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

    1.1 เงินเดือนไม่ถึง 13,285 บาท ไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน 1. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

(เมื่อรวมเงินเดือนแล้วไม่เกิน 13,285 บาท) เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจาก

    1.2 เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มจนเงินเดือนถึง 10,000 บาท /เดือน เงินนอกงบประมาณ

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558

 2. ต าแหน่งที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2558

    2.1 เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มจนเงินเดือนถึง 15,000 บาท /เดือน 3. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 12 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจาก

หมายเหตุ  การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้อยู่ในดุลพินิจ เงินนอกงบประมาณ

ของคณะ/หน่วยงาน ทั้งนี้ต้องมีงบประมาณเพียงพอ 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2555

14 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงาน ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน

 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง เทียบเท่าคณบดี  5,600 - 10,000 บาท/เดือน ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงาน

 2. กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง เทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา  3,500 - 5,600บาท/เดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2555

     ผู้อ านวยการกอง

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

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

15 ค่าตอบแทนหัวหน้าภาควิชาที่ไม่มีต าแหน่งวิชาการ 11,200 บาท/เดือน บันทึกที่ มอ 024/ว 045 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา

16 ค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนงานที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการจ่ายค่าตอบแทน

ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ผู้บริหารส่วนงานที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560

17 ค่าตอบแทนตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินการเข้าสู่สมรรถนะอาจารย 1. หนังสือที่ มอ.064/0567 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการ

    1.1 ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 800 บาท/ผู้รับการประเมิน 1 คน เพื่อให้สามารถด าเนินการอนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของ PSU-TPSF

    1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 500 บาท/ผู้รับการประเมิน 1 คน ได้ตามอัตราที่ก าหนดไว้

2. ค่าตอบแทนสมรรถนะอาจารย (PSU-TPSF) 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย

    2.1 ดรุณาจารย  - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Teaching Professional Standards

    2.2 วิชชาจารย 5,600 บาท/เดือน Famework PSU-TPSF)  ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 3 ปี

    2.3 สามัตถิยาจารย 8,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 5 ปี

    2.4 สิกขาจารย 10,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 5 ปี

18 ค่าตอบแทนต่าง ๆ 1. บันทึกที่ มอ 012/60-00400 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560

(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ 

1. ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ

2. เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553

3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง การก าหนดต าแหน่ง

และเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ .ศ.2552

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ.2554

19 ค่าตอบแทนตามผลงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการจ่ายเงินค่าตอบแทน

1. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

  1.1 ผลการประเมิน ระดับ 1 2,240 บาท/เดือน พ.ศ.2561  ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

  1.2 ผลการประเมิน ระดับ 2 4,480 บาท/เดือน 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑการจ่ายเงินค่าตอบแทน

  1.3 ผลการประเมิน ระดับ 3 6,720 บาท/เดือน ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

  1.4 ผลการประเมิน ระดับ 4 8,400 บาท/เดือน พ.ศ.2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

2. ต าแหน่งรองศาสตราจารย

  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. ต าแหน่งศาสตราจารย

  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

20 ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนิติกร ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ก าหนดประเภท คุณสมบัติ หลักเกณฑ

 1. ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ 3,000 บาท/เดือน เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งที่มีเหตุ

 2. ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการ 4,500 บาท/เดือน พิเศษต าแหน่งนิติกร พ .ศ.2562  ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 3. ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับช านาญการพิเศษ 6,000 บาท/เดือน

การจายคาตอบแทนเปนครั้งคราว

21 ค่าตรวจกระดาษค าตอบ (ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0502/6786 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2521

 1. ระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า เรื่อง การจ่ายเงินค่าตรวจกระดาษค าตอบ

   1.1 ค าตอบแบบอัตนัยล้วน ชั่วโมงละ 2 บาท

 ไม่เกินวิชาละ 5 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.2 ค าตอบแบบอัตนัยและปรนัย ชั่วโมงละ 1 บาท 

ไม่เกินวิชาละ 2.50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.3 ค าตอบแบบปรนัยล้วน ชั่วโมงละ 0.50 บาท 

ไม่เกินวิชาละ 1.25 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.4 สัมภาษณหรือภาคปฏิบัติ 1 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเฉพาะ 

(หลังปริญญาตรี) ปริญญาโท ปริญญาเอก

   2.1 ค าตอบแบบอัตนัยล้วน ชั่วโมงละ 3 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน



7

ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

   1.2 ค าตอบแบบอัตนัยและปรนัย ชั่วโมงละ 1.50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.3 ค าตอบแบบปรนัยล้วน ชั่วโมงละ 0.75 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.4 สัมภาษณหรือภาคปฏิบัติ 1 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

22 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบคัดเลือกของ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน

บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2536

   1.1 ค่าออกข้อสอบ 600 บาท/วิชา

   1.2 ค่าตรวจกระดาษค าตอบ

        1.2.1 กรณีที่ใช้เครี่องคอมพิวเตอรตรวจกระดาษค าตอบ จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง

        1.2.2 กรณีไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร ค่าตรวจกระดาษ วิชาละ 30 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ 50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน

   1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้คุมสอบ

   1.5 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ 50 บาท/ชั่วโมง เศษของชั่วโมงปดเปน 1 ชั่วโมง

         1.5.1 กลางวัน  100 บาท/คาบ

         1.5.2 กลางคืน  200 บาท/คาบ

23 ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง อัตราค่าตอบแทน

 1. โครงการวิจัย ไม่เกิน 500 บาท/คน/เรื่อง ในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ พ.ศ. 2542 

 2. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ไม่เกิน 500 บาท/คน/เรื่อง ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2542

 3. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ หรือผลงานคิดค้น ไม่เกิน 500 บาท/คน/เรื่อง

    หรือสิ่งประดิษฐ หรือผลงานบริการวิชาการ

 4. ต้นฉบับเพื่อตีพิมพในวารสาร ไม่เกิน 500 บาท/คน/เรื่อง

24 ค่าตอบแทนการสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ

 1. ค่าตอบแทนกรรมการสอบข้อเขียน พ.ศ.2549  ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2549

    1.1 ข้อสอบแบบปรนัย

        1.1.1 กรรมการที่ท าหน้าที่ออกข้อสอบ ไม่เกิน 50 บาท/หนึ่งข้อ

        1.1.2 กรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจกระดาษค าตอบ ไม่เกิน 4 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน



8

ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

        1.1.3 กรณีตรวจกระดาษค าตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

   1.2 ข้อสอบแบบอัตนัย

        1.2.1 กรรมการที่ท าหน้าที่ออกข้อสอบและ ไม่เกิน 35 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

ตรวจกระดาษค าตอบ

   1.3 ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัยรวมกัน

        1.3.1 กรรมการที่ออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ

ข้อสอบแบบปรนัยได้ตามอัตราข้อ 1.1

และแบบอัตนัยในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราข้อ 1.2

   1.4. กรณีกรรมการได้รับค่าตอบแทนไม่ถึง 300 บาท ให้ได้รับ 300 บาท/ครั้ง

 2. ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ ประเมินบุคคล

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ

    2.1 การสอบสัมภาณหรือประเมินบุคคล

        2.1.1 ในกรณีที่มีกรรมการไม่เกิน 3 คน ไม่เกิน 8 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

        2.1.2 ในกรณีที่มีกรรมการเกินกว่า 3 คน ให้เฉลี่ยจ่ายเงินให้แก่กรรมการภายในวงเงินที่

กรรมการ 3 คนจะพึงได้รับ

   2.2 การทดสอบการปฏิบัติงาน กรรมการได้รับ ไม่เกิน 10 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

   2.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบ

        2.3.1 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในวันท าการปกติ ไม่เกิน 100 บาท/วัน

        2.3.2 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในวันท าการปกติ ไม่เกิน 200 บาท/วัน

        2.3.3 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ ไม่เกิน 200 บาท/วัน

        2.3.4 ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ในวันหยุดราชการ ไม่เกิน 400 บาท/วัน

 3. ค่าตอบแทนกรรมการการสอบรับทุน

    3.1 การสอบข้อเขียน

         3.1.1 การสอบแบบปรนัย

                1) กรรมการที่ท าหน้าที่ออกข้อสอบ ไม่เกิน 50 บาท/หนึ่งข้อ

                2) กรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจกระดาษค าตอบ ไม่เกิน 5 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

                3) กรณีตรวจกระดาษค าตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

         3.1.2  การสอบแบบอัตนัย
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ
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               1) กรรมการผู้ออกข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ ไม่เกิน 35 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

   3.2 การสอบสัมภาษณ ไม่เกิน 10 บาท/ผู้เข้าสอบหนึ่งคน

   3.3 การสอบแบบมีการออกข้อสอบทั้งแบบปรนัยและ กรรมการที่ออกข้อสอบและตรวจ

แบบอัตนัยรวมกัน กระดาษค าตอบข้อสอบแบบปรนัยได้ตาม

อัตราข้อ 3.1.1และแบบอัตนัย

ในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราข้อ 3.1.2

   3.4. การสอบครั้งใด กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามข้อ 3.1  1,000 บาท/ครั้ง

 ข้อ 3.2  และข้อ 3.3  ไม่ถึง 1,000 บาท 

25 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

 1. ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการ  50 บาท/ชั่วโมง หรือวันละไม่เกิน 200 บาท ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550  ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2550

 2. ปฎิบัติงานในวันหยุดราชการ  60 บาท/ชั่วโมง  หรือวันละไม่เกิน 420 บาท

26 การจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่

 1. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย 2,000 บาท/คน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2550

 2. ต าแหน่งรองศาสตราจารย  3,000 บาท/คน

 3. ต าแหน่งศาสตราจารย  5,000 บาท/คน

27 เงินรางวัลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ จ่ายครั้งเดียว 100,000 บาท ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากร

ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย มหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย พ .ศ.2550

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550

28 หลักเกณฑและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากร 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ

ในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ท าการจาก ค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ท าการ

เงินรายได้ของหน่วยงาน จากเงินรายได้ของหน่วยงาน พ.ศ. 2544  ประกาศ ณ วันที่  26 ตุลาคม 2544

1. ปฏิบัติงานในวันเวลาท าการปกติ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจ่าย

  หรือระยะทางเที่ยวเดียวเกินกว่า 50 กิโลเมตร เงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกเขต

    1.1 ขับรถยนตทั่วไป วันละไม่เกิน 60 บาท ที่ตั้งที่ท าการจากเงินรายได้ของหน่วยงาน  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2550

    1.2 ขับรถ 6 ล้อขนาดใหญ่ วันละไม่เกิน 80 บาท

2. ปฏิบัติงานนอกเวลาในวันท าการปกติ

    2.1 ขับรถยนตทั่วไป ชั่วโมงละไม่เกิน 50 บาท

วันละไม่เกิน 200 บาท

   2.2 ขับรถ 6 ล้อขนาดใหญ่ ชั่วโมงละไม่เกิน 60 บาท
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

วันละไม่เกิน 300 บาท

   2.3 ผู้ปฏิบัติงานอื่น ชั่วโมงละไม่เกิน 50 บาท

วันละไม่เกิน 200 บาท

3. ปฏิบัติงานในวันหยุดท าการปกติ

    3.1 ขับรถยนตทั่วไป ชั่วโมงละไม่เกิน 60 บาท

วันละไม่เกิน 420 บาท

   3.2 ขับรถ 6 ล้อขนาดใหญ่ ชั่วโมงละไม่เกิน 70 บาท

วันละไม่เกิน 500 บาท

   3.3 ผู้ปฏิบัติงานอื่น ชั่วโมงละไม่เกิน 60 บาท

วันละไม่เกิน 420 บาท

29 เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกิน

 1. การสอนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 400 บาท/ชั่วโมง ภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2551

 2. การสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า 540 บาท/ชั่วโมง 2. หนังสือที่ มอ 012/ว 49 ลงวันที่ 9 เมษายน 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

ไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา
3. บันทึกที่ มอ  002/082 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553

เรื่อง การก าหนดเพดานการเบิกค่าสอนของผู้บริหาร

30 ค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ และสารนิพนธ 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ

1. ค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551

   1.1 ระดับปริญญาเอก 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน

        1.1.1 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 1,500 บาท/ฉบับ ในการสอบวิทยานิพนธ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2551

        1.1.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ 900 บาท/ฉบับ/คน 3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน

  1.2. ระดับปริญญาโท ในการสอบสารนิพนธ ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2553

       1.2.1 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 1,000 บาท/ฉบับ

       1.2.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ 600 บาท/ฉบับ/คน

  1..3. หลักสูตรนานาชาติ ให้จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราที่ก าหนด
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

ไว้ในแต่ะระดับตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2

2. ค่าตอบแทนในการสอบสารนิพนธ

    2.1 ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ 500 บาท/นักศึกษา 1 คน

    2.2 กรรมการสอบสารนิพนธ 300 บาท/นักศึกษา 1 คน

31 การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้

1. ค่าสอน ให้เหมาจ่าย ปฏิบัติงานในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ.2535 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2535

   1.1 ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละไม่เกิน 4,500 บาท 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน

   1.2 ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละไม่เกิน 6,500 บาท แก่ผู้ปฏิบัติงานในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2553

2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา การคลัง คนละไม่เกิน 600 บาท

32 การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรอบรู้ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบ

 1. ประธานกรรมการ  400 บาท/นักศึกษา 1 คน ประมวลความรอบรู้ ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

 2. กรรมการสอบ  300 บาท/นักศึกษา 1 คน

33 เงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอ 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ

ก าหนดต าแหน่ง แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอก าหนดต าแหน่ง

 1) ต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญการ 1,000 บาท/การประเมินผลงาน 1 ราย ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ 

 2) ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการพิเศษ 2,000 บาท/การประเมินผลงาน 1 ราย ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ .ศ.2555

 3) ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 3,000 บาท/การประเมินผลงาน 1 ราย ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2555

 4) ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 5,000 บาท/การประเมินผลงาน 1 ราย 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอก าหนดต าแหน่ง

ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ 

ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ลงวันที่ 20 เมษายน 2555

34 ค่าตอบแทนผู้ออกแบบและผู้เขียนแบบงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ออกแบบ

 1. ค่าตอบแทนผู้ออกแบบก่อสร้างในมหาวิทยาลัย และผู้เขียนแบบงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556  

    1.1 ราคากลางไม่เกิน 20 ล้านบาท ร้อยละ 0.4 ของวงเงินราคากลาง ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

    1.2 ราคากลางในส่วนเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ร้อยละ 0.3 ของวงเงินราคากลาง
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

    1.3 ราคากลางในส่วนเกิน 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ร้อยละ 0.2 ของวงเงินราคากลาง

    1.4 ราคากลางในส่วนเกิน 100 ล้านบาท ร้อยละ 0.1 ของวงเงินราคากลาง

 2. สัดส่วนผู้ออกแบบก่อสร้าง

   2.1 สถาปนิก (ออกแบบระบบสถาปตยกรรม) ร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนตามข้อ 1

   2.2 วิศวกรโยธา (ออกแบบระบบโครงสร้าง) ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนตามข้อ 1

   2.3 ออกแบบระบบไฟฟ้า ร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนตามข้อ 1

   2.4 ออกแบบระบบทั่วไป ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนตามข้อ 1

   2.5 ประมาณราคากลาง และแบ่งงวดงาน ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนตามข้อ 1

 3. ค่าตอบแทนผู้เขียนแบบก่อสร้างในมหาวิทยาลัย

    3.1 งานเขียนแบบสถาปตยกรรม

         3.1.1 กระดาษ A1 (ขนาด 50X80 ซม.) 800 บาท/แผ่น

         3.1.2 กระดาษ A2 (ขนาด 42X60 ซม.) 600 บาท/แผ่น

         3.1.3 กระดาษ A3 (ขนาด 30X42 ซม.) 400 บาท/แผ่น

    3.2 งานเขียนแบบระบบอื่น ๆ

         3.2.1 กระดาษ A1 (ขนาด 50X80 ซม.) 700 บาท/แผ่น

         3.2.2 กระดาษ A2 (ขนาด 42X60 ซม.) 500 บาท/แผ่น

         3.2.3 กระดาษ A3 (ขนาด 30X42 ซม.) 300 บาท/แผ่น

35 ค่าตอบแทนนักวิจัยหลังปริญญาเอก มติที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่

 1. ปีที่ 1  5,000 บาท/ครั้ง  38 (6/2558) เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 วาระที่ 4.3 การปรับอัตราค่าจ้าง

 2. ปีที่ 2 5,000-10,000 บาท/ครั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก

36 เงินรางวัลอาจารยตัวอย่าง 20,000 บาท/คน 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การคัดเลือกอาจารยตัวอย่าง

รุ่นใหม่ ประจ าปี 2562 ประกาศ ณ วันที่  18 มกราคม 2562
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การคัดเลือกอาจารยตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจ าปี 2563  ประกาศ ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 2562

37 เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น 20,000 บาท/คน 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจ าปี 2562  ประกาศ ณ วันที่  6 กุมภาพันธ 2562

2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจ าปี 2563  ประกาศ ณ วันที่  20 พฤศจิกายน 2562

38 รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การประกวดรางวัลนวัตกรรม

  1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 2 รางวัล 20,000 บาท/รางวัล สงขลานครินทร ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 2 รางวัล 10,000 บาท/รางวัล

  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จ านวน 2 รางวัล 5,000 บาท/รางวัล

  4. รางวัลชมเชย จ านวน 4 รางวัล 2,000 บาท/รางวัล

39 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 500 บาท/คน/เรื่อง บันทึกที่ มอ 161/371 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทน

ในสัตวทดลอง ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตวทดลอง

40 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 1. บันทึกที่ มอ 001.3/154 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562  เรื่อง ขออนุมัติในหลักการ

1. ระดับหลักสูตร ประเมินแบบ Desktop Assessment การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการประเมิน

   1.1 ประธานกรรมการ 1,200 บาท/คน/หลักสูตร คุณภาพภายใน ประจ าปี 2561

   1.2 กรรมการ 1,000 บาท/คน/หลักสูตร 2. บันทึกที่ มอ 001.3/ว 153 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563

2. ระดับหลักสูตร ประเมินแบบ Site Visit (ประเมินคุณภาพภายใน) เรื่อง การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562

   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/หน่วยงาน
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

   4.2 กรรมการ 3,500 บาท/คน/หน่วยงาน

   4.3 เลขานุการ 2,000 บาท/คน/หน่วยงาน

5. ระดับหน่วยงานสนับสนุน

   5.1 ประธานกรรมการ 600 บาท/คน/หน่วยงาน

   5.2 กรรมการ จ านวนไม่เกิน 2 คน/คณะ 600 บาท/คน/หน่วยงาน

6. ระดับวิทยาเขต

   6.1 ประธานกรรมการ 8,000 บาท/คน/วิทยาเขต

   6.2 กรรมการ 7,000 บาท/คน/วิทยาเขต

   6.3 เลขานุการ 2,000 บาท/คน/วิทยาเขต

   6.4 ผู้ช่วยเลขานุการ 2,000 บาท/คน/วิทยาเขต

7. ระดับสถาบัน

   7.1 ประธานกรรมการ 15,000 บาท/คน

   7.2 กรรมการ 12,000 บาท/คน

   7.3 เลขานุการ 3,000 บาท/คน

41 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

1. คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบ และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562

จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของ ทั้งนี้ ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

พัสดุที่จะจ้างรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑการพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอ

 1.1 วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท

       1.1.1 ประธาน 625 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       1.1.2 กรรมการ (เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่องาน) 500 บาท/ครั้งที่มาประชุม

 1.2 วงเงินเกินกว่า 50,000,000 บาท ขึ้นไป

       1.2.1 ประธาน 1,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       1.2.2 กรรมการ (เบิกได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่องาน) 750 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       1.2.3 กรณีบุคคล 1,200 บาท/งาน

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

  2.1 วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน  50,000,000 บาท

       2.1.1 ประธาน 625 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       2.1.2 กรรมการ (เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่องาน) 500 บาท/ครั้งที่มาประชุม

 2.2 วงเงินเกินกว่า 50,000,000 บาท ขึ้นไป

       2.2.1 ประธาน 1,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       2.2.2 กรรมการ (เบิกได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่องาน) 750 บาท/ครั้งที่มาประชุม

3. คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

  3.1 วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท

       3.1.1 ประธาน 625 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       3.1.2 กรรมการ (เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่องาน) 500 บาท/ครั้งที่มาประชุม

 3.2 วงเงินเกินกว่า 50,000,000 บาท ขึ้นไป

       3.2.1 ประธาน 1,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       3.2.2 กรรมการ (เบิกได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่องาน) 750 บาท/ครั้งที่มาประชุม

4. คณะกรรมการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

  4.1 วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท

       4.1.1 ประธาน 625 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       4.1.2 กรรมการ (เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ต่องาน) 500 บาท/ครั้งที่มาประชุม

 4.2 วงเงินเกินกว่า 50,000,000 บาท ขึ้นไป

       3.2.1 ประธาน 1,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       3.2.2 กรรมการ (เบิกได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่องาน) 750 บาท/ครั้งที่มาประชุม

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

  5.1 วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

       5.1.1 ประธาน 350 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       5.1.2 กรรมการ 300 บาท/ครั้งที่มาประชุม

 5.2 วงเงินเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท

       5.2.1 ประธาน 625 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       5.2.2 กรรมการ (เบิกได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของงวดงาน) 500 บาท/ครั้งที่มาประชุม
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

 5.3 วงเงินเกินกว่า 50,000,000 บาท ขึ้นไป

       5.3.1 ประธาน 1,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม

       5.3.2 กรรมการ 750 บาท/ครั้งที่มาประชุม

6. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

   6.1 เปนงานก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท

       6.1.1 หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ไม่เกิน 350 บาท/วัน/งาน

       6.1.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ)  ไม่เกิน 300 บาท/วัน/งาน

7. คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ได้รับ

แต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการก าหนดราคากลาง

งานก่อสร้าง กรณีวงเงินจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท

   7.1 ประธาน 1,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม

   7.2 กรรมการ 750 บาท/ครั้งที่มาประชุม

42 รางวัลการสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  การสนับสนุนการตีพิมพ

1. รางวัลเผยแพร่บทความ (Article reward) บทความวิจัย ประจ าปี 2562  ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

    1.1 รางวัลทั่วไป 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง  การสนับสนุนการตีพิมพ

         1.1.1 บทความวิจัยด้านสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร บทความวิจัย ประจ าปี 2563  ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

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

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

                  3) ฐานข้อมูล Web of Science Q3 – Q4 10,000 บาท/บทความ

                  4) ฐานข้อมูล Scopus   7,500  บาท/บทความ

                  5) ฐานข้อมูลนานาชาติอื่น ๆ ตาม ก.พ.อ. ก าหนด   3,000 บาท/บทความ

         1.1.2 บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตรเทคโนโลยีหรือ

วิทยาศาสตรสุขภาพ

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

                  2)  ฐานข้อมูล Web of Science Q2 12,000  บาท/บทความ
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

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

                  4) ฐานข้อมูล Scopus 5,000  บาท/บทความ

                  5) ฐานข้อมูลนานาชาติอื่น ๆ ตาม ก.พ.อ. ก าหนด 3,000  บาท/บทความ

    1.2 รางวัลเพิ่มเติมส าหรับบทความแรก 

          1.2.1 รางวัลเพิ่มเติมส าหรับบทความแรก

                 ด้านสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

                  1)  ฐานข้อมูล Web of Science Q1 15,000  บาท/บทความ

                  2)  ฐานข้อมูล Web of Science Q2 15,000  บาท/บทความ

                  3) ฐานข้อมูล Web of Science Q3 – Q4 15,000 บาท/บทความ

                  4) ฐานข้อมูล Scopus 10,000 บาท/บทความ

         1.2.2 รางวัลเพิ่มเติมส าหรับบทความแรก 

                 ด้านวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือ วิทยาศาสตรสุขภาพ

                  1)  ฐานข้อมูล Web of Science Q1 5,000 บาท/บทความ

                  2)  ฐานข้อมูล Web of Science Q2 5,000 บาท/บทความ

                  3) ฐานข้อมูล Web of Science Q3 – Q4 5,000 บาท/บทความ

2. ค่าตีพิมพบทความ (Page charge) หรือ ค่าเข้าถึงบทความเพื่อ 

Download (Open access)

    2.1 ฐานข้อมูล Web of Science Q1 – Q2 50% ของค่าตีพิมพปกติที่วารสารเรียกเก็บ 

แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

    2.2 ฐานข้อมูล Web of Science Q3 – Q4 50% ของค่าตีพิมพปกติที่วารสารเรียกเก็บ 

แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

    2.3 ฐานข้อมูล Scopus Q1 – Q2 50% ของค่าตีพิมพปกติที่วารสารเรียกเก็บ

 แต่ไม่เกิน 7,000 บาท

43 รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนต่อชุมชน ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน

   1.1 รางวัลยอดเยี่ยม 50,000 บาท/รางวัล ต่อชุมชน ประจ าปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

   1.2 รางวัลทั่วไป จ านวน 5 รางวัล 10,000 บาท/รางวัล
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ล าดับ  ประเภทคาตอบแทน อัตราตอเดือน/ตอครั้ง หมายเหตุ

ที่  (บาท)

44 รางวัลผลงานดีเด่นสาขานวัตกรรมหรือพัฒนางานของ 20,000 บาท/รางวัล ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การคัดเลือกรางวัลผลงานดีเด่น

สายสนับสนุน สาขานวัตกรรมหรือพัฒนางานของสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประจ าปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
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ภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ประกาศ ณ
 วันที่ 1 เมษายน 2551
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