
บัญชี 2  การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรตามที่ส่วนงานกำหนด

ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)

1 คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 10,000 บาท/เดือน บันทึกท่ี มอ 880/5067 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ

ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2557

ผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,000 บาท/คร้ัง บันทึกท่ี มอ 880/6060 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ เพ่ือยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเงินรางวัลสำหรับผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2552

ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ บันทึกท่ี มอ 880/6060 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10,000 บาท/คร้ัง เพ่ือยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเงินรางวัลสำหรับผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้

- รองศาสตราจารย์ 20,000 บาท/คร้ัง ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2552

- ศาสตราจารย์ 30,000 บาท/คร้ัง

อาจารย์พี่เลี้ยงผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 5,000 บาท/คร้ัง บันทึกท่ี มอ 880/1901 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก่อาจารย์พ่ีเลี้ยง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2561

เงินสมนาคุณการประเมินเอกสารการสอนของผู้ยื่นขอตำแหน่ง บันทึกท่ี มอ 880/5142 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายเงินสมนาคุณการประเมินเอกสาร

ทางวิชาการ การสอนของผู้ย ื่นขอตำแหน่งผู้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 500 บาท/คร้ัง และศาสตราจารย์ ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2551

- รองศาสตราจารย์ 750 บาท/คร้ัง

- ศาสตราจารย์ 1,250 บาท/คร้ัง

ผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน) 5,000 บาท/คร้ัง บันทึกท่ี มอ 880/2068 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการ การจ่ายเงินรางวัล สำหรับ

ผู้ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (พนักงานมหาวิทยาลัย) ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2561

ผู้เสนอขอรับทุนการผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน 5,000 บาท/คร้ัง บันทึกท่ี มอ 880/3762 เรื่อง การจ่ายเงินทุนอุดหนุนการผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน

ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2561

ผู้เสนอขอปรับระดับชั้นงาน (ลูกจ้างประจำ) 5,000 บาท/คร้ัง บันทึกท่ี มอ 880/3735 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการ การจ่ายเงินรางวัล สำหรับการ

ขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ สายสนับสนุน ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2561

ค่าตอบแทนในรายวิชา/ตอน ที่เปิดสอนให้กลุ่มนักศึกษาต่างประเทศ บันทึกท่ี มอ 880/0955 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการการจ่ายค่าตอบแทนในรายวิชา/ตอน 

 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

วิทยาเขตหาดใหญ่
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ในรายวิชาภาษาไทย ท่ีเปิดสอนให้กลุ่มนักศึกษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาไทย ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558

- ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 400 บาท/ชั่วโมง

- ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 1,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่ายวิชา 890-901 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายวิชา 890-901 ภาษาอังกฤษ

 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคพิเศษและภาคปกติ สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคพิเศษและภาคปกติ 

- ค่าสอนอาจารย์ประจำ ไม่เกิน 1,000 บาท/ชั่วโมง คณะศิลปศาสตร์ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547

 - ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงานการเรียนการสอน โดยภาคการ ไม่เกิน 2,000 บาท

ศึกษาน้ันต้องเปิดสอนมากกว่า 1 ห้องเรียน /ภาคการศึกษา

 - ค่าตอบแทนอาจารย์เตรียมเอกสารการเรียนการสอน โดยภาค ไม่เกิน 2,000 บาท

การศึกษาน้ันต้องเปิดสอนมากกว่า 1 ห้องเรียน /ภาคการศึกษา

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน ไม่เกิน 1,000 บาท

/ภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่ายรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษ

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์

- ค่าสอนอาจารย์ประจำ ไม่เกิน 1,000 บาท/ชั่วโมง  ลงวันท่ี 8 ตุลาคม  2552

- ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงานการเรียนการสอน ไม่เกิน 2,000 บาท

/ภาคการศึกษา

ค่าตอบแทนการให้คำปรึกษาดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ บันทึกท่ี มอ 880/4588 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการค่าตอบแทนการให้คำปรึกษา

1. ดุษฏีนิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ลงวันท่ี 8 กันยายน 2559

   1.1 แบบใหม่

    - ภาษาอังกฤษ 10,000 บาท/คร้ัง

    - ภาษาไทย 7,000 บาท/คร้ัง

2. วิทยานิพนธ์

   2.1 แบบใหม่

    - ภาษาอังกฤษ 5,000 บาท/คร้ัง
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

    - ภาษาไทย 3,500 บาท/คร้ัง

   2.2 แบบเก่า

    - ภาษาอังกฤษ 4,000 บาท/คร้ัง

    - ภาษาไทย 2,800 บาท/คร้ัง

3. สารนิพนธ์

   3.1 แบบใหม่

    - ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท/คร้ัง

    - ภาษาไทย 1,800 บาท/คร้ัง

   3.2 แบบเก่า

    - ภาษาอังกฤษ 2,000 บาท/คร้ัง

    - ภาษาไทย 1,500 บาท/คร้ัง

ค่าตอบแทนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และดุษฏีนิพนธ์ บันทึกท่ี มอ 880/4589 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการสอบ

1. ปริญญาโท โครงร่างวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ คณะศิลปศาสตร์ ลงวันท่ี 8 กันยายน 2559

   - ประธาน 500 บาท/คร้ัง

   - กรรมการ 300 บาท/คร้ัง

2. ปริญญาเอก

   - ประธาน 800 บาท/คร้ัง

   - กรรมการ 500 บาท/คร้ัง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปริญญาเอก บันทึกท่ี มอ 880/2573 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวัด

   - ประธาน 500 บาท/คร้ัง คุณสมบัติ หลักสูตรปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม  2560

   - กรรมการ 300 บาท/คร้ัง

ค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพ

- การอ่านและตรวจแก้ต้นฉบับหนังสือหรือตำรา 1,000 บาท/คร้ัง งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2552

- การอ่านและตรวจแก้โครงร่างวิจัย 500 บาท/คร้ัง 2. บันทึกท่ี มอ 880/6838 เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้และเพ่ิมเติมอัตราค่าตอบแทนใน

- การอ่านและตรวจแก้รายงานผลการวิจัย 1,000 บาท/คร้ัง การพิจารณาคุณภาพทางวิชาการ ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2551
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

- การอ่านและตรวจแก้ต้นฉบับสื่อสารการสอนประเภทต่าง ๆ 500 บาท/คร้ัง

- การอ่านและตรวจแก้ต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ 1,000 บาท/คร้ัง

รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี คณะศิลปศาสตร์สำหรับผลงาน 5,000 บาท/คร้ัง ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

ที่มีคุณภาพ “ดีเยี่ยม” วิธีการคัดเลือกแนวปฏิบัติท่ีดี คณะศิลปศาสตร์ ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562

รางวัลบุคลากรดีเด่น หนังสือท่ี มอ 880/0441 เรื่อง การเสนอชื่อขวัญใจศรีศิลปศาสตร์ ประจำปี 2557 

- บุคลากรดีเด่น 5,000 บาท/คร้ัง ลงวันท่ี 22 มกราคม 2558 

- คนดีศรีศิลปศาสตร์ 5,000 บาท/คร้ัง

ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวต่างประเทศในการดำเนินงาน English Clinic ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านภาษาของผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำ English Clinic 

ฉบับภาษาอังกฤษ  และเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560

ระดับนานาชาติ

- การแปลหัวข้อวิจัย/วิทยานิพนธ์ 50 บาท/หัวข้อ

 - การตรวจแก้ภาษาและเน้ือหา (editing/revising) บทคัดย่อ 150 บาท/หน้า

 (Abstract)/บทความฉบับเต็ม (Full paper)/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 75 บาท/คร่ึงหน้า

/เอกสารเร่ืองทั่วไป

 - การพิสูจน์อักษรหรือขัดเกลาภาษา บทคัดย่อ (Abstract) 100 บาท/หน้า

/บทความฉบับเต็ม (Full paper)/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 50 บาท/คร่ึงหน้า

/เอกสารเร่ืองทั่วไป

ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน Research Clinic 400 บาท/ชั่วโมง ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง งบประมาณกองทุน

เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย วิจัยคณะศิลปศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562

ค่าตอบแทนผู้วิจัย ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- ผู้วิจัย 1 คน ไม่เกินร้อยละ 20 ของ เรื่อง งบประมาณกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณทั้งโครงการ ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562 (เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

- ผู้วิจัย 2 คนขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 30 ของ

งบประมาณทั้งโครงการ
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์เพื่อเผย ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพร่ผลงานวิจัย เรื่อง งบประมาณกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 - ค่าตอบแทนกองบรรณาธิการวารสารที่เป็นบุคลากรต่างคณะ 1,000 บาท/บทความ  ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562

 - ค่าตอบแทนผู้พิสูจน์อักษร Abstract ภาษาอังกฤษ 100 บาท/บทความ

- ค่าตอบแทนผู้พิสูจน์อักษร บทความภาษาไทย/บทความภาษาอังกฤษ 600 บาท/บทความ

รางวัลการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 20,000 บาท/บทความ เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

 Web of Science (Q1-Q2) ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

 - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 15,000 บาท/บทความ

 Web of Science (Q3-Q4) หรือ ฐานข้อมูล Scopus (Q1-Q2)

 - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 10,000 บาท/บทความ

 Scopus (Q3-Q4) หรือวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

 สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

 - ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 4,000 บาท/บทความ

ระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1

รางวัลผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 - ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Web of Science และ Scopus) 8,000 บาท/บทความ เรื่อง รางวัลผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation ) ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

 - ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ERIC, MathSciNet, Pubmed, 5,000 บาท/บทความ

 JSTOR และ Project Muse) 

 - ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI 4,000 บาท/บทความ

รางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 10,000 บาท/ผลงาน ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) เรื่อง รางวัลผลงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ทางปัญญา ลงวันท่ี 28 กันยายน 2559

รางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ระดับมหาวิทยาลัย 4,000 บาท/คร้ัง เรื่อง รางวัลสำหรับผลงานท่ีได้รับการยกย่องเชิดชู ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

- ระดับชาติ 8,000 บาท/คร้ัง

- ระดับนานาชาติ 10,000 บาท/คร้ัง

รางวัลสำหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ที่ผลักดันให้ผลงานของ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง  รางวัลสำหรับอาจารย์

นักศึกษาได้รับรางวัล คณะศิลปศาสตร์ท่ีผลักดันให้ผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัล ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2562

1) ระดับมหาวิทยาลัย

   - ดีเด่น 3,000 บาท/คร้ัง

   - ดี 2,500 บาท/คร้ัง

   - ชมเชย 2,000 บาท/คร้ัง

2) ระดับชาติ

   - ดีเด่น 4,000 บาท/คร้ัง

   - ดี 3,500 บาท/คร้ัง

   - ชมเชย 3,000 บาท/คร้ัง

3) ระดับนานาชาติ

   - ดีเด่น 5,000 บาท/คร้ัง

   - ดี 4,500 บาท/คร้ัง

   - ชมเชย 4,000 บาท/คร้ัง

2 คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ตรวจการยาม 1,500 บันทึกท่ี มอ 551/6558 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการใช้เง ินรายได้เป็นค่าสมนาคุณ

ตรวจการยาม ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558

เภสัชกรแผนโบราณ 1,000 บันทึกท่ี มอ 551/6558 เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ 

ครั้งท่ี 11/2554  ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2554

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ 1,500 - 3,000 บาท/เดือน 1. ประกาศ มอ เรื่อง จ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งเภสัชกร ผู้ปฏิบัติงานประจำสถาน

สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์  ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2555
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

เภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช ม.อ.)  7,000  2. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพ่ิสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ

สาธารณสุข พ.ศ.2548 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2548

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช ม.อ.)  5,000 ประกาศ มอ เรื่อง ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้จัดการและรองผู้จัดการสถานปฏิบัติการ

รองผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช ม.อ.) 2,000 เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์  ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2555

เงินรางวัลนักกีฬา บันทึกท่ี มอ 550/1873 ลงวันท่ี 15 กันยายน .2557 

 - เหรียญทอง 3,000 เรื่อง แจ้งมติกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 9/2557 

 - เหรียญเงิน 2,000

 - เหรียญทองแดง 1,000

เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น/อาจารย์ตัวอย่าง/ดีเด่น 2,000 ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง อาจารย์ตัวอย่าง บุคลากรดีเด่น และผู้มีจิตสาธารณะ 

ประจำปี 2563 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 200 บาท/คร้ัง ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติและ

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ลงวันท่ี 30 เมษายน 2546 

ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 100 บาท/คน/วัน ประกาศศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ฉบับท่ี 01/2556 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยในการสร้างผลงานทางวิชาการ 1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เลขท่ี 29/2563 เรื่องหลักเกณฑ์การมอบเงินรางวัลเพ่ือพัฒนา

1. อยู่ในฐานข้อมูล ISI ไม่น้อยกว่า 3 เร่ืองต่อปี หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่มีค่า 5,000 บาท/ปี และส่งเสริมนักวิจัยในการสร้างผลงานทางวิชาการ ประกาศ ณ วันท่ี 22 มิถุนายน 2563

 Impact factor รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4.5 ต่อปี (โดยต้องเป็น 2. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เลขท่ี 31/2556 เรื่องหลักเกณฑ์การมอบเงินรางวัลเพ่ือพัฒนา

corresponding  author) และส่งเสริมนักวิจัยในการสร้างผลงานทางวิชาการ ประกาศ ณ วันท่ี 3 กันยายน 2562 

2. อยู่ในฐานข้อมูล ISI ไม่น้อยกว่า 4 เร่ืองต่อปี หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่มีค่า 10,000 บาท/ปี

Impact factor รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ต่อปี (โดยต้องเป็น corresponding 

author)

3. อยู่ในฐานข้อมูล ISI ไม่น้อยกว่า 5 เร่ืองต่อปี หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่มีค่า 15,000 บาท/ปี

Impact factor รวมแล้วไม่น้อยกว่า 7.5 ต่อปี (โดยต้องเป็น corresponding 

author)

4.ได้รับอนุสิทธิบัตร จำนวน  1 ฉบับ (โดยเป็นนักวิจัยหลัก ชื่อแรกที่เป็นเจ้า 5,000 บาท/ปี
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ของผลงานการประดิษฐ์)

5.ได้รับอนุสิทธิบัตร จำนวน 2-3 ฉบับ (โดยเป็นนักวิจัยหลัก ชื่อแรกที่เป็น 10,000 บาท/ปี

เจ้าของผลงานการประดิษฐ์)

6.ได้รับอนุสิทธิบัตร จำนวน  4 ฉบับ ขึ้นไป (โดยเป็นนักวิจัยหลัก 15,000 บาท/ปี

ชื่อแรกที่เป็นเจ้าของผลงานการประดิษฐ์)

7. ได้รับสิทธิบัตร ฉบับละ 10,000 บาท/ปี

ผลงานที่ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ได้แก่

 - การสร้างผลงานที่เก่ียว/ไม่เก่ียวกับ ผลงานที่เกิดขึ้นกับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร  1 ชิ้น 5,000 บาท

 - ต้องเป็นผลงานที่ถูกใช้กับชุมชน/สังคม โดยมีหลักฐานปรากฎอย่างชัดเจน 2 ชิ้นขึ้นไป 10,000 บาท

ถึงการนำไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ ได้จริงตามวัตถุประสงค์ 

และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานแคชเชียร์ นอกเวลา (คิดอัตราจ่ายต่อชั่วโมง) 50 บาท/ชม. บันทึกท่ี มอ 550/972 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน  2563 เรื่อง แจ้งมติกรรมการประจำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานแคชเชียร์ ช่วง 12.00-13.00 น 50 บาท/ชม. คณะเภสัชศาสตร์  ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 17 มิถุนายน 2563

 (คิดอัตราจ่ายต่อชั่วโมง)

ผู้สอบบัญชี (อัตราจ่ายต่อปีงบประมาณ) ไม่เกิน 12,000 บาท

 ต่อปี ต่อบัญชี

3 คณะการแพทย์ แพทย์แผนไทย (ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง) 1,500 ประกาศคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนด

แผนไทย ประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่ง ของบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์

 เง ื่อนไข อัตราค่าตอบแทน คณะการแพทย์แผนไทย ลงวันท่ี 10 กันยายน 2557

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเงินรายได้ 500 – 2,000 บาท ประกาศคณะการแพทย์แผนไทย  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเงินรายได้  คณะการแพทย์แผนไทย ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2558

**(ตามเงื่อนไขอายุงานและผลการประเมิน TOR  ของพนักงานเงินรายได้แต่ละราย)

4 คณะทรัพยากร พนักงานขับรถยนต์ (ค่าเสี่ยงภัย) 1000 บาท บันทึกท่ี มอ 500/1050 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัย

ธรรมชาติ แก่พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 1,000 บาท มติท่ีประชุมกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2557

สมทบค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. 3% ของเงินเดือน มติท่ีประชุมกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 8/2555 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2555

 - กรณีพนักงานเงินรายได้ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทุนสนับสนุนสมทบส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ไม่เกิน 1,000,000 บาท ประกาศกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563

ทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใข้ประโยชน์แก่ชุมชน ประกาศกองทุนวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุน

/สังคม/คณะฯ กิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563

 - ทุนสนับสนุนก่บุคลากรที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกิน 60,000 บาท

/โครงการ จํานวน 4 ทุน/ปี

 - ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์ ไม่เกิน 200,000 บาท

/โครงการ จํานวน 5 ทุน/ปี

 - ทุนสนับสนุนการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ ไม่เกิน 1,000,000 บาท

/1 หน่วยธุรกิจ 

ค่าตอบแทนกรรมการประเมินโครงการวิจัย/ผลงานวิจัย

 - ประเมินโครงการวิจัย  300 บาท/คน/โครงการ

 - ประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย  300 บาท/คน/โครงการ

 - ประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์  500 บาท/คน/โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ KPI

ในด้านวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50

 - ค่าตีพิมพ์ในวารสาร ของจำนวนเงินค่าตีพิมพ์

และวารสารที่เรียกเก็บแต่

ไม่เกิน 10,000 บาท

 - การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี

 - กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการทำวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย ของคณะฯ ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี



10
ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี

5 สํานักทรัพยากรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,000 บาท/เดือน ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่ง

เรียนรู้คุณหญิงหลง ของบุคลากรท่ีมีสิทธ์ิได้รับค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราค่าสมนาคุณของบุคลากร

อรรถกระวีสุนทร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 

ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเงินรายได้ 1500 บาท/เดือน ประกาศสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเงินรายได้  

ประกาศ ณ วันท่ี  21 มกราคม  2556

ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานนอกเวลาปฎิบัติงาน บันทึกท่ี มอ 187/566 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทน

 - วันจันทร์ - วันศุกร์ 50 บาท/ชั่วโมง การปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงาน ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2563

 - วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 บาท/ชั่วโมง

โดยเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปฎิบัติงาน 

6 สํานักวิจัยและพัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการกำหนดประเภท คุณสมบัติตำแหน่ง

 1. อายุงานไม่เกิน 3 ปี 1,000 บาท/เดือน ของบุคลากรท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงินค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราค่าสมนาคุณ

 2. อายุงาน 3 -5 ปี 1,500 บาท/เดือน ของบุคลากรสํานักวิจัยและพัฒนา ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2552

 3. อายุงาน 5 ปีขึ้นไป 2,000 บาท/เดือน

 ค่าตอบแทนรายเดือน-โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา 1. บันทึกท่ี มอ 160.1/007 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2555 เรื่องขออนุมัติเง ินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 

นวัตกรรมยางพารา 2. บันทึกท่ี มอ 013/63-00126 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563 เรื่องการเบิกเงินประจำตำแหน่ง 

 1. ผู้อำนวยการฯ 20,000 บาท/เดือน รศ.ดร.อาซีซัน แกสมาน

 2. รองผู้อำนวยการฯ 3. บันทึกท่ี มอ 032/0781 ลงวันท่ี 27  สิงหาคม 2561 เรื่อง วิเคราะห์ภาระงานสำหรับ

   2.1 เงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท/เดือน การพิจารณาเงินประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา

   2.2 ค่าตอบแทน 5,600 บาท/เดือน นวัตกรรมยางพารา สํานักวิจัยและพัฒนา

 ค่าตอบแทนรายเดือน-โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยระบบพลังงาน บันทึกท่ี มอ 160.7/009  เรื่อง ขออนุมัติเง ินประจำตำแหน่งผู้บริหาร

 1. ผู้อำนวยการฯ 20,000 บาท/เดือน ลงวันท่ี 18 มกราคม 2555

 2. รองผู้อำนวยการฯ 11,200 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2,000 บาท/เดือน 1.บันทึกท่ี มอ 160.7/142 วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติเง ินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

สหวิทยาการระบบพลังงาน 2. บันทึกท่ี มอ 024/1359 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การวิเคราะห์ภาระงานสำหรับการ

พิจารณาเงินประจำตำแหน่งผู้ช ่วยผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน

ค่าตอบแทนการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ ประเภท โครงการวิจัย 500 บาท/คน/เร่ือง บันทึกท่ี มอ 160.10/304 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติค่าเบ้ียประชุมและ

รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ

หรือผลงานคิดค้น หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานบริการวิชาการ 

ต้นฉบับตีพิมพ์ในวารสาร โครงการจัดต้ังสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร

7 บัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือตำแหน่งที่มีชื่ออ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  1,000-2,000 บาท/เดือน ประกาศ ม.อ. เรื่องการกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรท่ีมีสิทธ์ิ

ให้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเงินค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราค่าสมนาคุณของบุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัย  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559

เงินรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น 20,000 บาท/คน 1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี

2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี

8 สํานักนวัตกรรมดิจิทัล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกร ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราเงินสมนาคุณ

และระบบอัจฉริยะ     1) อายุงานไม่เกิน 3 ปี 500 บาท/เดือน และค่าตอบแทนบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556

    2) อายุงาน 3 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน

    3) อายุงาน 5 ปีขึ้นไป 1,500 บาท/เดือน

        - รองหัวหน้ากลุ่มงาน 2,000 บาท/เดือน

        - ผู้จัดการโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญระบบ 2,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทน Internal Auditor 1,000 บันทึกศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ี มอ 150/0116 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน Internal Auditor ฝึกหัด Internal Auditor  ลงวันท่ี 17 มกราคม 2551

 - ค่าตอบแทนเตรียมงานตรวจประเมิน   ไม่เกิน 4 วันต่อคร้ัง 200 บาท/วัน

 - ค่าตอบแทนการตรวจประเมิน  ไม่เกิน 3 วันต่อคร้ัง 300 บาท/วัน
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราเงินสมนาคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกร และค่าตอบแทนบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556

 - หัวหน้ากลุ่มงาน 3,500

 - รองหัวหน้ากลุ่มงาน 2,000

 - ผู้จัดการโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญระบบ 2,000

ค่าตอบแทนผู้ดูแลระบบเงินเดือน 2,500 บันทึกท่ี มอ 150/2194 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้ดูแลระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัย

จากเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562

ค่าตอบแทนบริการฝึกอบรม มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานครั้งท่ี 9/2556 วันท่ี 5 มีนาคม 2556 และครั้งท่ี

ด้านการจัดทำหลักสูตร 10/2556 วันท่ี 12 มีนาคม 2556

กรรมการร่างหลักสูตร 

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 200 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 300 บาท/ชม.

กรรมการทวนสอบหลักสูตร

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 200 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 300 บาท/ชม.

ด้านการจัดทำเอกสาร

เขียนเอกสารเป็นเล่ม 

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 400 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 600 บาท/ชม.

เขียนเอกสารในรูป ppt

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 200 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 300 บาท/ชม.

ทวนสอบเอกสาร  

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 400 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 600 บาท/ชม.
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรศูนย์ฯ)

โครงการเชิงพาณิชย์สอนที่ศูนย์ฯ ยกเว้นผู้มีตำแหน่งเป็นวิทยากร

สอนในเวลาราชการ 

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 300 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 450 บาท/ชม.

สอนนอกเวลาราชการ

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 450 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 675 บาท/ชม.

โครงการประเภท Inhouse ในและนอกเวลาฯ ไม่จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง

สอนในพื้นที่ ม.อ.หาดใหญ่

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 400 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 600 บาท/ชม.

สอนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 500 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 750 บาท/ชม.

สอนนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 600 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 900 บาท/ชม.

สอนในพื้นที่จังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง/เสี่ยงภัย

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 700 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 1,050 บาท/ชม.

โครงการตามนโยบายให้ความรู้/ให้เปล่า

ทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง

 ผู้มีตำแหน่งวิทยากรสอนในเวลา ราชการไม่จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 300 บาท/ชม.
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - ระดับสูง ไม่เกิน 300 บาท/ชม.

ตำแหน่งวิทยากรกรณีมีภาระงานสอนในเวลาราชการ

มากกว่า 60 ชั่วโมง ให้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับชั่วโมงที่เกิน

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 300 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 450 บาท/ชม.

ค่าตอบแทนผู้ควบคุมปฏิบัติการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 50 บาท/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 50 บาท/ชม.

บุคคลประเภทอ่ืน

 - พื้นฐาน ไม่เกิน 40%

ของวิทยากร/ชม.

 - ระดับสูง ไม่เกิน 40%

ของวิทยากร/ชม.

ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ จ่ายคร้ังเดียว 10,000 บาท มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานครั้งท่ี 27/2559 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559

 โดยต้องปฏิบัติงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 20 ปี 

9 วิทยาลัยนานาชาติ ค่าตอบแทนบุคลากรชาวต่างชาติทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 10,000 บาท/เดือน  - มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งท่ี 6/2562

ที่จ้างด้วยเงินรายได้ของวิทยาลัยนานาชาติ  เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562

10 คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 4,000 บาท ประกาศ มอ.เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์ ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2550

พนักงานห้องปฏิบัติการ (ทางกายวิภาคศาสตร์) 1. ประกาศ มอ.เรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ

 - พนักงานวิทยาศาสตร์ 800 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ ลงวันท่ี 12 กนยายน 2540

 - พนักงานผ่าศพและรักษาศพ 2. ระเบียบ มอ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีของภาควิชา

     กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ 6 เดือน 400 กายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2540 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2540

     กรณีปฏิบัติงานครบ 6 เดือน เป็นต้นไป 600
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

เจ้าหน้าที่ผู้กระทำชำแหละศพ 4,000/โครงร่าง

เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบโครงกระดูก 2,000/โครงร่าง

 - พนักงานห้องปฏิบัติการ 600 บันทึกท่ี มอ 320/1231  เรื่องขออนุมัติในหลักการจ่ายเงินสมนาคุณให้แก่พนักงานห้อง

ปฏิบัติการ ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2552

เจ้าหน้าที่รับ-ส่งร่างบริจาค บันทึกท่ี มอ 300/617 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการปรับเพ่ิมเงินสมนาคุณเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งศพ

 - กรณีสามารถไป-กลับได้ภายใน 1 วัน 500/คร้ัง บริจาค ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2553

 - กรณีไม่สามารถไป-กลับได้ภายใน 1 วัน 500/วัน วันต่อไป 200

ผู้สอบทานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ท่ี 0103/2558 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบทานภายใน

 - ประธาน 2,000 บาท/ปี คณะวิทยาศาสตร์ ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558

 - กรรมการและเลขานุการ 2,000 บาท/ปี

 - กรรมการ 1,500 บาท/ปี

ผู้ตรวจงานเหมาจ่ายในส่วนงานปรับปรุงและงานก่อสร้าง 2,000 บันทึกข้อความท่ี มอ 302.03/0625 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพ่ือจ่ายเงินรายได้ เป็นค่าตอบแทน

ผู้ตรวจงานเหมาจ่ายและงานก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์  ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี บันทึกข้อความท่ี มอ 300/1981 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ

 - ประธาน 2,000 บาท/ปี ตรวจสอบพัสดุประจำปี ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2551

 - กรรมการ 1,500 บาท/ปี

 - เลขานุการ 2,000 บาท/ปี

ค่าตอบแทนเพิ่มแก่อาจารย์ผู้สอนภาคฤดูร้อนสำหรับรายวิชา ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมแก่อาจารย์ผู้สอน

ที่มีนักศึกษาจํานวนมาก ภาคฤดูร้อนสำหรับรายวิชาท่ีมีนักศึกษาจำนวนมาก ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2553

- นักศึกษา 61-80 คน 750 บาท/หน่วยกิต/เทอม

- นักศึกษา 81-100 คน 1,500 บาท/หน่วยกิต/เทอม

- นักศึกษา 101-120 คน 2,250 บาท/หน่วยกิต/เทอม

- นักศึกษา 121-140 คน 3,000 บาท/หน่วยกิต/เทอม

- นักศึกษา มากกว่า 140 คน 3,750 บาท/หน่วยกิต/เทอม

ค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็น Facilitator ในรายวิชา Block PBL ละ 900 บาท บันทึกข้อความท่ี มอ 300/2571 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

(ต้องมากกว่า 2 PBL อาจารย์ท่ีทำหน้าท่ีเป็น Facilitator ในรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ Block 

โดย 1 PBL = 6 ชม.) หลักสูตรแพทยศาสตร์ จากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2553

ค่าตอบแทนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประเภทวิทยานิพนธ์ บันทึกข้อความท่ี มอ 300/2524 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์

- นักศึกษาปริญญาโท 6,000 บาท ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551

- นักศึกษาปริญญาเอก (จบโทต่อเอก) 8,000 บาท

- นักศึกษาปริญญาเอก (ตรี-เอก) 10,000 บาท

ค่าตอบแทนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประเภทสารนิพนธ์ 3,000 บาท

- นักศึกษาปริญญาโท

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับภาระงานตรวจกระดาษคำตอบรายวิชาบรรยาย บันทึกข้อความท่ี มอ 300/0525 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ

- ข้อสอบอัตนัยล้วน (ชุดที่ 101 ขึ้นไป) 5 บาท/ชั่วโมง/คน สำหรับภาระงานตรวจกระดาษคำตอบรายวิชาบรรยายจากเงินรายได้คณะฯ 

- ข้อสอบอัตนัย-ปรนัย (ชุดที่ 101 ขึ้นไป) 2.50 บาท/ชั่วโมง/คน ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560

ค่าตอบแทนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา 315-103, 315-201, บันทึกข้อความท่ี มอ 300/0614 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการค่าบริหารจัดการรายวิชาศึกษา

315-202 ท่ัวไปภายใต้การกำกับดูแลของคณะ ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562

- ค่าสอน 400 บาท/ชั่วโมง

- ค่าวิเคราะห์ข้อสอบ 100 บาท/คร้ัง

ค่าตอบแทนการออกข้อสอบประมวลความรู้สาขาวิชาพรีคลีนิค บันทึกข้อความท่ี มอ 305/002 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนการออกข้อสอบ

 - สำหรับคณะแพทยศาสตร์ 100 บาท/ข้อ ประมวลความรู้สาขาวิชาพรีคลีนิค เพ่ือวัดความรู้ในวิชาชีพพ้ืนฐานด้านพรีคลีนิคของนักศึกษา

 - สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทย  50 บาท/ข้อ คณะการแพทย์แผนไทย

เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง เง ินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 

ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2562

  1) ตีพิมพ์วารสาร ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล  Web of Science

      - ผู้แต่งหลัก ไม่เกิน 5,000 บาท/บทความ

      - ผู้แต่งร่วม ไม่เกิน 2,000 บาท/บทความ

  2) ตีพิมพ์วารสาร ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus

     - ผู้แต่งหลัก ไม่เกิน 3,000 บาท/บทความ
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

     - ผู้แต่งร่วม ไม่เกิน 1,000 บาท/บทความ

  3) ตีพิมพ์วารสาร ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ กพอ.

     - ผู้แต่งหลัก ไม่เกิน 1,000 บาท/บทความ

     - ผู้แต่งร่วม ไม่เกิน  500 บาท/บทความ

12. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน บันทึกข้อความท่ี มอ 322/722 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2549 เรื่อง ขอกำหนดอัตราค่าตอบแทน

     1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บริการ ไม่เกิน 600 บาท เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน จากประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

/ภาคการศึกษา เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน

     2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการสอนข้อสอบ 600 บาท/รายวิชา

/ภาคการศึกษา

อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ

    1) จำนวนหน้าน้อยกว่า 200 หน้า 1,000 บาท/คน  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2562

    2) จำนวนหน้า 200 หน้าขึ้นไป 1,500 บาท/คน

อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณางานวิจัย 500 บาท/คน/ผลงาน ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการพิจารณางานวิจัย ปี 2554 

ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554

อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานการไปเพิ่มพูน 800 บาท/คน/ผลงาน มติท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 5/2541 

ความรู้ทางวิชาการ เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2541

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์  1. ประกาศ มอ เรื่อง การกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับ

 - ปฏิบัติงานน้อยกว่า 2 ปี 4,000 บาท/เดือน เงินสมนาคุณ และหลักแกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราเงินค่าสมนาคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2561

 - ปฏิบัติงานน้อยกว่า 2 ปี 1,000 บาท/เดือน 2. มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2562

ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เงินรางวัลผลงานทางวิชาการ  - ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตรา

1. วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of  Science ไม่เกิน 15,000 บาท/รางวัล การจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2561

ของสถาบัน ISI (Institute of Scientific Information) 

2.วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ของ Elsevier B.V.  ไม่เกิน 3,000 บาท/รางวัล
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3.วารสารวิชาการระดับชาติตามการยอมรับและการสนับสนุนของสํานักงาน ไม่เกิน 1,500 บาท/รางวัล

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  หรือ วารสารของ TCI 

4.สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิชาการอ่ืนๆ (นอกเหนือจาก ข้อที่ 1.-3.) 

ที่ได้รับรางวัลหรือผ่านการคัดเลือก

      4.1 ระดับภูมิภาคและนานาชาติ ไม่เกิน 10,000 บาท/รางวัล

      4.2 ระดับประเทศ ไม่เกิน 7,500 บาท/รางวัล

      4.3 ระดับภาค ไม่เกิน 5,000 บาท/รางวัล

5.อนุสิทธิบัตร

      5.1 ระดับต่างประเทศ ที่มีฐานข้อมูลใน JP, USA, EU และ World ไม่เกิน 15,000  บาท/รางวัล

      5.2 ระดับประเทศ ไม่เกิน 8,000 บาท/รางวัล

6.สิทธิบัตร

      6.1 ระดับต่างประเทศ ที่มีฐานข้อมูลใน JP, USA, EU และ World ไม่เกิน 20,000 บาท/รางวัล

      6.2 ระดับประเทศ ไม่เกิน 10,000 บาท/รางวัล

7.ลิขสิทธ์ิที่จดในประเทศไทย 1,000 บาท/รางวัล

การพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ข้อเสนอโครงการ,รายงานความก้าวหน้า,ผลการดําเนินการโครงการวิจัย ไม่เกิน 300-500 บาท/คน/ฉบับ เรื่องอัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2562

- ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม่เกิน 500-800 บาท/คน/ฉบับ

อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 - ข้อเสนอโครงการ,รายงานความก้าวหน้า,ผลการดําเนินการโครงการวิจัย ไม่เกิน 500 บาท/คน/ฉบับ เรื่องอัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2561

 - ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม่เกิน 800 บาท/คน/ฉบับ

การบริการวิชาการแบบให้เปล่า บันทึกข้อความท่ี มอ 208.1/200  ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558 เรื่องขออนุมัติในหลักการ

- การปฏิบัติงานบริการวิชาการแบบให้เปล่า (ทุกตำแหน่ง) man-day ละ และปรัปรุงอัตราค่าตอบแทนเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนให้กับท่ีปรึกษาในโครงการบริการ

ไม่เกิน 3,000 บาท /วัน วิชาการแบบให้เปล่า

 - วิทยากร ไม่เกิน 600 บาท/ชั่วโมง 

(ไม่เกิน 5 ชั่วโมง/วัน)
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- วิทยากรร่วม ไม่เกิน 300 บาท/ชั่วโมง

 (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง/วัน)

- ค่าวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร สำหรับ Inhouse Training ไม่เกิน 1,000 บาท บันทึกข้อความท่ี มอ 208.1/150  ลงวันท่ี 23 เมษายน 2555 เรื่องขออนุมัติในหลักการในการ

/หลักสูตร เบิกจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร 

ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานผู้ทำการสอนทุกตำแหน่งของ ไม่เกิน 300 บาท/ชั่วโมง บันทึกข้อความ  ท่ี มอ 205/120 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การกําหนดเพดาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้ฐานภาระงานขั้นต่ำ 150 หน่วยชั่วโมง/ภาคการศึกษา เบิกจ่ายไม่เกิน 20,000 อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 เป็นต้นไป

ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา บาท/คน/ภาคการศึกษา

การสนับสนุนเงินรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสนับสนุนเงินรางวัล

ระดับปริญญาโท อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกาศ ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561

 - เม่ือนักศึกษาใช้เวลาจบการศึกษาตามหลักสูตร ไม่เกิน 15,000 บาท

 - เม่ือนักศึกษาใช้เวลาจบการศึกษาเกินหลักสูตร ไม่เกิน 12,000 บาท

ระดับปริญญาเอก

 - เม่ือนักศึกษาใช้เวลาจบการศึกษาตามหลักสูตร ไม่เกิน 30,000 บาท

 - เม่ือนักศึกษาใช้เวลาจบการศึกษาเกินหลักสูตร ไม่เกิน 25,000 บาท

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสมทบจากเงินรายได้คณะฯ บันทึกข้อความ ท่ี มอ 203.1/828 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการ

- ครู วิศวกร นายช่างเทคนิค นักวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 70 บาท/ชั่วโมง จ่ายเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมทบจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- ช่าง ช่างฝีมือโลหะ หรือช่างอ่ืน ลูกมือช่าง คนงานห้องทดลอง ไม่เกิน 50 บาท/ชั่วโมง

(ไม่เกิน 5 ชั่วโมง/วัน)

อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์รุ่นใหม่ ผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ไม่เกิน 10,000 บาท/รางวัล ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง 

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่และผลงานดีเด่น ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2560

รางวัลบุคลากรดีเด่น ไม่เกิน 10,000 บาท/รางวัล ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ลงวันท่ี 11  ตุลาคม 2561

รางวัลส่งเสริมการจัดทำตำราและหนังสือ ไม่เกิน 9,000 บาท/รางวัล ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รางวัลส่งเสริมการจัดทำตำราและหนังสือ 

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2555

ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ ไม่เกิน 500 บาท/คน/ครั้ง บันทึกท่ี มอ 202.1/086 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
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ผลงานทางวิชาการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2552 

ค่าตอบแทนการตรวจสอบผลงานที่เสนอขอทุนส่งเสริมการจัดทำตำราฯ ไม่เกิน 500 บาท/คน บันทึกท่ี มอ 204/89 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง ขออนุมัติเป็นหลักการจ่ายค่าตอบแทน

การตรวจสอบผลงานท่ีเสนอขอทุนส่งเสริมการจัดทำตำราฯ

ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน  ต้ังแต่ 1 ต.ค. 61 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของ

 -    ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับเงินค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราเงินค่าสมนาคุณ 

 รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2561

         - อายุงานไม่ถึง 2 ปี จนครบ 2 ปี 4,000 บาท 2. บันทึกท่ี มอ 201.4/218 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

         -  อายุงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 2,000 บาท ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2562 

-  ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

        - อายุงานน้อยกว่า 3 ปี 1,000 บาท

        - อายุงานต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป 1,250 บาท

        - อายุงานต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป 1,500 บาท

ต้ังแต่ 1 ต.ค. 62

 -    ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่เกิน 4,000 บาท/คน

รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ทำงานไม่เกิน 2 ปี

 -  ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ทำงาน ไม่เกิน 1,000 บาท/คน

ไม่เกิน 2 ปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและ ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

 1.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างที่มีมูลค่าต้ังแต่ ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562

100,000 บาทขึ้นไป

    1.1 ประธาน 350 บาท/คร้ัง

    1.2 กรรมการ  300 บาท/คร้ัง

2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีมูลค่าต้ังแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

   2.1  หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เกิน 350 บาท/วัน
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   2.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฎิบัติการ) ไม่เกิน 300 บาท/วัน

ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร ไม่เกิน 3,000 บาท บันทึกท่ี มอ 201.4/218 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2562

12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,000 ประกาศ ม.อ.เรื่อง กำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับ

เงินค่าสมนาคุณ และหลักเกณฑ์เง ื่อนไข อัตราค่าสมนาคุณของบุคลากร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลสัตว์ หนังสือท่ี มอ 145/268 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่าย

วันทําการปกติ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

1. สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ (วุฒิ สพ.บ.) อาจารย์ (วุฒิ สพ.บ.) 150 บาท/ช่ัวโมง โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2559

2. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ห้องยา 50 บาท/ช่ัวโมง

 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยสัตวแพทย์  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

 แม่บ้าน

วันหยุดราชการ

1. สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ (วุฒิ สพ.บ.) อาจารย์ (วุฒิ สพ.บ.) 180 บาท/ช่ัวโมง

2. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ห้องยา 60 บาท/ช่ัวโมง

 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์

 แม่บ้าน

เงินสมทบส่วนต่างเงินเดือนกรณีพนักงานเงินรายได้ ได้รับการบรรจุเป็น จ่ายตามส่วนต่างของ หนังสือท่ี มอ 024/3353 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการขออนุมัติการจ่ายเงิน

พนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งและสังกัดเดิม เงินเดือนสุดท้ายกับ สมทบส่วนต่างของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 - เฉพาะตำแหน่งอาจารย์ และ สัตวแพทย์ เงินเดือนในตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย

จนกว่าเงินเดือนจะเท่า

กับเงินเดือนสุดท้ายใน

พนักงานเงินรายได้
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1.3 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง  1. ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง เง ินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร

       1.3.1 หัวหน้ากลุ่มวิชา 4,000 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560

       1.3.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ 11,200 2. หนังสือท่ี มอ 024/0735 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2562 และตามข้อ 2.2

 ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2550

1.4 เงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์

1.4.1 ประเภทโปสเตอร์ ประจำปีงบ 2563 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

 - ระดับชาติ (TCI/Scopus/ISI) 2,000 บาท/เร่ือง/ปี

 - ระดับนานาชาติ ในประเทศ (Scopus/ISI) 3,000 บาท/เร่ือง/ปี

 - ระดับนานาชาติ (Scopus/ISI) 5,000 บาท/เร่ือง/ปี

1.4.2 ประเภทนำเสนอปากเปล่า/invited speaker

 - ระดับชาติ (TCI/Scopus/ISI) 5,000 บาท/เร่ือง/ปี

 - ระดับนานาชาติ ในประเทศ (Scopus/ISI) 7,500 บาท/เร่ือง/ปี

 - ระดับนานาชาติ (Scopus/ISI) 10,000 บาท/เร่ือง/ปี

1.5 สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์

1.5.1 ผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล Web of Science

ประจำปีงบ 2563 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

 - วารสารระดับ Q1 10,000 บาท/บทความ

 - วารสารระดับ Q2 7,500 บาท/บทความ

 - วารสารระดับ Q3 - Q4 5,000 บาท/บทความ

 - Corresponding Author 2,500 บาท/คน

(paper แรกหลังจบการศึกษา ที่มีชื่อคณะ)

1.5.2 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูล Scopus

2,500 บาท/บทความ

1.5.3 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติใน

ฐานข้อมูลออ่ืน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด หรืออยู่ในฐาน TCI

1,000 บาท/บทความ
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

1.6 เงินรางวัล สำหรับการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัย

        จากหน่วยงานภายนอก คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประจำปีงบ 2563 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

1.6.1 ระดับชาติ

 - ชนะเลิศ 3,000 บาท/เร่ือง

 - อ่ืน ๆ 2,000 บาท/เร่ือง

1.6.2 ระดับนานาชาติ

 - ชนะเลิศ 5,000 บาท/เร่ือง

 - อ่ืน ๆ 3,000 บาท/เร่ือง

    1.7 เงินรางวัล สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร 15,000 บาท/เร่ือง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ประจำปีงบ 2563 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

    1.8 เงินรางวัล สำหรับงานวิจัยที่เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 2,000 บาท/เร่ือง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ประจำปีงบ 2563 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

    1.9 ทุนสนับสนุนการตรวจแก้ไข (editing) ต้นฉบับบทความทางวิชาการ        

(manuscript)

ไม่เกิน 3,000 บาท/บทความ ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ประจำปีงบ 2563 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

13 คณะทันตแพทยศาสตร์ ข้าราชการ,ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ม.อ.เรื่อง ยกเลิกและกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับ

 - อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย,์ ศาสตราจารย์ 7,500 บาท ค่าตอบแทน หรือค่าสมนาคุณ และหลักเกณฑ์เง ื่อนไขอัตราค่าตอบแทน หรือค่าสมนาคุณ

และทันตแพทย์ บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555

พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานเงินรายได้

 - อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย,์ 10,000 บาท

ศาสตราจารย์ และทันตแพทย์

ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย,

พนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานเงินรายได้

 - เภสัชกร 2,000 บาท

 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,000 บาท

 - พยาบาล 1,200 บาท  - ประกาศ ม.อ.เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมการกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งบุคลากรท่ีมีสิทธิ
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 - วิศวกร 1,000 บาท ได้รับค่าตอบแทน หรือค่าสมนาคุณ และหลักเกณฑ์เง ื่อนไขอัตราค่าตอบแทน หรือค่า

 - นักรังสีการแพทย์ หรือผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 800 บาท สมนาคุณของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 3 กันยายน 2555

 - บันทึกท่ี มอ 652.2/128 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน ลงวันท่ี 8 กันยายน 2558

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 500 บาท  - ระเบียบ ม.อ.ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2551

ช่างดูแลงานระบบรายผลัด  - ประกาศ ม.อ.เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีของ

 - ระดับปฎิบัติงาน 400 บาท/ผลัด คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2555

 - ระดับชํานาญงาน 450 บาท/ผลัด

 - ระดับชํานาญงานพิเศษ 500 บาท/ผลัด

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 180 บาท/คาบ บันทึกท่ี มอ 690/173 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมให้แก่พนักงานช่วย

 - ผ่านการประมาณ 3 เดือน 220 บาท/คาบ ข้างเก้าอี้ท่ีมีประสบการณ์และการจ่ายค่าตอบแทนคนงาน ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558

ผู้ช่วยทันตแพทย์เฉพาะทาง 220 บาท/คาบ

 - ผ่านการประมาณ 3 เดือน 240 บาท/คาบ

คนงาน 150 บาท/คาบ

 - ผ่านการประมาณ 1 เดือน 180 บาท/คาบ

เจ้าหน้าที่รับยืม-คืนแฟ้มประวัติผู้ป่วย 100 บาท/ช่วง บันทึกท่ี มอ 691/006 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีรับยืม-คืน

แฟ้มประวัติผู้ป่วย ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559

เจ้าหน้าที่ช่วยงานเวชภัณฑ์กลาง 100 บาท/ช่วง บันทึกท่ี มอ 690/219 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีช่วยงาน 

เวชภัณฑ์กลาง ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2562

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนรายคาบสำหรับการเรียนการสอน 150 บาท/คาบ บันทึกท่ี มอ 690/279 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ี

เวชระเบียนรายคาบสําหรับการเรียนการสอน ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2562

เภสัชกรรายคาบ 500 บาท/คาบ 1. บันทึกท่ี มอ 690/133 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเภสัชกรรายคาบ พร้อมหลักการ

จ่ายค่าตอบแทน ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในคลินิกบริการทันตกรรม นอกเวลาราชการ ดังน้ี 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์และ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละคาบไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงคร่ึง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในคลินิกบริการ ทันตกรรมนอกเวลาราชการ  
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อัตราค่าตอบแทนต่อคาบ ดังน้ี  ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม  2559

 - เภสัชกร 500 บาท/คาบ 3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทน 

 - เจ้าหน้าที่บัญชี 340 บาท/คาบ ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกบริการทันตกรรม - นอกเวลาราชการ ณ วันท่ี 19 เมษายน 2562

 - เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทางวิศวกรรม 320 บาท/คาบ 4. บันทึกข้อความท่ี มอ.690/พ.365 เรื่อง ขออนุมัติจ้างพนักงานธุรการรายคาบ 

 - ผู้ช่วยทันตแพทย์ 320 บาท/คาบ พร้อมหลักการจ่าย ค่าตอบแทน ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 

 - ผู้ช่วยทันตแพทย์ผู้ควบคุมจุดจ่ายกลาง 320 บาท/คาบ 5. บันทึกข้อความท่ี มอ 690 / พิเศษ 399 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

 - ผู้ช่วยทันตแพทย์พี่เลี้ยง 350 บาท/คาบ คลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ ลงวันท่ี 18 เมษายน 2560

 - เจ้าหน้าที่การเงิน 320 บาท/คาบ

 - เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 320 บาท/คาบ

 - เจ้าหน้าที่รังสี 320 บาท/คาบ

 - เจ้าหน้าที่ทันตสุขศึกษา 280 บาท/คาบ

 - นักการภารโรง 270 บาท/คาบ

หัวหน้าคลินิก (โดยให้มีวันหยุดสัปดาห์ละ  2 คาบ และคาบ 12,500 บาท/เดือน  - บันทึกข้อความท่ี มอ. 650/3895 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน

16.30 -20.15 น. ของวันเสาร์) คลินิกบริการทันตกรรม - นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ผู้ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าคลินิกบริการทันตกรรม 340 บาท/ คาบ ลงวันท่ี 6  กรกฎาคม 2558 

นอกเวลาราชการ

ผู้จัดการคลินิก 16,000 บาท/เดือน 

**บวกเงินค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ รายได้ที่หัก59 12,000 บาท ต่อ 6 เดือน

หากผลการดําเนินงานในรอบ6 เดือนที่ประเมินมีกำไร ต้ังแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ทันตแพทย์  ที่ให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางบดเค้ียวทั้งปากด้วยฟันปลอม ร้อยละ 60  ของรายได้ท่ีหัก

ติดแน่น (Full mouth rehabilitation)  หรือให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ ค่างานปฏิบัติการ

อายุต้ังแต่หกปีลงมา

ทันตแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยในรายการที่นอก เหนือจากข้างต้น ร้อยละ 50 ของรายได้ที่หัก

   ค่างานปฏิบัติการ

ทันตแพทย์ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจในแต่ละคาบ ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 
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ตามตารางปฏิบัติงานของคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ 50 ของรายได้ที่หักค่างาน

ปฏิบัติการในแต่ละคาบน้ัน 

หรือ ค่าตอบแทน 1,000 

บาทต่อคาบ แล้วแต่

จำนวนใดจะมากกว่า

พนักงานช่วยข้างเก้าอ้ีทันตแพทย์  (หลังจากมีคำสั่งแต่งต้ังจากคณะทันต 250 บาท/คาบ

แพทยศาสตร์ให้ปฏิบัติงาน)

พนักงานช่วยข้างเก้าอ้ีทันตแพทย์ (ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ไม่เกินคาบละ 320 บาท

คุณภาพการปฏิบัติงานของคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ

อัตราค่าตอบแทน (ค่าล่วงเวลา)  1  ช่วงเวลา 80 บาท 

**ทุกตำแหน่งยกเว้นตำแหน่งนักการภารโรงและทันตแพทย์

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา 67.50 บาท 

 - กรณีผู้ปฏิบัติงานคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาทำการเลิกงานก่อนเวลา เฉพาะตำแหน่งนัก

ตามที่กำหนดไว้ในตารางปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง ยกเว้นตำแหน่งทันต การภารโรง

แพทย์ให้ได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานจริง

-  กรณีผู้ปฏิบัติงานคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลา

ทำการเลิกงานหลังเวลาตามที่กำหนดไว้ในตารางปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง 

ยกเว้นตำแหน่งทันตแพทย์ และเกิน 30 นาที ให้ได้รับค่าตอบแทน 

(ค่าล่วงเวลา) เพิ่มอีก 1 ช่วงเวลา

  -  พนักงานธุรการรายคาบ คาบละ  220  บาท

  -  ผู้ตรวจสอบบัญชีคลินิกบริการทันตกรรมนอก-เวลาราชการ คร้ังละ  4,000 บาท

  -  เงินโบนัสพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานคลินิกบริการ ทันตกรรมนอกเวลาราชการ 

  - หากคลินิกมีกําไร (หลังหักค่าใช้จ่าย) ต้ังแต่ 4.5 ล้านบาทขึ้นไป โบนัสพิเศษ 1.5% ของกําไร

แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท

  - หากคลินิกมีกําไร(หลังหักค่าใช้จ่าย) ต้ังแต่ 5ล้านบาทขึ้นไป โบนัสพิเศษ  2% ของกําไร
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ผู้ปฏิบัติงานบริการผ่าตัดทางทันตกรรมนอกเวลาราชการ และหรือผู้ปฏิบัติ

งานงานบริการทันตกรรมทั่วไป ภายใต้การดมยา สลบ/ใช้ยาสงบประสาท

 นอกเวลาราชการ

ใช้หลักเกณฑ์และ อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังน้ี

ค่าตอบแทนพยาบาลห้องผ่าตัด 

 -   พยาบาลส่งเคร่ืองมือ (Scrub nurse) ชั่วโมงแรก  800  บาท

 -   พยาบาลช่วยรอบนอก (circulation nurse) ปฏิบัติงานเกินกว่าชั่วโมง

 -   วิสัญญีพยาบาล แรกให้จ่าย 30 นาที ต่อ 

100บาทเศษท่ีไม่ถึง15นาที

ตัดทิ้ง ต้ังแต่ 15 นาที 

ให้คิดเป็น 30 นาที

ค่าตอบแทนพนักงานห้องผ่าตัด  1. ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการผ่าตัด

 - 4 ชั่วโมงแรก  450 บาท นอกเวลาราชการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันท่ี  1 สิงหาคม 2561

 - ปฏิบัติงานเกินกว่า 4 ชั่วโมงแรก จ่าย 30 นาที ต่อ 60 บาท  ประกาศ ณ วันท่ี 7 สิงหาคม  2561

**เศษที่ไม่ถึง 15 นาที ตัดทิ้ง ต้ังแต่ 15 นาที ให้คิดเป็น 30 นาที  2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ช่วยทันตแพทย์ห้องผ่าตัด ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รังสีห้องผ่าตัด ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกบริการทันตกรรม - นอกเวลาราชการ  ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562

 - 2 ชั่วโมงแรก  400 บาท

 - ปฏิบัติงานเกินกว่า 2 ชั่วโมงแรก จ่าย30 นาที ต่อ 50 บาท 

**เศษที่ไม่ถึง 15 นาที ตัดทิ้ง ต้ังแต่ 15 นาที ให้คิดเป็น 30 นาที

ค่าตอบแทนทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดหรือ

ทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา

 - ค่าธรรมเนียมแพทย์ หรือทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด / รักษา ตามรายละเอียด

ตามที่กำหนดในอัตราค่าผ่าตัดนอกเวลาราชการ หลังจากหักค่าดำเนินงาน

จากค่าธรรมเนียมแพทย์ร้อยละ 2 ให้แก่ภาควิชาที่แพทย์หรือทันตแพทย์

ผู้น้ันสังกัดอยู่
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าตอบแทนแพทย์วิสัญญี  

 - ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี ตามที่กำหนดในอัตราค่าผ่าตัดนอกเวลาราชการ ตามรายละเอียด

หลังจากหักค่าดำเนินงานจากค่าธรรมเนียมแพทย์ ร้อยละ 2  ให้แก่ภาควิชา

ที่แพทย์วิสัญญีผู้น้ันสังกัดอยู่

ค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์ หรือทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

 - ตามค่าธรรมเนียมแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์หรือทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด ตามรายละเอียด

ตามที่กำหนดในอัตราค่าผ่าตัดนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทนแพทย์ หรือทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา ในการให้บริการทันตกรรม ตามรายละเอียด

ทั่วไปภายใต้การ  ดมยาสลบ/ใช้ยาสงบประสาท

 - ตามค่าธรรมเนียมแพทย์หลัง จากหักค่าดำเนินงานจากค่าธรรมเนียมแพทย์

ร้อยละ 2 ให้แก่ภาควิชาที่แพทย์หรือทันตแพทย์ผู้น้ันสังกัดอยู่

การคิดค่าธรรมเนียมแพทย์ผู้ให้บริการทันตกรรมทั่วไปภายใต้การดมยาสลบ

/ ใช้ยาสงบประสาท

 -  สำหรับทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา อัตราร้อยละ 50 ของอัตรา

**ภายใต้การดมยาสลบ/ใช้ยาสงบประสาทนอกเวลาราชการ ค่าบริการทันตกรรมทั่วไป 

 - ทันตแพทย์ผู้ให้บริการทันตกรรมของสาขาเด็ก อัตราร้อยละ 50 ของอัตรา

**ภายใต้การดมยาสลบ/ใช้ยาสงบประสาทนอกเวลาราชการ แล้วแต่จำนวนใด ค่าบริการในแต่ละคร้ัง หรือ

จะมากกว่า ค่าตอบแทน 15,000บาท

ต่อการบริการทันตกรรม

 - สำหรับทันตแพทย์ ผู้ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม ค่าถอนฟันซี่ละ 1,000 บาท

ค่าผ่าตัดฟันคุดและผ่าตัด

ฟันฝังซี่ละ 5,000 บาท 

รวมค่าถอนฟันและผ่าตัด

ฟันคุด ฟันฝังสูงสุดไม่เกิน

 30,000 บาท
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกบริการทันตกรรมสำหรับเด็กนอกเวลาราชการทำการ  - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

เพ่ือการเรียนการสอนหลังปริญญา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย งานในคลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ณ วันท่ี 6 กันยายน 2559 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  

1.      เป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละคาบไม่น้อยกว่า  3 ชั่วโมงคร่ึง

2.      อัตราค่าตอบแทนต่อคาบ ดังน้ี

ผู้ช่วยทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวร

3.      การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กนอกเวลาราชการเพื่อการเรียนการสอนหลังปริญญา 350  บาท

     3.1   อาจารย์นิเทศงานสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 2,500 บาท/คาบ

หลักเกณฑ์ เป็นอาจารย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ผู้ลงปฏิบัติงานในการตรวจ

ประเมินและให้คำปรึกษาในการทำงาน ของนักศึกษาหลังปริญญาสาขา

ทันตกรรมสําหรับเด็กที่ลงปฏิบัติงานในคลินิกบริการทันตกรรมสําหรับ

เด็กนอกเวลาราชการ

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ของ  1 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่

คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ เจ้าหน้าท่ีของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี  29  พฤศจิกายน 2555

1.  การแบ่งเวลาการทำงาน  2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่

1.1  การแบ่งแบบเป็นผลัดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นผลัดมีความเหมาะสมกับ เจ้าหน้าท่ีของคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

ลักษณะงานและความจำเป็นของภาระงานที่จะเกิดขึ้นให้คณบดีคณะทันตแพท  ประกาศ ณ วันท่ี 29  สิงหาคม  2561 

ศาสตร์กำหนดเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุดของการปฏิบัติงานเป็นผลัดของแต่ละ

ตำแหน่งเป็นคราวๆไป โดยการปฏิบัติน้ันจะต้องปฏิบัติงานติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง และสูงสุดไม่เกิน 16 ชั่วโมง นับเป็น 1 ผลัด

  1.2  ในกรณีมีความจำเป็นตามลักษณะงาน ให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

สามารถกำหนดเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลา โดยปฏิบัติงานติดต่อกัน

น้อยกว่า 8 ชั่วโมงได้

2.   อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ทันตแพทย์/แพทย์
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

/ วิสัญญีแพทย์

    2.1. อาจารย์ทันตแพทย์/ แพทย์ อยู่เวรเพื่อรับปรึกษาแก้ไขปัญหาการ 260 บาท/ผลัด

ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นผลัด

   2.2. ในกรณีอาจารย์ทันตแพทย์เวร/ แพทย์เวร ต้องมาทำการตรวจวินิจฉัย 

ติดตามอาการหรือดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเวลาทำการด้วยตนเอง 

ให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่ทำ ดังต่อไปน้ี

1. ปริมาณงานดูแลรักษาพยาบาล ให้คำนวณเป็นหน่วยโดยใช้ระยะเวลาปฏิบัติ

งาน 30 นาที ถือเป็น 1 หน่วย เศษของหน่วยให้ปัดขึ้น

2.  ให้จ่ายค่าตอบแทนหน่วยละ 150 บาท  โดยแต่ละผลัดจะจ่ายได้ไม่เกิน หน่วยละ 150 บาท

 10 หน่วย และไม่นับรวมการจ่ายค่าตอบแทน ตามความในข้อ 2.1

3.  ในกรณีที่ต้องตามอาจารย์ทันตแพทย์/ แพทย์อ่ืนที่มิได้อยู่เวรมาปฏิบัติงาน หน่วยละ 150 บาท

นอกเวลาราชการ ให้อาจารย์ทันตแพทย์/ แพทย์ที่ถูกตามมาปฏิบัติงานสามารถ

เบิกค่าตอบแทนได้ตามหน่วยการปฏิบัติงานและเบิกสมทบได้อีก 1 หน่วย

4.  ในกรณีที่มีปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ ทันตแพทย์ / แพทย์ ไม่เกินหน่วยละ 300 บาท

 ที่เชี่ยวชาญในบางสาขา หรือต้องการความสามารถพิเศษเฉพาะราย 

ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ สามารถปรับเพิ่ม

ค่าตอบแทนต่อหน่วยของสาขาวิชา หรืออาจารย์เฉพาะรายให้สูงขึ้นได้

    2.3  อาจารย์ทันตแพทย์/ แพทย์ ที่อยู่เวรปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน ชั่วโมงละ 300 บาท

    2.4  ในกรณีอาจารย์ทันตแพทย์ /แพทย์ที่ปฏิบัติงานรักษา หน่วยละ 150 บาท  

 พยาบาลผู้ป่วยในเวลาทำการติดต่อไปถึงนอกเวลาทำการ   

**(30 นาที ถือเป็น 1 หน่วย เศษของหน่วยให้ปัดขึ้น)

    2.5  วิสัญญีแพทย์ อยู่เวรเพื่อรับผิดชอบผู้ป่วยโดยการรับปรึกษาแก้ไขปัญหา ผลัดละ 500  บาท  

ทางด้านวิสัญญีและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ทันตกรรมเป็นผลัด

**ทั้งน้ีใน 1 เดือน ให้เบิกได้ ไม่เกิน 15  ผลัด
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

3.  อัตราค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ พยาบาล 

คนงานประจำหอผู้ป่วย ที่ปฏิบัติงานอยู่บนหอผู้ป่วย ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 

และห้องปฏิบัติการ ที่บริการรักษาผู้ป่วยโดยตรงของภาควิชา

    3.1   ผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ 800  บาท

    3.2   พยาบาล

     เช้า      -    ประสบการณ์เร่ิมต้น ไม่เกินผลัดละ 630  บาท

                -     ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ 700  บาท

                -     ประสบการณ์ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ 760  บาท

    บ่าย      -    ประสบการณ์เร่ิมต้น ไม่เกินผลัดละ 680  บาท

               -     ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ 750  บาท

               -     ประสบการณ์ต้ังแต่  5 ปีขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ 820 บาท

     ดึก       -     ประสบการณ์เร่ิมต้น ไม่เกินผลัดละ 770  บาท

               -     ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ 850  บาท

               -     ประสบการณ์ต้ังแต่  5 ปีขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ 900  บาท

    3.3   พยาบาล on call เพื่อรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในห้องผ่าตัด

         ผลัดละ  12  ชั่วโมง  ในวันทําการปกติ ไม่เกินผลัดละ 100  บาท

         ผลัดละ  24  ชั่วโมง  ในวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ ไม่เกินผลัดละ 150  บาท

    3.4   คนงานประจำหอผู้ป่วย

                    -     ประสบการณ์เร่ิมต้น ไม่เกินผลัดละ 420  บาท

                    -     ประสบการณ์ต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ 460  บาท

                    -     ประสบการณ์ต้ังแต่  5 ปีขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ 500  บาท

4.   ตำแหน่งพยาบาล และคนงานประจำหอผู้ป่วยที่ต้องขึ้นปฏิบัติงานเป็นผลัด

และถ้าหากปฏิบัติงานในผลัดบ่าย ผลัดดึก และผลัดเสริม และไม่ได้เป็นการทำ

การล่วงเวลา ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังน้ี

    4.1   พยาบาล  -  ผลัดเสริม ไม่เกินผลัดละ  200  บาท
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                       -   ผลัดบ่าย ไม่เกินผลัดละ  200  บาท

                       -   ผลัดดึก     ไม่เกินผลัดละ  200  บาท

    4.2   คนงานประจำหอผู้ป่วย  -    ผลัดเสริม ไม่เกินผลัดละ    80  บาท

                                        -   ผลัดบ่าย      ไม่เกินผลัดละ    60  บาท

                                        -   ผลัดดึก     ไม่เกินผลัดละ    60  บาท

5.   ให้พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ที่อยู่ในสังกัดฝ่ายการรักษาพยาบาล และ

วิสัญญีพยาบาลปฏิบัติงานก่อนและเลิกปฏิบัติหลังเวลาทำการปกติคร่ึงชั่วโมง

เพื่อเตรียมการบริการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อการรับ-ส่งงานระหว่างผลัด

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังน้ี

ภายใน 1 เดือน จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ให้นำมารวมกัน 

ครบ 8 ชั่วโมง ให้นับเป็น  1 ผลัด จำนวนชั่วโมงที่เหลือให้นับอย่างใดอย่างหน่ึง

 ดังน้ี

จำนวนชั่วโมงที่เหลือนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 ผลัด 

หรือจำนวนชั่วโมงที่เหลือนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ให้รับเป็นคร่ึงผลัด 

หรือจำนวนชั่วโมงที่เหลือต่ำกว่า 3 ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง ไม่นำไปรวมกับการทำงาน

ของเดือนถัดไป ให้จ่ายค่าตอบแทน ดังน้ี

 - พยาบาล 300   บาท

 - ผู้ช่วยพยาบาล 250   บาท

6. อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างที่มีชื่อตำแหน่ง

เหมือนข้าราชการ และมีอัตราค่าจ้างเทียบเท่าอัตราเงินเดือนข้าราชการ

ดังต่อไปน้ี

  -    เภสัชกร

ระดับ  ปฏิบัติการ ไม่เกินผลัดละ  500  บาท

ระดับ  ชํานาญการ ขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ  550  บาท

  - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกร หรือ เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 
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ระดับ  ปฏิบัติการ ไม่เกินผลัดละ  400  บาท

ระดับ  ชํานาญงาน         ระดับ ปฏิบัติการ ไม่เกินผลัดละ  450  บาท

ระดับ  ชํานาญงานพิเศษ  ระดับ ชํานาญการขึ้นไป ไม่เกินผลัดละ  500  บาท

 - คนงาน และพนักงานขับรถยนต์ ไม่เกินผลัดละ  220  บาท

  7. เจ้าหน้าที่ ที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการ ชั่วโมงละ 1/8  ของอัตรา

และปฏิบัติงานไม่ครบผลัด ค่าตอบแทนเป็นผลัด 

**แต่ทั้งน้ีต้องไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 30 บาท เศษของชั่วโมง ถ้าเกิน 30 นาที

 ให้นับเป็น 1 ชั่วโมง

8.   เจ้าหน้าที่ ที่ถูกตามตัวมาปฏิบัติงานเพราะเหตุฉุกเฉินเน่ืองจากงานที่เพิ่มขึ้น

 และจำเป็นเร่งด่วน ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

หากไม่ปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

 และมิใช่การถูกตามตัวเพื่อทดแทนผู้ปฏิบัติงานอ่ืนให้จ่ายค่าตอบแทน  ดังน้ี

    8.1   ปฏิบัติงาน เกิน  8  ชั่วโมง ตามรายละเอียด

 - ให้จ่ายเท่ากับ 1 ผลัด และจํานวนชั่วโมงที่เกิน 8 ชั่วโมง ให้จ่ายเป็นชั่วโมง

ตามข้อ 7 และให้จ่ายสมทบอีกคนละ 80 บาท ต่อคร้ังให้จ่ายเป็นชั่วโมง

ปฏิบัติงานได้ตามข้อ 7 

    8.2   ปฏิบัติงาน เกิน 3 ชั่วโมง  80 บาท/คร้ัง/คน

    8.3   ปฏิบัติ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ตามรายละเอียด

 - ให้จ่ายเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานได้ตามข้อ 7 และให้จ่ายสมทบอีก

คนละ 60 บาทต่อคร้ัง

9.   ให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พิจารณาอนุมัติค่าอาหารแก่เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน  25 บาท/คน/ม้ือ

ซึ่งอยู่เวรเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม และจำเป็นได้   

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมสาขาวิชาทันตกรรม  - บันทึกข้อความท่ี มอ. 690/ 136  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

จัดฟันนอกเวลาราชการ  งานโครงการฝึกอบรมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ  ลงวันท่ี 22  เมษายน  2557  

1. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 320 บาท/ คาบ
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2.  เจ้าหน้าที่การเงิน 320 บาท/ คาบ

3.  ผู้ช่วยทันตแพทย์ 320 บาท/ คาบ

4.  เจ้าหน้าที่รังสี 320 บาท/ คาบ

5.  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทางวิศวกรรม 320 บาท/ คาบ

6.  นักการภารโรง 270 บาท/ คาบ

7.  เจ้าหน้าที่บัญชี เดือนละ  1,400  บาท

8.  หัวหน้าคลินิกทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ เดือนละ  7,500  บาท

  (โดยให้มีวันหยุดเดือนละ  2 คาบ)

ผู้ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าคลินิกทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ 340  บาท/ คาบ

ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา คณะทันตแพทยศาสตร์  - ประกาศกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนสนับสนุน

1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความในหนังสือและตำรา การผลิตหนังสือ/ตำรา คณะทันตแพทยศาสตร์  ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 

   1.1 ต้นฉบับภาษาไทย ไม่เกิน 5,000 บาท/เล่ม/คน

   1.2 ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 7,500 บาท/เล่ม/คน

2. ค่าตอบแทนในการจัดเตรียมหนังสือ/ตำราฉบับสมบูรณ์ 

สนับสนุนวงเงินตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000บาท

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  - ประกาศกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 

1. ผู้ได้รับสิทธิบัตรหลัง 10,000 บาท/รางวัล ทุนสนับสนุนเป็นผลงานท่ีได้รับการจดการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

2. ผู้ได้รับอนุสิทธิบัตรหลัง สนับสนุนรางวัลละ 6,000 บาท/รางวัล ประกาศ ณ วันท่ี  7  เมษายน  2558 

รางวัลตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  - ประกาศกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1.    บทความวิจัยระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI 10,000 บาท เรื่อง รางวัลตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ประกาศ ณ วันท่ี  2  มิถุนายน  2559 

2.    บทความวิจัยระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลScopus 8,000 บาท

3.    บทความวิจัยระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ สกว. 2,000 บาท

4.    บทความวิจัยระดับชาติ 2,000 บาท

5.    บทความปริทัศน์/รายงานผู้ป่วย ต่างประเทศ 1,000 บาท

บทความปริทัศน์/รายงานผู้ป่วย ในประเทศ 
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อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพบทความวิชาการในวารสารออนไลน์ ไม่เกิน 1,000 บาท/  - ประกาศกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คน/บทความ อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพบทความวิชาการในวารสารออนไลน์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันท่ี  29  ตุลาคม  2558 

อัตราค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ขอรับรองพิจารณาจริยธรรม  - ประกาศกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง 

โครงการวิจัยใจมนุษย์ อัตราค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยท่ีขอรับพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยใจมนุษย์

1. ประเภทพิจารณาโครงร่างการวิจัย 500 บาท/คน/โครงการ  ณ วันท่ี  9  เมษายน 2562

2. ประเภทพิจารณาเฉพาะกระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร 150 บาท/คน/โครงการ

ค่าตอบแทนวิทยากร  1. บันทึกข้อความท่ี มอ.650/8914 เรื่อง ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ

ภาคบรรยาย ฝึกอบรมผู้ช ่วยทันตแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี รุ่น 12 ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2562

-รายวิชาอ่ืน ๆ (ยกเว้นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 300 บาท/ชั่วโมง  2. บันทึกข้อความท่ี มอ.650/8913 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมผู้ช ่วยทันตแพทย์ 

-รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 300 บาท/ชั่วโมง หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี รุ่น 12 ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 

ภาคปฏิบัติเหมาจ่าย

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

กิจกรรมนอกสถานที่ เหมาจ่าย 30,000 บาท

ค่าตอบแทนการสอบโครงร่างวิจัยและการสอบงานวิจัย ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอบ

การสอบโครงร่างวิจัย โครงร่างวิจัยและการสอบงานวิจัย หลักสูตรระดับวุฒิบัตร ณ วันท่ี 21 เมษายน 2559 

1.ประธานกรรมการสอบ 800 บาท

2.กรรมการสอบ 500 บาท/คน

การสอบงานวิจัย

1.ประธานกรรมการสอบ 1,000 บาท

2.กรรมการสอบ 600 บาท/คน

ค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับ ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอบวัด

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณสมบัติและการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ระดับปริญญาเอก ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2558 
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ค่าตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัติ

1.กรรมการสอบ 600 บาท/คน

ค่าตอบแทนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

1.ประธานกรรมการสอบ 1,200 บาท

2. กรรมการสอบ 600 บาท/คน

ระดับปริญญาโท

ค่าตอบแทนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

1.ประธานกรรมการ 800 บาท

2.กรรมการสอบ 500 บาท/คน

เงินรางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เง ินรางวัลการนำเสนอ

1.ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด ระดับประเทศ 3,000 บาท/เร่ือง  ผลงานทางวิชาการจากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(อาจารย์ที่ปรึกษา)

2.ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด ระดับนานาชาติ 6,000 บาท/เร่ือง

(อาจารย์ที่ปรึกษา)

3.ได้รับรางวัลอ่ืนๆ นอกเหนือจากรางวัลชนะเลิศจากการประกวด 3,000 บาท/เร่ือง

ระดับนานาชาติ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ค่าเช่าบ้านสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ 4,000  บาท บันทึกท่ี ม.อ. 652.1/204 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติหลักการใช้เง ินรายได้

เป็นค่าเช่าท่ีพักตำแหน่งผู้ช ่วยอาจารย์

ทุนค่าขัดเกลาภาษาอังกฤษผลงานทางวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ 5,000 บาท/เร่ือง ประกาศกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง ทุนค่าขัดเกลาภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร 

ระดับนานาชาติ  ประกาศ ณ วันท่ี   5  กุมภาพันธ์  2563

ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย (Page Charge) ในวารสาร ประกาศกองทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนสนับสนุน

ที่อยู่ในฐานข้อมูลWeb of Science-Scopus ค่าตีพิมพ์บทความวิจัย (Page Charge) ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล   

1. ฐานข้อมูล ISI Web of Science/ Scopus : Q1 ไม่เกิน 30,000 บาท/บทความ  Web of Science/Scopus  ประกาศ ณ วันท่ี   16  พฤศจิกายน  2561

2. ฐานข้อมูล ISI Web of Science/ Scopus : Q2   ไม่เกิน 20,000 บาท/บทความ
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3. ฐานข้อมูล ISI Web of Science/ Scopus : Q3 ไม่เกิน 10,000 บาท/บทความ

4. ฐานข้อมูล ISI Web of Science/ Scopus : Q4 ไม่เกิน 5,000 บาท/บทความ

1.ค่าตอบแทนอาจารย์ควบคุมการฝึกอบรม 5,000 บาท/คาบ 1. หนังสือท่ี มอ.650/8159  ลงวันท่ี 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ (1 คาบ = 3 ชั่วโมง) สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2561 รุ่นท่ี 4 

2.ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยควบคุมปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1,000 บาท/คาบ 2. หนังสือท่ี มอ.650/8160 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายใน

นอกเวลาราชการ โครงการฝึกอบรมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ (1 คาบ = 3 ชั่วโมง) โครงการฝึกอบรมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2561 รุ่นท่ี 4

ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอชื่อวิทยานิพนธ์ 200 บาท/เร่ือง หรือ หนังสือท่ี ท่ี มอ.695/502 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการใช้เง ินรายได้

คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เหมาจ่ายไม่เกิน 1,500 คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอชื่อวิทยานิพนธ์

บาท/คน/คร้ัง คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือเสนอชื่อเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

14 คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,500 บาท ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากร 

ท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราค่าตอบแทนของ

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2551

พนักงานรักษาความปลอดภัย 1320 บาท บันทึกท่ี มอ 608/411  เรื่อง การจัดการระบบ รปภ. และขออนุมัติในหลักการ 

จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย รปภ. ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557

ค่าตอบแทนอาจารย์ กรณีนิเทศนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงานชดเชย 500 บาท/วัน บันทึกท่ี มอ 600/2533 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์กรณีนิเทศ

นักศึกษาขั้นฝึกปฏิบัติงานชดเชย ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2554

ค่าตอบแทนสมทบการสอน เวรบ่าย เวรดึก 300 บาท/เวร บันทึกท่ี มอ 600/2761  เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมทบการสอน

นอกเวลาราชการ ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554

พนักงานขับรถยนต์ 2,000 บาท บันทึกท่ี มอ 600/2630 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้

หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2556

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ภาคปกติ) 2,000 บาท บันทึกท่ี มอ 600/1493 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร (ภาคปกต)ิ ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558

คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อรับนักศึกษาหลักสูตร 1. บันทึกท่ี มอ 600/3740 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายค่าตอบแทนดำเนินการจัดสอบ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ในโครงการพิเศษของคณะฯ และสอบประมวล  ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2560

ความรอบรู้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2. บันทึกท่ี มอ 600/373 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายค่าตอบแทนดำเนินการสอบจัดสอบ 
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1. ประธานกรรมการอํานวยการสอบ 3,000 บาท ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554

2. อนุกรรมการฝ่าย (หัวหน้าวิชา) ฝ่ายออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบ 8 วิชา  3.บันทึกท่ี มอ 600/2476 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายค่าตอบแทนดำเนินการสอบจัดสอบ 

   2.1 ข้อสอบ 75 ข้อ X 2 ชุด = 150 ข้อ อัตนัย 8 ข้อ รวม 158 ข้อ 2,500  บาท/คน/วิชา ลงวันท่ี 23 กันยายน 2556

   2.2 ข้อสอบ 40 ข้อ X 2 ชุด = 80 ข้อ อัตนัย 4 ข้อ รวม 84 ข้อ 2,000  บาท/คน/วิชา

3. อนุกรรมการการออกข้อสอบและคัดเลือก (ปรนัยและอัตนัย)

  3.1 ข้อสอบ 75 ข้อ X 2 ชุด = 150 ข้อ อัตนัย 8 ข้อ รวม 158 ข้อ) 1,500  บาท/คน/วิชา

  3.2 ข้อสอบ 40 ข้อ X 2 ชุด = 80 ข้อ อัตนัย 4 ข้อ รวม 84 ข้อ) 1,000  บาท/คน/วิชา

4. อนุกรรมการ พิมพ์ข้อสอบ และแก้ไขจนเป็นฉบับสมบูรณ์ 20 บาท/หน้า

5. อนุกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย  5 บาท/ข้อ

6. อนุกรรมการสอบปากเปล่า/สัมภาษณ์ 300 บาท/คน

7. อนุกรรมการคุมสอบ (นอกเวลาราชการ) 100 บาท/ชม.

600 บาท/วัน

รายวิชาสุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind)  - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

 - ค่าสอนชั่วโมงบรรยาย/อภิปราย 400/ ชม รายวิชา640-101 สุขภาวะกายและจิต ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

 - ค่าสอนชั่วโมงปฏิบัติการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 3,000 บาท/ กลุ่ม  - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

 (โดยมีนักศึกษาไม่น้อยกว่า 45 คน/กลุ่ม) รายวิชา 640-101 สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind) ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2555

 - ค่าตอบแทนผู้ประสานงานรายวิชา 1,000 บาท/ตอน/คน

 (เบิกได้ไม่เกิน 2 คน)

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษในการตรวจสอบต้นฉบับ 200 บาท/หน้า ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ  ไม่เกิน 15 หน้า กองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

พยาบาลสงขลานครินทร์ 1 บทความ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 คน

 - บทความภาษาไทย 800 บาท/คน

 - บทความภาษาอังกฤษ 1,500 บาท/คน
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ค่าตอบแทนกองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 4,000 บาท/ฉบับ

ค่าตอบแทนกองจัดการวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2,000 บาท/ฉบับ

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบโครงการวิจัย (proposal) 500 บาท/คน

1 โครงการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 คน

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยของอาจารย์และบุคลากร 5,000 บาท/โครงการ

คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เป็นนักวิจัยใหม่ 

เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย (page charge)

 - บทความที่ขอรับทุนการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ฯในวารสารวิชาการระดับ ไม่เกิน 15,000 บาท/เร่ือง

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

 - บทความที่ขอรับทุนการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ฯในวารสารวิชาการระดับ ไม่เกิน 10,000 บาท/เร่ือง

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ 

เงินรางวัลสำหรับบทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์/บุคลากรของคณะ

และผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่าง ๆ ดังน้ี

 - ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI 12,000 บาท/เร่ือง

 - ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 10,000 บาท/เร่ือง

 - ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 8,000 บาท/เร่ือง

หรือ SCOPUS

 - วารสารที่อยู่ในฐาน ACI 5,000 บาท/เร่ือง

 - วารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 4,000 บาท/เร่ือง

กรณีที่บทความวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลเป็นบทความวิจัยด้านภูมิปัญญาฯ 3,000 บาท/เร่ือง

เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยที่เสร็จตามกําหนด 3,000 บาท/เร่ือง

เงินรางวัลบทความวิชาการที่เป็นผลงานของอาจารย์/บุคลากร

 ที่ได้รับการตีพิมพ์ ดังน้ี

 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติทีอยู่ในฐาน 2,000 บาท/เร่ือง
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 ISI หรือ SCOPUS

 - บทความวิชาการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2,000 บาท/เร่ือง

 และด้านภูมิปัญญาตะวันออกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1

เงินรางวัลการผลิตหนังสือด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5,000 บาท/เล่ม

และด้านภูมิปัญญาตะวันออก

เงินรางวัลสำหรับนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

/ด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านนวัตกรรมทางการพยาบาลที่เก่ียวข้องกับ

ภูมิปัญญาตะวันออก จำนวน 3 รางวัล

 -รางวัลดีเด่น 3,000 บาท

 -รางวัลระดับดี 2,000 บาท

 -รางวัลชมเชย 1,000 บาท

เงินรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 5,000 บาท/คน

ของคณะ (แต่ละระดับ ปีละ 1 คน)

เงินรางวัลสำหรับอาจารย์ดีเด่นด้านวิจัย 5,000 บาท/คน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการ Research Day

หลักสูตรปริญญาเอก

 - ประธานสอบ 600 บาท/ชม.

 - กรรมการสอบ 500 บาท/ชม.

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 500 บาท/ชม.

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรไทย)

 - ประธานสอบ 500 บาท/ชม.

 - กรรมการสอบ 400 บาท/ชม.

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 400 บาท/ชม.

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาติ)

 - ประธานสอบ 500 บาท/ชม.
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - กรรมการสอบ 400 บาท/ชม.

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 400 บาท/ชม.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอก

(QE) หลักสูตร ป.เอก

 - ประธานสอบ 1,000 บาท/คน

 - กรรมการสอบ 800 บาท/คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 800 บาท/คน

หลักสูตร ป.โท

 - ประธานสอบ 300 บาท/คน

 - กรรมการสอบ 200 บาท/คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 200 บาท/คน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

หลักสูตรปริญญาเอก

 - ประธานสอบ 1,000 บาท/คน

 - กรรมการสอบ 800 บาท/คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 800 บาท/คน

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรไทย)

 - ประธานสอบ 500 บาท/คน

 - กรรมการสอบ 300 บาท/คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 300 บาท/คน

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาติ)

 - ประธานสอบ 1,000 บาท/คน

 - กรรมการสอบ 500 บาท/คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 800 บาท/คน
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 - ประธานสอบ 2,250 บาท/คน

 - กรรมการสอบ 1,350 บาท/คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1,350 บาท/คน

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรไทย)

 - ประธานสอบ 1,000 บาท/คน

 - กรรมการสอบ 600 บาท/คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 600 บาท/คน

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)

 - ประธานสอบ 1,500 บาท/คน

 - กรรมการสอบ 1,000 บาท/คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1,200 บาท/คน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ์

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรไทย)

 - ประธานสอบ 200 บาท/คน

 - กรรมการสอบ 300 บาท/คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 300 บาท/คน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรไทย)

 - ประธานสอบ 600 บาท/คน

 - กรรมการสอบ 400 บาท/คน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 400 บาท/คน

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

หลักสูตรปริญญาเอก

 - ที่ปรึกษาหลัก 7,000 บาท/คน
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - ที่ปรึกษาร่วม 2,300 บาท/คน

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรไทย)

 - ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ 3,000 บาท/คน

 - ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 1,000 บาท/คน

 - ที่ปรึกษาหลักสารนิพนธ์ 2,000 บาท/คน

 - ที่ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ 1,000 บาท/คน

หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)

 - ที่ปรึกษาหลัก 5,000 บาท/คน

 - ที่ปรึกษาร่วม 1,600 บาท/คน

ค่าตอบแทนการสอนนอกเวลาราชการ 60 บาท/ชั่วโมง บันทึกท่ี มอ 602.1/588 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการประจำ

คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2562  (วาระงานคลัง)

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจริยธรรมในโครงการวิจัย 500 บาท/คน/โครงการ มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2563

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

ค่าตอบแทนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการสอบประมวลความรอบรู้ 1. บันทึกท่ี มอ 604.1/206.1 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการเตรียม

และการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและใบรับอนุญาต ความพร้อมนักศึกษาในการสอบประมวลความรอบรู้และการสอบเพ่ือขึ้นทะเบียนและรับ

 1. รายวิชา 75 ข้อ 5,000 บาท/วิชา ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

 2. รายวิชา 40 ข้อ  3,000 บาท/วิชา 2. บันทึกท่ี มอ 604.1/224 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ

เตรียมความพร้อมนักศึกษา

3. บันทึกท่ี มอ 604.1/039 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

4. บันทึกท่ี มอ 604.1/268 ลงวันท่ี 24 มถุนายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติทดรองจ่ายฯ

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2562

15 คณะแพทยศาสตร์ ค่าตอบแทนรายเดือนอาจารย์
 - ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณให้แก่อาจารย์คณะแพทยศาสตร์

วุฒิบัตรฯ หรือเทียบเท่า 20,000 - 61,750 พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8,000 - 40,625  - ประกาศ ม.อ. เรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์ และบัญชีเง ินสมนาคุณรายเดือน

คุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4,000 - 24,600 ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

นายแพทย์ แพทยประจำบ้าน  - ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 4,000 บาท สาขาขาดแคลน พ.ศ. 2537  ลงวันท่ี 9  ธันวาคม 2537

ชั้นปีที่ 2 4,500 บาท   - ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง อัตราหลักเกณฑ์ระดับความขาดแคลนตาม

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 5,000 บาท ภาระงานและคุณภาพงานของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 5,000 บาท  (ฉบับท่ี 1)  ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560

สาขาต่อยอด (Fellow) 5,000 บาท  - คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการกําหนดระดับคุณภาพและระดับ

ทันตแพทย์ 3,000 บาท ความขาดแคลนของบุคลากรสาขาขาดแคลน คณะแพทยศาสตร์

 -  อายุงาน 2 ปีขึ้นไป 4,000 บาท

เภสัชกร 3,000 บาท

 -  อายุงาน 2 ปีขึ้นไป 4,000 บาท

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดูและระบบ PACS 3,000 บาท

 สังกัดภาควิชารังสีวิทยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน-ปฏิบัติงาน

เช่นเดียวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 3,000 บาท

 - อายุงาน 5 ปีขึ้นไป 5,000  บาท

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  หน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องได้รับอนุมัติจาก 3,000 บาท

คณะกรรมการฯ ก่อน

 -  อายุงาน 5 ปีขึ้นไป 5,000 บาท

นักกายภาพบําบัด, นักอาชีวบําบัด, นักกิจกรรมบําบัด, นักกายอุปกรณ์,

นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาความผิดปกติด้านการสื่อความหมาย) 2,000 บาท

 - อายุงาน 2 ปีขึ้นไป หรืออยู่เวรไม่น้อยกว่า 3 ผลัด 2,500 บาท

 - อายุงาน 5 ปีขึ้นไป หรืออยู่เวรไม่น้อยกว่า 8 ผลัด 3,000 บาท

นักจิตวิทยา  นักจิตวิทยาคลินิก 1,200 บาท

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1,500 บาท
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - อายุงาน 2 ปีขึ้นไป 3,000 บาท

 - อายุงาน 4 ปีขึ้นไป 5,000 บาท

 นักรังสีการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ (รังสี) ที่มีวุฒิ

ปริญญาทางรังสีเทคนิคและใบประกอบโรคศิลป์ฯ   นักเทคนิคการแพทย์ 

นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาธิ) นักวิทยาศาสตร์  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

 สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยา  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ภาควิชาเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน

1,200 บาท

 - 4 ผลัด 2,500 บาท

 - 2 ปีขึ้นไป + 5 ผลัด 3,000 บาท

นักวิทยาศาสตร์  นักรังสีการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดภาควิชารังสีวิทยา

 ปฏิบัติหน้าที่ฟิสิกส์การแพทย์

2,000 บาท

 -  อายุงาน 2 ปีขึ้นไป 4,000 บาท

 -  5 ปีขึ้นไป + สอบผ่านการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 6,000 บาท

นักวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง ต้องได้รับอนุมัติ 1,200 บาท

จากคณะกรรมการก่อน

นักเวชสถิติ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เวชสถิติ)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบการเงิน  ทำ

หน้าที่ coder แปลงรหัสกลุ่มโรค กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม หรือจัดการข้อมูลเบิกจ่ายค่า

รักษาพยาบาลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3,000 บาท

 -  อายุงาน 2 ปีขึ้นไป 5,000 บาท

นักเวชสถิติ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เวชสถิติ) ทำหน้าที่ผู้ช่วย coder 2,000 บาท

 - อายุงาน 1 ปีขึ้นไป 3,000 บาท

วิศวกร ที่ต้องอยู่เวรหรือดูแลรับผิดชอบระบบงานหรือครุภัณฑ์ทางราชการ 3,000

ทั้งในและนอกเวลาราชการ

อายุงาน 2 ปีขึ้นไป 4,000
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

อายุงาน 2 ปีขึ้นไป บรรจุก่อน 1 เมษายน 2550 6,000

สถาปนิก   มัณฑนากร  (ช่างเขียนแบบ-ปฏิบัติงานงานเช่นเดียวกับสถาปนิก 

มัณฑนากร)

3,000

 - อายุงาน 2 ปีขึ้นไป 4,000

นักวิเทศสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

กับชาวต่างประเทศ

 - อายุงาน 2 ปีขึ้นไป 1,500

บรรณารักษ์  บรรจุก่อน 1 เมษายน 2552 1,200

พยาบาล  สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 2,000

หน่วยคลังเลือดภาควิชาพยาธิวิทยา ศูนย์บำบัดทดแทนไตเร้ือรัง ศูนย์ถันยเวชช์ฯ 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาภาควิชารังสีวิทยา ที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง

ทุกวันราชการ

 - อายุงาน 2 ปีขึ้นไป หรืออยู่เวรไม่น้อยกว่า 3 ผลัด 2,500

 - อายุงาน 5 ปีขึ้นไป หรืออยู่เวรไม่น้อยกว่า 8 ผลัด 3,000

พยาบาล  นักรังสีการแพทย์  ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค สังกัดภาควิชารังสีวิทยา 

ให้บริการด้าน Intervention Radiology หรือ พยาบาลศูนย์โรคหัวใจ  พยาบาล GI 

 พยาบาล NKC ที่ทํา therapeutic intervention

2,000

 - ปฏิบัติงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง / เดือน 3,000

พยาบาล ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย

และปฏิบัติงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง/เดือน 2,000

พยาบาล  สังกัดภาควิชา / หน่วยงานอ่ืน 2,000

พยาบาลเฉพาะกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ประจำในการให้การพยาบาลผู้ป่วยประจำหอก่ึง

วิกฤต/วิกฤต  ฯลฯ

 - ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 500
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป + ฝ่ายบริการพยาบาล อยู่เวร 6 ผลัด/เดือนขึ้นไป 1,000

วิสัญญีพยาบาล อยู่วเร 4 ผลัด/เดือน  อ่ืน ๆ อยู่เวร 6 คร้ัง/เดือนขึ้นไป

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  พนักงานช่วยการพยาบาล

พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล และสามารถทำหน้าที่ช่วยงานในระบบ

วิสัญญีวิทยาได้

 - อายุงาน 5 ปีขึ้นไป + 5 ผลัด 750

 - อายุงาน 10 ปีขึ้นไป + 5 ผลัด 950

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่เช่น

เดียวกับ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยนอกเวลา

ราชการไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/เดือน

 - อายุงาน 5 ปีขึ้นไป (40 ชั่วโมงต่อเดือน) 600

 - อายุงาน 10 ปีขึ้นไป  (40 ชั่วโมงต่อเดือน) 800

พนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ หรือ Intervention และได้รับ

การฝึกปฏิบัติงานลักษณะเฉพาะสามารถช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล ในห้องหัตถการ

750

 -  อายุงาน 10 ปีขึ้นไป 950

พนักงานช่วยการพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง เม่ือรวมเงินค่าจ้างแล้วต้อง ไม่

เกิน 11,700 บาท/เดือน

500

 -  อายุงาน 10 ปีขึ้นไป 700

เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน 750

 - อายุงาน 5 ปีขึ้นไป / อยู่เวรไม่น้อยกว่า 8 ผลัด 1,200

 - อายุงาน 10 ปีขึ้นไป 1,400
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม  หรือตำแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติงานเสมือนผู้ปฏิบัติงาน

เภสัชกรรม พนักงานธุรการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานผลิตทดลอง ปฏิบัติงาน

เสริมหรือทดแทนงานของเภสัชกรได้

 - 5 ผลัด 750

 - อายุงาน 10 ปีขึ้นไป + 5 ผลัด 950

ช่างและนายช่าง ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลเคร่ืองมือที่มี 3,000

เทคโนโลยีและราคาสูง ทำหน้าที่ดูแลเคร่ืองมือเทียบเท่าวิศวกรของ

ภาควิชารังสีวิทยา

ช่างและนายช่าง สังกัดศูนย์ซ่อมเคร่ืองมือแพทย์  งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง  หรือ 

ดูแลระบบ PACS ของภาควิชารังสีวิทยา มีความรู้ความสามารถในการดูแลเคร่ืองมือ

ที่มีเทคโนโลยีและราคาสูง

 - 4 ผลัด 1,200

 - อายุงาน 10 ปีขึ้นไป + 4 ผลัด 1,400

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  พนักงานรังสีเทคนิค พนักงานผู้ช่วย

รังสีเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  ทำหน้าที่เตรียมสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีน-131

 หรือปฏิบัติงานที่หน่วยรังสีรักษา

750

 - อายุงาน 10 ปีขึ้นไป 950

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

 - 4 ผลัด 1,000

 - อายุงาน 10 ปีขึ้นไป + 4 ผลัด 1,200

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  สังกัดภาควิชา /หน่วยงาน 500

 - อายุงาน 10 ปีขึ้นไป 700

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

 - ปฏิบัติงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 4 ผลัด/เดือน 600
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ปฏิบัติงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 4 ผลัด/เดือน 800

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล หรือสังกัด

ภาควิชา/หน่วยงานให้บริการผู้ป่วยโดยตรงทุกวันราชการ

750

 - อายุงาน 5 ปีขึ้นไป/อยู่เวรไม่น้อยกว่า 8 ผลัด 1,200

 - อายุงาน 10 ปีขึ้นไป 1,400

ค่าตอบแทนแก่ผู้จัดทำโครงการพัฒนางาน ไม่เกิน 5,000 ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้จัดทำโครงการพัฒนางานในคณะแพทยศาสตร์

 พ.ศ.2535 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2535  และประกาศ ม.อ. เรื่อง อัตราการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนผู้จัดทำโครงการพัฒนางานในคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2543 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 

2543

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแก่แพทย์ผู้มีหน้าที่ตรวจที่ศูนย์คัดกรองโรคระบบทาง 1,000 บาท/คน/วัน บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/54-01105 เรื่องอนุมัติหลักการค่าตอบแทนแพทย์ท่ีออกตรวจท่ีศูนย์

เดินหายใจ ในวันทําการปกติ หรือวันหยุดพิเศษที่ปฏิบัติงานเสมือนวัน คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2554

ทําการปกติ (วันหยุดรายอปอซอ/วันหยุดรายอฮัจยี/วันหยุดตรุษจีน)

ค่าตอบแทนแก่พยาบาลผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าเวร ในเวรบ่าย, ดึก และเวรเช้า 120 บาท/ผลัด ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์ 

ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ และเวรเช้าในวันทำการปกติ และอัตราการเบิกจ่ายเงินแก่พยาบาลท่ีปฏิบัติงานหัวหน้าเวร 

กรณีที่หัวหน้าหอผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ประกาศ ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2556

ค่าล่วงเวลาเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เน่ืองจากเป็น ไม่เกิน 1.5 เท่า บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/51-02043 เรื่อง ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

กระบวนการให้ยาเคมีบำบัดที่มีความเสี่ยงต้ังแต่การเตรียมยา รวมถึงการดูแล ของ OTปกติ เวลาราชการผู้เชี่ยวชาญท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเคมีบำบัด 

ผู้ป่วยก่อนรับและหลังรับยา ณ  วันท่ี 9 กรกฏาคม 2551

 - ค่าตอบแทนแก่แพทย์ (Audit) ผู้มีหน้าที่สรุปแฟ้มเวชระเบียนสมบูรณ์ 300 บาท/แฟ้ม บันทึกข้อความท่ี มอ 391.5/187 เรื่อง ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนแพทย์ท่ีสรุปเวชระเบียน

 - ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่เป็น Coder เฉพาะเวชระเบียนผู้ป่วยประกัน 20 บาท/แฟ้ม สมบูรณ์ (แพทยA์udit)และค่าตอบแทนCoderท่ีผ่านAudit ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2559

สุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิสวัสดิการค่ารักษาข้าราชการ

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายผู้มีหน้าที่บริหารโครงการเลี้ยงดูบุตร บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/1223 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556

- ผู้อำนวยการโครงการฯ 1,000 บาท/เดือน

- ผู้จัดการโครงการฯ 3,000 บาท/เดือน
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าล่วงเวลาเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานที่คลินิกฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ดังน้ี บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/60-00640  เรื่องขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

 - อาจารย์แพทย์ 600 บาท/ชั่วโมง คลินิกห้องฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ลงวันท่ี 28 เมษายน 2560

 - แพทย์ 400 บาท/ชั่วโมง

 - บุคลากรอ่ืน ไม่เกิน 1.2 เท่า

ของ OT ปกติ

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเดินทางไปแจ้งการเกิด – การตาย 40 บาท/วัน บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/52-00036 เรื่องขออนุมัติหลักการสนับสนุนค่าพาหนะ

ที่สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ทุกวันทำการวันละ 1 คร้ัง โดยพาหนะส่วนตัว ส่วนตัวเหมาจ่ายไป แจ้งการเกิด-การตาย ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2551

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเดินทางออกไปจัดซื้อและขนอาหาร 230 บาท/คร้ัง บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/54-00900 เรื่องขออนุมัติหลักการปรับอัตราค่าใช้จ่าย

สดเพื่อผลิตอาหารบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ โดยรถยนต์ส่วนตัว พาหนะส่วนตัวไปจัดซื้ออาหารสด ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2554

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแก่กรรมการตรวจนับเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน  - บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/55-00195 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่าย

โรงพยาบาลฯ ที่มีหน้าที่ตรวจนับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลฯ ของกรรมการตรวจนับเงินและเจ้าหน้าท่ีการเงิน ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554

ประจำวัน ที่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องตรวจสอบความถูกต้องทันต่อเวลา  - บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/62-00901 เรื่องขออนุมัติหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทน

และต้องมีความรับผิดชอบสูง ด้วยจำนวนเงินที่มากไม่ต่ำกว่าสองแสนบาท/วัน เหมาจ่ายแก่กรรมการตรวจนับเงินและเจ้าหน้าท่ีการเงิน ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562

ดังน้ี

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

ประสบการณ์ เร่ิมต้น

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

 ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

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

  หรือ ระดับปฏิบัติการ ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

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

 ระดับปฏิบัติการ ประสบการณ์ 6 ปี ขึ้นไป หรือ ระดับชำนาญงานพิเศษ หรือ

 ระดับชำนาญการ หรือ ระดับที่สูงกว่าน้ี 

ค่าตอบแทนแก่พยาธิแพทย์ผู้ผ่าตรวจศพทางพยาธิพร้อมอ่านชิ้นเน้ือ  ดังน้ี ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรายละเอียด หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงิน

 - ชิ้นเน้ือผู้ใหญ่ ไม่เกิน 2,000 บาท/ศพ ค่าตอบแทนอาจารย์พยาธิแพทย์ในการผ่าตรวจศพทางพยาธิวิทยา พร้อมท้ังอ่านชิ้นเน้ือ



51
ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - ชิ้นเน้ือเด็ก ไม่เกิน 1,000 บาท/ศพ ประกาศ ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2545

ค่าตอบแทนแก่แพทย์นิติเวชผู้ชันสูตรพลิกศพ ดังน้ี  - ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนท่ัวไปจาก

กรณี  ชันสูตรพลิกศพในที่ที่ศพอยู่/ที่พบศพ ไม่เกิน 1,800 บาท/ศพ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ 2542  ประกาศ ณ วันท่ี 17  พฤษภาคม 2542

กรณี  ชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 - ตรวจสภาพศพภายนอก ไม่เกิน 1,125 บาท/ศพ

 - ผ่าพิสูจน์ในศพ ไม่เกิน 2,250 บาท/ศพ

 - ผ่าตรวจภายในและตัดตรวจชิ้นเน้ือศพ ไม่เกิน 4,500 บาท/ศพ

ค่าตอบแทนแก่แพทย์, จิตแพทย์ และนักจิตวิทยา ผู้มีหน้าที่ตรวจสุขภาพแก่ คนละ 200 บาท  - บันทึกข้อความท่ี มอ 390(1)/2022 เรื่องขออนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทนแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพ

ผู้ที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ /ผู้ป่วย1ราย  ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2539

 - บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/54-00790 เรื่องขออนุมัติเพ่ิมตำแหน่งผู้ตรวจสุขภาพ 

 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2554

ค่าล่วงเวลาเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ ไม่เกิน 1.2 เท่า บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/51-01355 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ของ OT ปกติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2551

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์นอกโรงพยาบาลฯ บันทึกท่ี มอ 350(5)/62-00415 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทน

นอกเวลาราชการ/เวรหยุดของผู้ปฏิบัติงานเป็นผลัด เพื่อตรวจรักษาพนักงาน แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์กับธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังน้ี สำนักงานภาคใต้ (จากท่ีผ่านมา ระยะเวลาของสัญญาจ้างเหมาฯ กำหนด 1 ปี / สัญญา)

 - แพทย์ ปฏิบัติงานเวลา 07.30 – 08.30 น. 900 บาท/ชั่วโมง

 - พยาบาล ปฏิบัติงานเวรหยุด เวลา 07.30 – 15.30 น. 200 บาท/ชั่วโมง

 - ผู้บริหารจัดการอัตรากำลังแพทย์ 1,500

 - ผู้บริหารจัดการอัตรากำลังพยาบาล 2,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อจัดหาเลือดมาบริการผู้ป่วยของ  - ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้เป็นค่าช่วยเหลือผู้เดินทาง

โรงพยาบาลฯ ไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีเพ่ือจัดหาเลือดมาบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

กรณี ปฏิบัติงานในวันทำการปกติเกินกว่า 6 ชั่วโมง  พ.ศ.2535  ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2535

 - ระดับปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป หรือระดับปฏิบัติการ 75 บาท/วัน  - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้

หรือชำนาญงาน หรือระดับที่สูงกว่าน้ี ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี เพ่ือจัดหาเลือดมาบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - ระดับปฏิบัติงาน ประสบการณ์ไม่ถึง 4 ปี 50 บาท/วัน ประกาศ ณ วันท่ี 15  กันยายน 2557

 - ลูกจ้าง 50 บาท/วัน

 - พนักงานขับรถ กรณีไม่เข้าข่ายการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามเกณฑ์การจ่าย 50 บาท/วัน

เงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ต้ังที่ทำ

การ  

กรณี ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือในวันหยุด OT ปกติ

ทำการปกติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นผลัด

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรฐาน 550 บาท/คน บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/53-00932 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่

การปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ การร่วมคิด /คร้ังของการประชุม คณะกรรมการจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 12 กรกฏาคม 2553

ร่วมแก้ปัญหาในงานบริหารโรงพยาบาล ตลอดจนให้คำปรึกษา

แนะนํา ทีมบริหารโรงพยาบาล

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการประชุมแก่คณะกรรมการด้านเภสัชกรรมและ  - บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/61-00793 เรื่อง ขออนุมัติหลักการการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณ

การบำบัด ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงครอบคลุมระบบยาของโรงพยาบาล คณะกรรมการเภสัชกรรม ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561

ทั้งหมด เช่น พัฒนาระบบ จัดทำบัญชียาของโรงพยาบาล กำหนดและรับรอง  - บันทึกข้อความท่ี มอ 393/1324 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ่ายเงินสมนาคุณแก่คณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารเวชภัณฑ์ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ เก่ียวกับยา หรือนโยบาย เภสัชกรรมและการบำบัดและอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556

กำกับติดตามความปลอดภัย แก้ไข  การควบคุมรายจ่าย การจัดฝึกอบรม  - บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/62-00210 เรื่อง ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่

บุคลากร รวมถึงการติดตามการใช้ยา และข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้สั่งยาเม่ือพบ คณะกรรมการด้านเภสัชกรรม ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561

ปัญหาในการใช้ยา เป็นต้น  ดังน้ี

 ค่าตอบแทนกรรมการ

- กรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 550 บาท/คน/

คร้ังของการประชุม

 - คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาโรงพยาบาล 500 บาท/คน/

คร้ังของการประชุม

 ค่าตอบแทนคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลเอกสารทางวิชาการ

(ไม่เกิน 3 คน) / เอกสารวิชาการ 1 ฉบับ ดังน้ี
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

- กรณี เสนอยาเข้าใหม่ 500 บาท/คน/เอกสาร

วิชาการ 2 ฉบับ

- กรณี เพิ่มหรือปรับปรุงข้อบ่งใช้ใหม่ 500 บาท/คน/เอกสาร

หมายเหตุ: บุคคลภายนอก หมายถึง บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ วิชาการ 2 ฉบับ

หรือบุคคลภายนอกคณะแพทยศาสตร์

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อบริการรถรับ-ส่งนักเรียน บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/54-01097 เรื่อง ขออนุมัติหลักการปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงาน

แก่บุตรหลานของบุลากร ปฏิบัติงานเช้าเวลา 07.00 – 08.30 น. ประจํารถนักเรียน ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2554

และบ่ายเวลา 16.30 – 17.00 น.  ดังน้ี

 - พนักงานขับรถ 150 บาท/วัน

 - พนักงานดูแลเด็ก 120 บาท/วัน

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการบริหารจัดการจัดสถานที่ห้องประชุม บันทึกข้อความท่ี มอ 351.5/58-00767 เรื่อง ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนในการจัดสถานท่ี

คณะแพทยศาสตร์ แก่ผู้จัดสถานที่นอกเวลาราชการ ดังน้ี ห้องประชุม คณะแพทยศาสตร์เหมาจ่ายจากเงินรายได้ ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2558

-ห้องประชุมทองจันทร์ 1,500 บาท/คร้ัง/ห้อง

-ห้องประชุม ฉบ.12C, ห้องจัดเลี้ยง ฉบ.12C 2,000 บาท/คร้ัง/ห้อง

-ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง ฉบ.14 3,000 บาท/คร้ัง/ห้อง

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

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

-ห้องประชุมกิตติ 500 บาท/คร้ัง/ห้อง

เงินตอบแทนแก่ผู้มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม  - บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/61-01101 เรื่อง ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

 5ส  ดังน้ี หรืออนุกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2561

 - ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา กิจกรรม 5ส ไม่เกินคนละ 100 บาท  - บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/59-00750 เรื่อง ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนอนุกรรมการตรวจ

 - อนุกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งละไม่เกิน 400 บาท ประเมินกิจกรรม 5ส จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559

/รอบประเมิน

เงินรางวัลแก่บุคลากรที่ส่งผลงาน Kaizen ที่มีผลประเมินผ่านเกณฑ์ Kaizen 100 – 300 บาท/ บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/54-01160 เรื่อง ขออนุมัติหลักการเงินสมนาคุณผลงาน 

จากคณะกรรมการอ่านผลงาน ผลงาน ไคเซ็น(Kaizen) จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2554
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

เงินรางวัลแก่บุคลากรที่ส่งผลงานผ่านเกณฑ์ประเมิน และมีผลงาน ดังน้ี

-ระดับดีเยี่ยม 3,000 บาท/ผลงาน

-ระดับดีมาก 2,000 บาท/ผลงาน

-ระดับดี 1,000 บาท/ผลงาน

เงินรางวัลแก่ภาควิชาที่ได้รับผลประเมิน KPIs ระดับดีเด่น โดยจ่ายในอัตราที่ บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/59-00279 เรื่อง ขออนุมัติหลักการเงินรางวัล KPIs 

กําหนดตามระดับ * จํานวนคนของภาควิชา ดังน้ี ภาควิชาจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2558

ระดับ 1 1,920 บาท/คน

ระดับ 2 2,040 บาท/คน

ระดับ 3 2,160 บาท/คน

ระดับ 4 2,280 บาท/คน

ระดับ 5 2,400 บาท/คน

ระดับ 6 2,520 บาท/คน

ระดับ 7 2,640 บาท/คน

ระดับ 8 2,760 บาท/คน

ระดับ 9 2,880 บาท/คน

ระดับ 10 3,000 บาท/คน

เงินรางวัลจากการคัดเลือกเป็นประจำปีของคณะแพทยศาสตร์

1. อาจารย์ดีเด่นด้านต่าง ๆ 10,000 บาท/คน มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที 2/2548 วันท่ี 28 มกราคม 2548

2. แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ต่อยอดดีเด่นด้านต่าง ๆ 2,000 บาท/คน ท่ีประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญา ครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2557

ค่าตอบแทนในการบริหารจัดการเรียนการสอนโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัด บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/54-00694 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพ่ือ

ชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 

ดังน้ี ลงวันท่ี 21 เมษายน 2554 (เริ่มปีการศึกษา 2548)

-ค่าตอบแทนในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 12,000 บาท/วิชา

-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รับ – ส่งข้อสอบนอกเวลาราชการ 700 บาท/คน/วัน
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

-ค่าบริหารจัดการแก่โรงพยาบาลที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 1,000 บาท/รพ.

-ค่าตอบแทนแพทย์พี่เลี้ยงฝึกปฏิบัติงาน 1,000 บาท/คน

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการจัดการเรียนการแก่นักศึกษาแพทย์ที่มา บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/62-00295 เรื่อง ขออนุมัติหลักการการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน

จากสถาบันอ่ืน ที่คณะแพทยศาสตร์ตกลงให้ความร่วมมือใน การจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์สถาบันอื่น ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561

แต่ละรายวิชา และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ดังน้ี

1.ค่าตอบแทนสอนและสอบ รวมภาระงานออกข้อสอบ

 และตรวจข้อสอบ  

- สอนบรรยาย 800 บาท/ชั่วโมง/คน

- สอนปฏิบัติ 400 บาท/ชั่วโมง/คน

2.ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่เตรียมการสอน หรือคุมสอบ

- ในเวลาทําการ 50 บาท/ชั่วโมง/คน

- นอกเวลาทําการ OT ปกติ

3.Treatment seminar / case conference / กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 200 บาท/ชั่วโมง/คน

4.ค่าตอบแทนตรวจรายงาน 50 บาท/คน/ฉบับ

ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนทักษะทางคลินิกนอกเวลาราชการแก่ บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/3559 เรื่อง ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนอาจารย์สอน

นักศึกษาแพทย์ โดยมีภาระงาน ดังน้ี นอกเวลาราชการจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 8  มีนาคม 2549

1.สอนทักษะทางคลินิก แบบ bedside teaching บนหอผู้ป่วย

 ที่นอกเหนือจากตารางสอนปกติ ตามที่คณะกรรมการรายวิชากําหนด

2.เวลาการสอนคร้ังละไม่เกิน 2 ชั่วโมง/กลุ่มนักศึกษา 5–10 คน

3.กำหนดค่าตอบแทนสอน  ดังน้ี

   -สอน 1 ชั่วโมง 600 บาท

   -สอน 1 ชั่วโมง 30 นาที 900 บาท

   -สอน 2 ชั่วโมง 1,200 บาท

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรม บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/54-00972 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ

เสริมหลักสูตร 1 วิชาบังคับในหมวดการศึกษาทั่วไป เรียนการสอนรายวิชากิจกรรมหลักสูตร 1 จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 แก่อาจารย์ประจำกลุ่ม  ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2554

 มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดโครงการ

 แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเป็นแพทย์

ที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 

ให้มีเจตคติที่ดีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และเป็นภาระงานที่

เพิ่มขึ้นจากงานประจํา ดังน้ี

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

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

ค่าตอบแทนผู้ป่วยจำลองในการจัดการเรียนการสอนและสอบ รวมถึง บันทึกท่ี มอ 350(5)/58-00839 เรื่อง ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนผู้ป่วยจำลอง

การจัดโครงการอบรมทางวิชาการ จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2558

1. ผู้ป่วยจริง  (ผู้ป่วยจำลองเป็นบุคลากร หรือบุคคลภายนอก)

   1.1 ผลัด 3 ชั่วโมง 750 บาท/ผลัด

   1.2 ชั่วโมงที่เกินผลัด กรณีเกิน 30 นาที นับเป็น 1 ชั่วโมง 200 บาท/ชม.

2. ผู้ป่วยมาตรฐาน

   2.1 ผลัด 3 ชั่วโมง 500 บาท/ผลัด

   2.2 ชั่วโมงที่เกินผลัด กรณีเกิน 30 นาที นับเป็น 1 ชั่วโมง 100 บาท/ผลัด

3. ผู้มาฝึกซ้อมเป็นผู้ป่วยจำลองก่อนเวลาปฏิบัติงานจริง 100 บาท/ชั่วโมง

   ชั่วโมงที่เกิน กรณีเกิน 30 นาที นับเป็น 1 ชั่วโมง

4. ค่าเดินทาง - กลับ เหมาจ่าย

   4.1 เดินทางจากภายนอกมหาวิทยาลัย 200 บาท/คร้ัง

   4.2 เดินทางภายในมหาวิทยาลัย 100 บาท/คร้ัง

ค่าที่พักเหมาจ่ายแก่บุคลากรที่มีสิทธิเข้าพักในที่พักของคณะ บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/54-00333 เรื่อง ขออนุมัติหลักการการจ่ายเงินชดเชยเหมา

กรณีที่คณะแพทยศาสตร์ยังจัดสรรที่พักให้ไม่ได้ชั่วคราว จ่ายค่าท่ีพักบุคลากร ลงวันท่ี 25 มกราคม 2554

 ตำแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี

 - อาจารย์แพทย์ 3,500 บาท/เดือน
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - พยาบาล, แพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้าน 2,000 บาท/เดือน

 หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 - ตำแหน่งอ่ืน ๆ ที่มีความจำเป็นต่อคณะ และผ่านความเห็นชอบ 2,000 บาท/เดือน

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน

กรณีปฏิบัติงานไม่ครบเดือนให้จ่ายตามสัดส่วนของวันที่ปฏิบัติงาน

เหมาจ่ายค่าที่พักแก่บุคลากรชาวต่างชาติ จ่ายตามระยะเวลาจ้าง 8,000 บาท/เดือน บันทึกข้อความท่ี มอ 350(5)/51-02102 เรื่อง ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายเงินค่าเช่า

กรณีปฏิบัติงานไม่ครบเดือนให้จ่ายตามสัดส่วนของวันที่ปฏิบัติงาน ท่ีพักเหมาจ่ายชาวต่างประเทศ ลงวันท่ี 21 กรกฏาคม 2551

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์/นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,000  - ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สาขาขาดแคลน

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ ที่ต้องใช้ทักษะในการดูแลบำรุงรักษาเคร่ืองมือ  พ.ศ. 2537 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2537

 อุปกรณ์ที่ใช้งาน blood gas, electrolyte  - ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง อัตราหลักเกณฑ์ระดับความขาดแคลนตามภาระงาน

=> 4 ผลัด และคุณภาพงานของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับท่ี 1)

ช่างและนายช่าง  ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

=> 5 ผลัด 750 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการกําหนดระดับคุณภาพและระดับความขาดแคลน

=> 10ปีขึ้นไป + 5 ผลัด 950 ของบุคลากรสาขาขาดแคลน คณะแพทยศาสตร์

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย ไม่เกิน 4,000 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดประเภท คุณสมบัติ

หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยหรือเทียบเท่าในสายสนับสนุน  ตำแหน่งของบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณ และหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข

 อัตราค่าตอบแทน หรือค่าสมนาคุณของบุคลากร ลงวันท่ี 10 กันยายน 2551 

 และลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 15,000 1. บันทึกข้อความที่ มอ 350(2)/375 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550  เร ื่อง ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม

ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) พิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้

คณะแพทยศาสตร์

 - บันทึกกข้อความที่ มอ 032/0604 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ

 - ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

 เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2551
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 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่ง

ท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562

ค่าครองชีพชั่วคราว  ทุกตำแหน่ง  สำหรับพนักงานเงินรายได้ ไม่เกิน 2,000 มติกรรมการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 11/2558  

สำหรับตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2558

คณะแพทยศาสตร์   เม่ือรวมเงินเดือนแล้วไม่เกิน 13,285 บาท

เงินสมทบค่าจ้างแก่พนักงานเงินรายได้ที่เปลี่ยนสถานภาพการจ้าง ไม่เกิน 4,600  - บันทึกข้อความท่ี มอ 350(2)/496 เรื่อง ขออนุมัติหลักการใช้เง ินรายได้สมทบผู้ได้รับ

จากพนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล ณ วันท่ี 13 กันยายน 2547

และลูกจ้างประจำ กรณี เปลี่ยนตำแหน่ง  - บันทึกข้อความท่ี มอ 022/2570 เรื่อง ขออนุมัติใช้เง ินรายได้คณะแพทยศาสตร์

 เพ่ือสมทบลูกจ้างประจำ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2535

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน มอ 351.2/600 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 อิงอัตราของประกาศมหาวิทยาลัยฯ

(ยกเว้นบุคลากรคณะแพทย์) เรื่อง  อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอกำหนด

ตำแหน่งระดับชำนาญงานฯ ประกาศ ณ วันท่ี 20 เมษายน 2555

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการในคณะแพทยศาสตร์เป็นเวลายาวนาน 20,000 บาท บันทึกข้อความท่ี มอ 350(2)/311 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2554  ขออนุมัติหลักการเงินสวัสดิ

 ไม่น้อยกว่า 20 ปี (จ่ายคร้ังเดียว กรณีกำลังจะพ้นจากราชการ) การบุคลากรกรณีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ  (ข้อ 2 – ข้อ 4)

ทุนการศึกษาแก่แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ต่อยอด บันทึกข้อความท่ี มอ 350(2)/759 เรื่อง ขออนุมัติหลักการใช้เง ินรายได้คณะแพทยศาสตร์

- ทุนสนับสนุน และหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 25,000  เพ่ือเป็นทุนอุดหนุนนักศึกษาแพทย/์แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน 

บาท/ปี ลงวันท่ี 5 กันยายน 2560  

ทุนการศึกษาในประเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร บันทึกท่ี มอ 350(5)/62-00036 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2561

 - ค่าลงทะเบียน/หน่วยกิต ตามท่ีสถาบันเรียกเก็บ

 - ค่าครองชีพ ไม่เกิน 400 บาท/วัน

 - ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ตามระเบียบเดินทางฯ

ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก/อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมของนักศึกษาท่ี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนบัณฑิตศึกษา

ได้รับทุนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2554

   -ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาท/คน

   -ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 20,000 บาท/คน
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

เงินค่าตอบแทนพนักงานเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ค่าสมนาคุณกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 600 บาท/คร้ัง/คน หนังสืออนุมัติท่ี มอ 351.7.2/63-00037  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง และเงินสมนาคุณกรรมการ 

วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 1.1

ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการวิจัย หนังสืออนุมัติท่ี มอ 351.7.2/023 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักการ

  - โครงการวิจัยแบบทดลองบริษัทเอกชน 1,200 บาท/คร้ัง/คน ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการวิจัย (วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 1.4)

  - โครงการแบบทดลองหน่วยงานรัฐ 600 บาท/คร้ัง/คน

  - โครงการวิจัยเร่งรัด 600 บาท/คร้ัง/คน

  - โครงการใหม่ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ 500 บาท/คร้ัง

  - รายงานความก้าวหน้า/ต่ออายุ ไม่เกิน 400 บาท/คร้ัง

  - รายงานขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย ไม่เกิน 400 บาท/คร้ัง

  - รายงานขอปรับปรุงแก้ไขเอกสารทางกฎหมาย 500 บาท/คร้ัง

  - รายงานปรับปรุงแก้ไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 200 บาท/คร้ัง

  - รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในสถาบัน 100 บาท/คร้ัง

  - รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นอกสถาบัน 200 บาท/คร้ัง

  - รายงานความเบี่ยงเบน 400 บาท/คร้ัง

  - รายงานแจ้งปิด/ยุติโครงการวิจัย 100 บาท/คร้ัง

ค่าตอบแทนทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ไม่เกิน 50,000 บาท ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง  ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์

/เดือน/คน  ประจำปี 2563 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563   วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 1.5 

ทุนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ระเบียบกองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  - ค่าตอบแทนรายเดือนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ ไม่เกิน 28,000 บาท  เรื่อง ทุนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554

(อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการแพทย์) /คน/เดือน วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 2.2

  - ค่าตอบแทนรายเดือนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ ไม่เกิน 12,000 บาท

หลักเกณฑ์  ตามบัญชี 1 ข้อ 23 ของประกาศฯตามรายละเอียด
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

(อาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการแพทย์) /คน/เดือน

  - ค่าตอบแทนรายเดือนอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา 10 เดือน ไม่เกิน 25,000 บาท

(อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการแพทย์) /คน/เดือน

  - ค่าตอบแทนรายเดือนอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา 10 เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท

(อาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการแพทย์) /คน/เดือน

 - ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระบาดวิทยา 10 เดือน ไม่เกิน 50,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก ในประเทศ ไม่เกิน 60,000 บาท

/คน/ภาคการศึกษา

ทุนพัฒนาอาจารย์ฝึกอบรม/ศึกษาต่อต่างประเทศ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/

  - ค่าครองชีพขณะฝึกอบรม/ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่เกิน 120,000 บาท  ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2563 วันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ข้อท่ี 1

     (อิงอัตราค่าครองชีพของ กพ.+10%) /เดือน/คน  และข้อท่ี 2 วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 2.1

 (แปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)

ทุนพัฒนาศักยภาพวิจัยอาจารย์ใหม่ (Research credit) ไม่เกิน 120,000 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง  ทุนพัฒนาศักยภาพวิจัยอาจารย์ใหม่

บาท/ทุน  (Research credit) ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2560

วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 1.1

  -เงินรางวัลตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ไม่เกิน 50,000 บาท ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง  การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย พ.ศ. 2563

/บทความ  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 และประกาศ เรื่องการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

  -เงินรางวัลตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติ (TCI) ไม่เกิน 5,000 บาท  พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563

/บทความ วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 4

  -รางวัลตีพิมพ์เพิ่มเติมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เกิน 30,000 บาท

/บทความ

  -สนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความ (Page charge) ไม่เกิน 20,000 บาท

/บทความ

  -สนับสนุนค่าตรวจแก้ต้นฉบับ (Manuscript Editing) ไม่เกิน 5,000 บาท

/บทความ
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำ/ทบทวนเอกสารเก่ียวกับ ไม่เกิน 3,000 บาท บันทึกท่ี มอ 351.7.2/716 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

การวิจัยด้านกฎหมาย /คน/คร้ัง วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 1.4

เงินรางวัล สำหรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน 1 บันทึกท่ี มอ.351.8.2/260 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2550 เรื่อง ขออนุมัติเง ินรางวัลสำหรับแพทย์

ต่อยอด หรือกรณีที่ภาควิชาไม่มีแพทย์ให้สิทธิสำหรับนักศึกปริญญาโท ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านท่ีได้รับรางวัลจากากรนำเสนอผลงานในท่ีประชุมราชวิทยาลัย

หรือปริญญาเอก ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในที่ประชุม 2. มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 10/2550 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2550

ระดับราชวิทยาลัย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าระดับราชวิทยาลัย ดังน้ี

 - ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท

   และ ภาควิชาท่ีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สังกัด 5,000 บาท

 - ผู้ได้รับรางวัลท่ี 2 3,000 บาท

 - ผู้ได้รับรางวัลท่ี 3 2,000 บาท

เงินรางวัลประกวดบทความตีพิมพ์ในวารสาร ไม่เกิน 10,000 บาท บันทึกท่ี มอ.351.7.5/62-00121 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม. 2562 เรื่อง ขออนุมัติ

Journal of Health Medical Research (JHSMR) /บทความ หลักการมอบเงินรางวัลประกวดบทความตีพิมพ์ในวารสาร JHSMR

วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 1.4

 -ค่าตอบแทนกองบรรณาธิการ วารสาร 200 บาท/คน/บทความ บันทึกท่ี มอ.351.7.5/63-00105 ลงวันท่ี 2  เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนการ

  Journal of Health Medical Research (JHSMR) พิจารณาบทความให้แก่กองบรรณาธิการวารสาร JHSMR

 -ค่าตอบแทนบรรรณาธิการ 4,000 บาท/เดือน วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 1.4

 -ค่าธรรมเนียมคืนโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการ ไม่เกิน 15,000 บาท/คน บันทึกท่ี มอ.351.7.2/62-01066 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติค่าธรรมเนียมคืน

เขียนผลงานตีพิมพ์แบบเร่งรัด โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการเขียนผลงานตีพิมพ์แบบเร่งรัด

วัตถุประสงค์กองทุนวิจัย ข้อ 2.1

16 คณะการจัดการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เดิมบรรจุในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) 2,500 บาท ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับ

สิ่งแวดล้อม ค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณ

ของบุคลากรคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2555

นักวิจัย (วุฒิปริญญาโททางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2,500 บาท ประกาศ ม.อ.  เรื่อง การกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณของ

บุคลากรคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2551 จ่ายถึง 30 กันยายน 2562
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกาศคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554

 - นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 5,000 บาท/คร้ัง/นศ.1 คน

 - นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 4,000 บาท/คร้ัง/นศ.1 คน

 - นักศึกษาไม่จบการศึกษา 1,500 บาท/คร้ัง/นศ.1 คน

ระดับปริญญาเอก

 - นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 7,000 บาท/คร้ัง/นศ.1 คน

 - นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 5,600 บาท/คร้ัง/นศ.1 คน

 - นักศึกษาไม่จบการศึกษา 2,100 บาท/คร้ัง/นศ.1 คน

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกาศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  หมายเหตุ ใช้สำหรับนักศึกษรหัส 60 เป็นต้นไป

 - นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 5,000/คร้ัง/นศ.1 คน

 - นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 1,000/คร้ัง/นศ.1 คน

ระดับปริญญาเอก

 - นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 7,000/คร้ัง/นศ.1 คน

 - นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 2,000/คร้ัง/นศ.1 คน

ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ บันทึกท่ี มอ 820/822 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการค่าใข้จ่ายในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 - ประธาน 250 บาท/คร้ัง ของนักศึกษาจากเงินรายได้ ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2546

 - กรรมการ 200 บาท/คร้ัง

ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก บันทึกท่ี มอ 820/0702 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2562  เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

 - ประธาน 250 บาท/คร้ัง สอบวัดคุณสมบัติปริญญาเอก

 - กรรมการ 200 บาท/คร้ัง

ค่าเงินรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย ไม่เกิน 25% ของเงินรางวัล ประกาศกองทุนวิจัยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน

ที่ได้รับจาก มหาวิทยาลัย และแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

(สํานักวิจัยและพัฒนา)  ประจำปี 2563 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2562  ข้อ 7.3.2
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

17 คณะวิทยาการจัดการ ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2,000 บาท มติกรรมการประจําคณะคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 19 ต.ค.61 เรื่อง ค่าประสบการณ์

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

1.นายวุฒิพงศ์ หว่านดี

2.นายขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล

3.นางธนัชม์อณงต์ ล่องเซ่ง

4.นางหทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ์

ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำบัญชี 2,000 บาท บันทึกท่ี มอ 455/749 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีฯ

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 1,000 บาท/บทความ บันทึกท่ี มอ 453/127 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2553 เรื่องขออนุมัติหลักการการจ่ายค่าตอบแทน

วิทยาการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ

(ท้ังบุคลากรของคณะและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพงานวิจัย ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

 - โครงร่างงานวิจัย ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/เรื่อง พิจารณาคุณภาพงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563

 - รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/เรื่อง ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563

 - ร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/เรื่อง

ค่าตอบแทนปรับปรุงหลักสูตรภายนอก 2,000 บาท บันทึกท่ี มอ 465/326 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาหลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

ประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ไม่เกิน 2,000 บาท/คน อ้างอิงตามประกาศมหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศและกำหนดอัตรา

ค่าใช้จ่ายของ ต่อนักศึกษา 1คน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์กรรมการสอบสารนิพนธ์ ไม่เกิน 1,000 บาท/คน คณะวิทยาการจัดการ ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2553

 ต่อนักศึกษา 1คน

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน

 ต่อนักศึกษา 1คน

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 1,000 บาท/คน

 ต่อนักศึกษา 1คน
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 1,000 บาท/คน

 ต่อนักศึกษา 1คน

ประธานกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ไม่เกิน 300 บาท/คน

 ต่อนักศึกษา 1คน

กรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ไม่เกิน 200 บาท/คน

 ต่อนักศึกษา 1คน

18 คณะนิติศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัย

โดยจ่ายส่วนต่างของเดือนก่อนที่จะได้รับการบรรจุฯ  ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2561

ค่าตอบแทนบรรณาธิการ 10,000 บาท/ฉบับ 1. ประกาศคณะนิติศาสตร์  เรื่อง การจัดทำวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ 

ค่าตอบแทนกองบรรณาธิการ 5,000 บาท /คน/ ฉบับ ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561

ค่าตอบแทนผู้จัดการวารสาร 5,000 บาท /ฉบับ 2. ประกาศคณะนิติศาสตร์  เรื่องแก้ไขประกาศการจัดทำวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ภาษาไทย) 1,500 บาท/บทความ ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ภาษาอังกฤษ) 2,500 บาท/บทความ

ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ (ภาษาไทย) 3,000 บาท / บทความ

ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ (ภาษาอังกฤษ) 5,000 บาท / บทความ

รางวัลการเขียนบทตวามีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอและทั่วประเทศ เรื่อง การให้รางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ

 - บทความภาษาไทย 1,500 บาท/บทความ ประกาศ ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2559

 - บทความภาษาต่างประเทศ 2,000 บาท/บทความ

รางวัลการเผยแพร่บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูล ISI และ/หรือ 

ฐานข้อมูล SCOPUS

 - บทความแรกในรอบปีงบประมาณ   30,000 บาท/บทความ

 - บทความที่สองในรอบปีงบประมาณ  40,000 บาท/บทความ

 - บทความที่สามในรอบปีงบประมาณ   50,000 บาท/บทความ
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ

ที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือ 2

หรือ ACI หรือฐานข้อมูลอ่ืนใดที่มีมาตรฐานเดียวกับ TCI

 - บทความแรกในรอบปีงบประมาณ   12,000 บาท/บทความ

 - บทความที่สองในรอบปีงบประมาณ 15,000 บาท/บทความ

 - บทความที่สามในรอบปีงบประมาณ  20,000 บาท/บทความ

 - ในกรณีที่เป็นวารสารวิชาการที่ปรากฎอยู่ในฐาน ACI  3,500 บาท/บทความ

ให้ได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก

รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ 4,000 บาท/บทความ

ที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 

รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ

ที่ไม่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI  SCOPUS  TCI กลุ่มที่ 1 2  และ ACI 25,000 บาท/บทความ

รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ 4,000 บาท/บทความ

ที่ไม่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 2 3

และ ACI ที่ได้รับการรวบรวมตีพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์

ระดับชาติ อาทิ วิญญูชน นิติธรรม เนติบัณฑิตยสภา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สํานักงานศาลปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ฯลฯ  ที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป

รวมถึงวารสารรพีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ

รางวัลการตีพิมพ์หรือเผยแพร่บทความวิชาการ 15,000 บาท/บทความ

ร่วมกับอาจารย์ชาวต่างประเทศหรือโดยลำพัง

รางวัลพิเศษการตีพิมพ์เผยแพร่ 15,000 บาท/บทความ

บทความทางวิชาการ
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ทุนสนับสนุนการไปศึกษาค้นคว้าวิจัยในต่างประเทศ ประกาศ คณะนิติศาสตร์

 - ประเทศในกลุ่มอาเซียน ไม่เกิน 150,000 บาท/ทุน เรื่อง ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานและกิจกรรมวิจัย ณ ต่างประเทศ

 - ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ไม่เกิน 200,000 บาท/ทุน ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562

ทุนสนับสนุนวิจัยทั่วไป ประกาศ คณะนิติศาสตร์

 - กรณีวิจัยรายบุคคล ไม่เกิน 150,000 บาท/ทุน เรื่องทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์

 - กรณีวิจัยกลุ่ม ไม่เกิน 200,000 บาท/ทุน ประกาศ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2561

ทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน

 - กรณีวิจัยรายบุคคล ไม่เกิน 60,000 บาท/ทุน

 - กรณีวิจัยกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท/ทุน

ทุนสนับสนุนวิจัยในชั้นเรียน ไม่เกิน 30,000 บาท/ทุน

รางวัลสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ

 - โครงการภายในคณะ/มหาวิทยาลัย 10,000 บาท/โครงการ

 - โครงการภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 15,000 บาท/โครงการ

เงินรางวัลสำหรับบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ไม่เกิน 15,000 บาท

ในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนทุนสนับสนุน

19 คณะเศรษฐศาสตร์ ค่าตอบแทนระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์

-ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1,000 บาท/คร้ัง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

-กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1,000 บาท/คร้ัง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562

-ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1,000 บาท/คร้ัง

-กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1,000 บาท/คร้ัง

-ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 6,000 บาท/คร้ัง

-กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2,000 บาท/คร้ัง

-ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 3,500 บาท/คร้ัง

-กรรมการสอบสารนิพนธ์ 1,000 บาท/คร้ัง
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

-ประธานกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 500 บาท/คร้ัง

-กรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 500 บาท/คร้ัง

งานวิจัย

ค่าตรวจสอบบัญชีกองทุนวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 2,000 บาท/คร้ัง  - ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและแนวทางการขอรับทุน

ค่าตอบแทนกรรมการประเมินข้อเสนอ โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์ 500 บาท/เร่ือง/คน สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์

และสารนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ  2563

ค่าตอบแทนกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าวิจัย 500 บาท/เร่ือง/คน  - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เง ินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่

ค่าตอบแทนกรรมการประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1,000 บาท/เร่ือง/คน  ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 5,000 บาท/โครงการ  - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัยทั่วไป 5,000 บาท/โครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัยสถาบัน/วิจัยในชั้นเรียน 5,000 บาท/โครงการ  - เกณฑ์และอัตราการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากเงินรายได้

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน

 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562

20 สถาบันนโยบาย ค่าตอบแทนเพิ่ม พนักงานเงินรายได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็น จำนวนเท่ากับเงิน

สาธารณะ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ค่าจ้างรายเดือนที่ได้รับ

(สถาบันการจัดการ  - นักวิชาการอุดมศึกษา อยู่เดิม (เก่า) หักลบด้วย

ระบบสุขภาพภาคใต้) อัตราเงินค่าจ้างราย

เดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินรายได้

 (ใหม่)

ค่าตอบแทนเพิ่ม พนักงานเงินรายได้

(ผู้ประสานงานวิจัย, นักวิชาการศึกษา ฯลฯ)

 - อายุงาน  น้อยกว่า 2 ปี 1,000

 - อายุงาน  2-3 ปี 2,000
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

        - อายุงาน  มากกว่า 3 ปี 3,000

ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกาศสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           - ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 500 บาท/คร้ัง  เรื่อง  อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเดินทางกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

            - กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 300 บาท/คร้ัง ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และร่วม

 - ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 5,000

 - ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 1,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 500 บาท/คร้ัง ประกาศสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 สาขาการจัดการระบบสุขภาพ  ประกาศสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง  อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปี 2554

21 สํานักเคร่ืองมือ ผู้จัดการคุณภาพ 1,000 1 บันทึกท่ี มอ 097/1826 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการ เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทน

วิทยาศาสตร์และ ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานและผู้ช ่วยหัวหน้าฝ่าย สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

การทดสอบ  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562

2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

ผู้บริหารภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2555

22 คณะอุตสาหกรรม สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 150 บาท /คร้ัง ระเบียบคณะอุตสาหกรรมเกษตร ว่าด้วยการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554

เกษตร ประกาศ ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัย

 - สิทธิบัตร 10,000 บาท/เร่ือง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับลงวันท่ี 13 มกราคม 2563

 - อนุสิทธิบัตร 5,000 บาท/เร่ือง

ผลงานตีพิมพ์สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ 2,000-4,000 บาท
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนบริหาร และรักษาการใน 3,000 ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งรักษาการ

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตำแหน่งหัวหน้างาน/ฝ่าย/หน่วย ฉบับลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561

รักษาการในตำแหน่งหัวหน่วยงานซ่อมบำรุง 2,000

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร 5,600 หนังสือท่ี มอ 840/990 ลงวันท่ี 24  มีนาคม 2560 เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้รักษา

การในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร

ค่าครองชีพพนักงานเงินรายได้ 1,000-1,500 บาท หนังสือท่ี มอ 840/3410 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม  2561 เรื่อง การทบทวนการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพ

ชั่วคราวพนักงานเงินรายได้

เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น 1,500 บาท/คร้ัง มติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อปี 2558

23 สํานักงานอธิการบดี การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี 10,000 บาท/คน มติท่ีประชุมคณะกรรมการสํานักงานอธิการบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559

วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559

ค่าล่วงเวลาตามชั่วโมงการปฏิบัติงานจริงนอกเวลาทำการ กรณีปฏิบัติงาน 1. บันทึกท่ี มอ. 047/ 3456 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่าย

ต่อเน่ืองของบุคลากรกองอาคารสถานที่ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ค่าตอบแทนตามชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง กรณีปฏิบัติงานต่อเน่ืองของบุคลากรเรือนรับรอง

 และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เฉพาะช่วงที่มหาวิทยาลัย งานธุรการ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเท่าน้ัน 2. บันทึกท่ี มอ. 047/ 3457 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562  เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่าย

(กรณีทํางานวันปกติ) ซึ่งนับเป็นรายชั่วโมงที่เกินจาก 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท ค่าตอบแทนตามชั่วโมงการปฏิบัติงานจริงนอกเวลาทำการ

(กรณีทํางานวันหยุด) ซึ่งนับเป็นรายชั่วโมงที่เกินจาก 7 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 บาท 

ค่าตอบแทนผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ 4,500 หนังสือท่ี มอ 002/251 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558

เงินสมทบส่วนต่างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย(กรณีเปลี่ยนสภาพจาก ตามรายละเอียด 1. บันทึกท่ี มอ 012/62-00030 เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสมทบส่วนต่างของเงินเดือนพนักงาน

พนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หรือเงินงบประมาณ) มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ราย น.ส.ชนิดา รัตนชล ลงวันท่ี 23 มกราคม 2562

 - อัตราส่วนต่างระหว่างค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ที่ได้รับก่อนบรรจุในอัตรา 2. บันทึกท่ี มอ 002/657 เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสมทบส่วนต่างของเงินเดือน

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนกว่าอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ราย นางสาวจารุวดี พัฒนเวช

เท่ากับอัตราค่าจ้างเดิม ลงวันท่ี  4 ตุลาคม 2562
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าตอบแทนพนักงานขับรถประจำตำแหน่งอธิการบดี 6,500 บันทึกท่ี มอ 047/5620 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณพนักงาน

ขับรถอธิการบดี ปี 2562 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561

ผู้จัดการการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรถขนส่งมวลชน 4,500 บันทึกท่ี มอ 047/5621 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้จัดการ

เดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561

ผู้จัดการอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 4,500 บันทึกท่ี มอ 047/4759  เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการ

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ลงวันท่ี 18 กันยายน 2558

ค่าตอบแทนเพิ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 10,000 บันทึกท่ี มอ 023/6637  ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560  เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

ราย Mrs.Ana Maria Pavel เพ่ิมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ราย Mrs.Ana maria Pavel

24 สถาบันสันติศึกษา ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ บันทึกท่ี มอ 001.6/429 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่าย

 -        ประธานกรรมการสอบ 1,500 บาท/คร้ัง ในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 -        กรรมการสอบ 1,000 บาท/คร้ัง

 -        กรรมการสอบท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1,000 บาท/คร้ัง

 -    กรรมการสอบท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2,000 บาท/คร้ัง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ บันทึกข้อความท่ี มอ 001.6/428 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขออนุมัติใน

 -        ประธานกรรมการ 300 บาท/คร้ัง หลักการค่าใช้จ่ายในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจากเงินรายได้

       -     กรรมการ 250 บาท/คร้ัง

25 คณะเทคนิค ค่าตอบแทนการตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า 500 บาท/คน/ ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

การแพทย์ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้ทรงคุณภายนอกคณะ คร้ัง/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562  ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2561

ค่าตอบแทนโครงงานวิจัยของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน 1,000 บาท/เร่ือง/ปี

ภายนอกคณะ

เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ/จดสิทธิบัตร/จดอนุสิทธิบัตร

  - ค่าตีพิมพ์บทความ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science/ISI หรือ ไม่เกิน 10,000บาท/เรื่อง/ปี

Scopus

  - การจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่เกิน 10,000บาท/เรื่อง/ปี
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

26 สถานีวิทยุ ค่าตอบแทนผู้จัดรายการ ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ม.อ.หาดใหญ่ 1. ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ วิทยาเขตหาดใหญ่  เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการดำเนินรายการ

บุคคลภายนอก ค่าบทความ และตอบแทนการใช้เสียง  ประกาศ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2552

 - สาระบันเทิง 150/ชั่วโมง

 - สนทนาสาระ 200/ชั่วโมง

2. นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

บุคลากรสถานีฯ

 - สาระบันเทิง 100/ชั่วโมง

 - สนทนาสาระ 150/ชั่วโมง

27 สํานักการศึกษาและ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว บันทึกข้อความท่ี มอ 950/281 เรื่อง ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่ง อัตราค่าจ้างและเงินเดือนบุคลากร

นวัตกรรมการเรียนรู้ ตำแหน่งที่ต้องใช้วุฒิปริญญาตรี เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ไม่เกิน 1,960 บัณฑิตวิทยาลัย ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563

วิทยาเขตปัตตานี

28 สํานักงานวิทยา กองธุรการ

เขตปัตตานี นิติกร 2,000 ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากร 

ท่ีมีสิทธิได้รับค่าสมนาคุณ หลักเกณฑ์ เง ื่อนไข และอัตราค่าสมนาคุณของ

พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน (ค่าน้ำมัน) 500

ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(สปพ.) 500-1,000

ค่าตอบแทนบุคลากรดีเด่น 10,000 บาท/คน

ค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลผู้นำเสนอนวัตกรรม 30,000 บาท/คร้ัง

กองอาคารสถานที่

ช่างไฟฟ้าอยู่เวรฉุกเฉิน 1,200

ช่างประปาอยู่เวรฉุกเฉิน 1,200

ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 200
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าตอบแทนเหมาจ่าย(อาคารเรียนรวม)

 - คนงาน 2,500

 - ช่างโสตทัศนศึกษา 500

ค่าตอบแทนเหมารายเดือน (ค่าน้ำมัน) - ทั่วไป 150

 -  จราจร 300

กองบริการการศึกษา

ค่าสมนาคุณบรรณาธิการ 2,000 บาท/ฉบับ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องยกเลิกประกาศ 

ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา บทความและบทความทางวิชาการ 500 บาท/คน และกำหนดอัตราค่าสมาชิกและอัตราค่าสมนาคุณวารสารรูสมิแล

ค่าสมนาคุณผู้เขียนบทความ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563

 - บทความพิเศษ 2,000 บาท/บท

 - บทความทั่วไป 1,000 บาท/บท

ค่าสมนาคุณผู้นิพนธ์บทกวีปกหน้าด้านใน 500 บาท/ฉบับ

ค่าสมนาคุณผู้รับผิดชอบภาพปกหลัง 500 บาท/ฉบับ

ด้านนอกพร้อมคำบรรยาย 500 บาท/ฉบับ

ค่าสมนาคุณผู้แปลบทความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 200-500 บาท/ฉบับ

ค่าสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา จ่ายปีละ 8 เดือน 1,000

ค่าสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก จ่ายปีละ 8 เดือน 1,000

กองกิจการนักศึกษา

ค่าสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา จ่ายปีละ 8 เดือน 1,000

ค่าสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก จ่ายปีละ 8 เดือน 1,000

ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพฯ

เจ้าหน้าที่กำกับ ควบคุม ดูแล การใช้สระน้ำและสนามกีฬา 1,000

ศูนย์ภาษา บันทึกท่ี มอ.101.01/072 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2560 

หัวหน้าศูนย์ภาษา 3,500
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนหัวหน้าสถานี 

- ค่าตอบแทนหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 4,500 รองหัวหน้าฝ่าย ผู้จัดรายการของสถานีวิทยุ ผู้เข ียนบทความออกอากาศ ของสถานีวิทยุ

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับสถานีวิทยุกระจายเสียง 3,000 กระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2539

- ค่าตอบแทนผู้จัดรายการวิทยุประจำเดือน 100 บาท/รายการ

29 สถาบันวัฒนธรรม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย(ปต.) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณา

ศึกษากัลยาณิวัฒนา  - พิจารณาโครงการร่างวิจัย 1,000 คุณภาพงานวิจัย จากกองทุนวิจัย วิทยาเขตปัตตานี ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2548

 - พิจารณาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1,500

30 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  - ประกาศ มอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณจากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

วิทยาเขตปัตตานี  - อายุงานไม่เกิน 3 ปี 1,000 วิทยาเขตปัตตานี ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2550

 - อายุงาน 3- 5  ปี 1,500  - หนังสือขออนุมัติในหลักการเพ่ือเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณจากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

 - อายุงาน 5 ปีขึ้นไป 2,000 วิทยาเขตปัตตานี ท่ี มอ 159/388 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2550

ค่าสมนาคุณภาระงานเพิ่ม

1. รอบการประเมิน 6 เดือน (รอบที่ 1 วันที่ 1 ส.ค.-31 ม.ค. ปีถัดไป

 และ รอบ ที่สอง วันที่ 1 ก.พ.-31 ก.ค. ปีเดียวกัน) จ่ายหน่ึงคร้ัง ไม่เกิน

 18,000 บาท ต่อรอบการประเมิน

31 คณะศึกษาศาสตร์ บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ TCI 1 ปีละ 10,000 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งท่ี 320 (11/2559) 

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ TCI  2 ปีละ 5,000 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ 1,200 บันทึกข้อความ ท่ี มอ 122/482 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งผล

อาคารภาควิชาพลศึกษา การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หัวหน้าโปรแกรมวิชาเอก 2,000 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าโปรแกรม

ในคณะศึกษาศาสตร์มหาสงขลานครินทร์ ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2558

ผู้ประสานงานโปรแกรมวิชาเอก 1,000 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าโปรแกรม 

ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันท่ี 27 มกราคม 2559

ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา 100 บาท/นักศึกษา 1 คน/คร้ัง  - บันทึกข้อความท่ี 250/0718 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย

ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาและการจ่ายค่าตอบแทนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

เง ินรายได้คณะ

(เทอมละไม่เกิน 10 คร้ัง)  - คุณสมบัติตำแหน่ง  หลักเกณฑ์ เง ื่อนไข ของบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

 - บุคลากรตำแหน่งวิชาการภายในคณะศึกษาสาสตร์ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

อาจารย์นิเทศก์ แต่ละวิชาเอก

    - หลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี

 - มีคุณสมบัติตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา

เพ่ือการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง การขอรับการรับรองและ

การติดตามผลการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา

ค่าสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกประเมินผลงานวิชาการ 500  บาท/คน ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องอัตราค่าตอบแทนในการพิจารณา

 (วารสาร) คุณภาพงานวิจัย  และผลงานทางวิชาการ   จากกองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

ค่าสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร 500 – 1,000 บาท/คน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต 2,000 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

ผู้บริหารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2555

หัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียนอนุบาลสาธิต 1,000

โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์

ค่าสมนาคุณกรรมการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน 450 บาท/วัน/คน บันทึกข้อความท่ี 293/055 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556

ค่าสมนาคุณกรรมการออกข้อสอบ วิชาละ 2,000 ต่อคน เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน

ค่าสมนาคุณกรรมการจัดทำข้อสอบ วันละ 500 บาท ต่อคน เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ

ค่าสมนาคุณกรรมการจัดทำสำเนาข้อสอบ (ต2ก) นักเรียนผู้เข้าสอบ วันละ 300 ต่อคน

ค่าสมนาคุณกรรมการดำเนินการสอบ (จัดสถานที่สอบบริการทั่วไป) เต็มวัน 450 บาท ต่อคน 

คร่ึงวัน 300 บาท ต่อคน

ค่าสมนาคุณกรรมการดำเนินการสอบ (กรรมการกลาง) เต็มวัน 600 บาท ต่อคน 

คร่ึงวัน 400 บาท ต่อคน

ค่าสมนาคุณกรรมการดำเนินการสอบ (กรรมกาคุมสอบ) เต็มวัน 500 บาท ต่อคน 

คร่ึงวัน 300 บาท ต่อคน
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าสมนาคุณกรรมการทำผลการสอบ วันละ 300 บาท ต่อคน

ค่าสมนาคุณกรรมการรับมอบตัว เต็มวัน 500 บาท ต่อคน 

คร่ึงวัน 300 บาท ต่อคน

ค่าสมนาคุณกรรมการดูแลระบบรับสมัคร วันละ 300 บาท ต่อคน

ค่าสอน (ค่าสอนปกติ/ค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกิน) ชั่วโมงละ 540 ต่อคน 1. บันทึกข้อความท่ี มอ.253.4/53031 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2553

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าสอน จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกิน

ภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ประกาศ วันท่ี 1 เมษายน 2551

ค่าสอนรายวิชาประจำและอาจารย์พิเศษอัตรา ไม่เกิน 2,400 บาท/คร้ัง  - บันทึกข้อความท่ี มอ 250/0753 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2552

เบิกจ่ายไม่เกิน 15 คร้ัง ต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา เรื่อง ขออนุมัติอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลักสูตรศึกษาศาสตดุษฎีบัณฑิต 

ค่าสอนรายวิชาสัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ไม่เกิน 2,400 บาท/คร้ัง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เบิกจ่ายไม่เกิน 1 คร้ัง ต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา

ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 2,400 บาท/คร้ัง

เบิกจ่ายไม่เกิน 1 คร้ัง ต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ไม่เกิน 2,400 บาท/คร้ัง

เบิกจ่ายไม่เกิน 4 คร้ัง ต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา (ต่อนักศึกษา 1-3 คน)

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่เกิน 1,500 บาท/คร้ัง

เบิกจ่ายไม่เกิน 4 คร้ัง ต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา (ต่อนักศึกษา 1-3 คน)

ค่าสอนรายวิชาอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ 800 บาท/ชม/หน่วยกิต - บันทึกข้อความท่ี มอ 250/027 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2558

เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 15 คร้ังต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา เรื่อง ขออนุมัติค่าสอนและค่าเดินทาง หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและ

นวัตกรรมทางการศึกษา จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์

ค่าสอนนอกเหนือจากระเบียบกำหนด 540 บาท/ชม/หน่วยกิต  - บันทึกข้อความท่ี มอ 250/0145 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขออนุมัติอัตราค่าสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา จากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์

ค่าเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ฐานข้อมูล SCOPUS รางวัลละ 50,000 บาท ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับ

ค่าเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ฐานข้อมูล Web of Science รางวัลละ 100,000 บาท บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์  ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม  2561
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ของสถาบัน ISI (Institute of Scientific Information)

ค่าเงินรางวัลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล รางวัลละ 10,000 บาท

 ISI หรือ SCOPUS

ค่าเงินรางวัลวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 รางวัลละ 7,000 บาท

ค่าเงินรางวัลวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 รางวัลละ 6,000 บาท

ค่าเงินรางวัลประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (full manuscript) รางวัลละ 5,000 บาท

ค่าเงินรางวัลประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติ (full manuscript) รางวัลละ 4,000 บาท

ค่าผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงาน 500 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องอัตราค่าตอบแทนในการพิจารณา

งานวิจัย (โครงร่างวิจัย) คุณภาพงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ กองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

ค่าผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงาน 1,000

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

ค่าผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงาน 1,000

เอกสารคําสอน/ตํารา/หนังสือ/ชุดสื่อการเรียนการสอน

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 2,500 บันทึกท่ี มอ 250/0718 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน

จ่ายให้ 1 คร้ังเม่ือนักศึกษาสอบผ่าน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการจ่ายค่าตอบแทนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 1,800 จากเงินรายได้คณะ

จ่ายให้ 1 คร้ังเม่ือนักศึกษาสอบผ่าน

32 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่าตอบแทนแม่บ้านเดินหนังสือ 300 1. บันทึกท่ี มอ 910.07/-  ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทน

ให้กับแม่บ้านเดินหนังสือ

2. บันทึกท่ี มอ 910.07/-  ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทน

ให้กับแม่บ้านเดินหนังสือ

33 คณะวิทยาศาสตร์ ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (สูงสุดไม่เกินวงเงิน 20,000 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน

และเทคโนโลยี บาท/คน/ภาคการศึกษา) สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2551

ระดับปริญญาตรี ชั่วโมงละ 400  2. บันทึกข้อความ ท่ี มอ 703/1316 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ชั่วโมงละ 540 ประเภทค่าวัสดุ ค่าใช้สอย (ค่าเดินทาง) ประจำปี 2554 และแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
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ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์เคร่ืองมือกลาง 70% ของรายได้ ระเบียบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

หลังหักค่าใช้จ่าย 50%  ทางวิชาการ ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2535

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการร่วม ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์

1.ระดับปริญญาโท 5,000 บาท ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.ระดับปริญญาเอก(3ปี) 7,000 บาท ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552

3.ระดับปริญญาเอก(5ปี) 10,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ 500 บันทึกข้อความท่ี มอ 700/161  เรื่อง การเพ่ิมอัตราค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ท่ีมา

ปฏิบัติงานให้คณะ ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2554

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร 1,000 บาท/คน

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย/นวัตกรรม 500  - ประกาศกองทุนวิจัยของส่วนงาน

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/ 500

นวัตกรรม/หนังสือ ตำรา คู่มือปฏิบัติการ

ค่าตอบแทนพิเศษ (top up) ทุนพัฒนานักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ 50,000 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลการ

ในฐานข้อมูล ISI เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ และนักวิจัยท่ีได้รับ

เชิญเป็นเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559-2563 

เงินรางวัล Review article หรือ Book Chapter ที่ได้รับตีพิมพ์ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลการ

(1)  วารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI  15,000 บาท เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ และนักวิจัยท่ีได้รับ

(2)  วารสารนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus และ SJR  10,000 บาท เชิญเป็นเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559-2563 

(3)  วารสารระดับชาติ และนานาชาติ ที่ สกอ./สกว. ยอมรับ  4,000 บาท 

(4)  วารสารอ่ืนๆ  1,000 บาท 

เงินรางวัล Research article ที่ได้รับตีพิมพ์ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลการ

(1) วารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI  10,000 บาท เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ และนักวิจัยท่ีได้รับ

(2) วารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI (บทความแรก)  20,000 บาท เชิญเป็นเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559-2563 

(3) วารสารนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus และ SJR  8,000 บาท 

(4) วารสารนานาชาติที่ สกอ./สกว.ยอมรับ  5,000 บาท 
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(5) วารสารระดับชาติที่ สกอ. สกว.ยอมรับ  4,000 บาท 

(6) Proceeding/บทความอ่ืนๆ  1,000 บาท 

เงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทั้งระดับชาติ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลการ

 และนานาชาติ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ และนักวิจัยท่ีได้รับเชิญ

(1) รางวัลที่ 1   5,000 บาท  Reviewer เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559-2563

(2) รางวัลที่ 2  4,000 บาท 

(3) รางวัลที่ 3  3,000 บาท 

(4) รางวัลชมเชย  2,000 บาท 

เงินรางวัลผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลการ

(1) ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร  15,000 บาท เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ และนักวิจัยท่ีได้รับเชิญ

(2) ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตร  5,000 บาท เป็น Reviewer เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559-2563 

เงินรางวัลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 1,000 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ และนักวิจัยท่ีได้รับเชิญ

เป็น Reviewer เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559-2563 

เงินรางวัลนักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Reviewer บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร 1,000 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลการ

ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ และนักวิจัยท่ีได้รับเชิญ

เป็น Reviewer เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559-2563 

เงินรางวัลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตัวอย่าง 15,000/รางวัล/คน 1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การคัดเลือกอาจารย์

ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และบุคลากรสายสนับสนุนตัวอย่าง 

 2.  หนังสือขออนุมัติเง ินเพ่ือจัดทำโล่ และเงินรางวัล สำหรับอาจารย์ตัวอย่าง

และบุคลากรสายสนับสนุนตัวอย่าง ประจำปี

ค่าตอบแทนพิเศษผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตำแหน่งศาสตราจารย์ 13,000 1. หนังสือขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศด้วยเงินรายได้คณะฯ

2. คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้หน่วยงาน

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1,500 บาท/เดือน มติของคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 18 กรกฏาคม 2561
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าตอบแทนผู้อำนวยการการบริหารโครงการ วมว.และรองผู้อำนวยการบริหาร 1.บันทึกท่ี มอ 709/102 เรื่องขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้อำนวยการบริหารโครงการ วมว. 

โครงการ วมว. และรองผู้อำนวยการบริหารโครงการ วมว. ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563

   - ผู้อำนวยการบริหารโครงการ วมว. 5,600 2.บันทึกท่ี มอ 709/105 เรื่องขออนุมัติเบิกเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารโครงการ วมว. 

   - รองผู้อำนวยการบริหารโครงการ วมว. 4,000 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563

34 คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์/ ไม่เกิน 30,000 บันทึกท่ี มอ 992/0138  เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่

วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาทำการ

ในศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU) ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561

โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พยาบาล / อาจารย์พยาบาล

เภสัชกร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุน/กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์

 นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ  นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยา 

 นักกายภาพบำบัด นักอาชีวบำบัด  นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์ 

แพทย์แผนไทย ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี

- ปฏิบัติการ  ประสบการณ์เร่ิมต้น ไม่เกินชั่วโมงละ  75 บาท

- ปฏิบัติการ ประสบการณ์ 4 ปีขึ้น หรือชำนาญการ ไม่เกินชั่วโมงละ  80 บาท

- ชำนาญการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือ ชำนาญการพิเศษ ไม่เกินชั่วโมงละ  85 บาท

อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พยาบาล / อาจารย์พยาบาล  

เภสัชกร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   กลุ่มงานสนับสนุน

/กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ

1. แพทย/์อาจารย์แพทย์  ทันตแพทย์  (Over Time ของบุคลากรภายใน ไม่เกินชั่วโมงละ  450  บาท

และ ผลัดเสริม ผลัดละ 8 ชั่วโมง เป็นผลัดที่มีภาระงานมากต้องการ

ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น) ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ

 (PCU)  ในช่วงเวลาที่กำหนดและปฏิบัติงานเกินจากภาระงานที่คณะ
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

กำหนดให้รับค่าตอบแทน

2. แพทย/์อาจารย์แพทย์  ทันตแพทย์  (Part Time ของบุคลากรภายนอก) ไม่เกินชั่วโมงละ  450  บาท

ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU) ในช่วงเวลาที่กำหนด 

ให้รับค่าตอบแทน

3. อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พยาบาล / อาจารย์พยาบาล 

เภสัชกร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  กลุ่มงานสนับสนุน/กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ     

3.1 พยาบาล/อาจารย์พยาบาล

 - ผลัดเช้า  (เวลา 7.30 – 16.30 น.)  ไม่เกินชั่วโมงละ 80 บาท

 - ผลัดบ่าย (เวลา 16.30 – 0.30 น.) ไม่เกินชั่วโมงละ 85 บาท

 - ผลัดดึก  (เวลา 0.30 – 07.30 น.) ไม่เกินชั่วโมงละ 90 บาท

3.2 เภสัชกร

 - ปฏิบัติการ  ประสบการณ์เร่ิมต้น

 - ปฏิบัติการ ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (หลักสูตร 5 ปี) หรือ ปฏิบัติการ ไม่เกินชั่วโมงละ 100 บาท

 ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป (หลักสูตร 6 ปี) หรือชํานาญการ ไม่เกินชั่วโมงละ 110 บาท

- ชำนาญการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือ ชำนาญการพิเศษ ไม่เกินชั่วโมงละ 120 บาท

3.3 ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยภายใต้การนิเทศงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพแพทย์แผนไทย ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม  นักสังคมสงเคราะห์* 

 เจ้าหน้าที่การเงิน*/พนักงานเก็บเงิน*   (* เฉพาะที่อยู่เวรบริการผู้ป่วย)

 และเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอ่ืนๆ

 - ปฏิบัติงาน  ประสบการณ์เร่ิมต้น ไม่เกินชั่วโมงละ 50 บาท

 - ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 2 ปีขึ้น หรือตำแหน่งที่ใช้วุฒิเทียบเท่าอนุปริญญา ไม่เกินชั่วโมงละ 55 บาท

 (ปวส.) 

 - ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 4 ปีขึ้น หรือปฏิบัติการประสบการณ์เร่ิมต้น ไม่เกินชั่วโมงละ 60 บาท
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 6 ปีขึ้น หรือปฏิบัติการประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ไม่เกินชั่วโมงละ 65 บาท

 - ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ไม่เกินชั่วโมงละ 70 บาท

หรือปฏิบัติการประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

 - ปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป หรือปฏิบัติการ ไม่เกินชั่วโมงละ 75 บาท

ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป  หรือ ชำนาญงานพิเศษ หรือ ชำนาญการ

 - ชำนาญการ ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้างาน หรือ ชำนาญการที่รับ ไม่เกินชั่วโมงละ 80 บาท

เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือ ชำนาญการพิเศษ

3.4 กลุ่มงานสนับสนุน/กลุ่มงานบริการพื้นฐาน

- ประสบการณ์เร่ิมต้น ไม่เกินชั่วโมงละ 50 บาท

- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ยกเว้น กลุ่มงานสนับสนุน/กลุ่มงานบริการพื้นฐาน ไม่เกินชั่วโมงละ 55 บาท

- ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป เฉพาะพนักงานธุรการที่ปฏิบัติงานพนักงานห้องยา ไม่เกินชั่วโมงละ 60 บาท

ค่าตอบแทนตรวจข้อสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ให้แก่อาจารย์พยาบาล

1.อัตราค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย       ข้อละไม่เกิน  5  บาท

2. อัตราค่าตอบแทนการสอบปากเปล่า/สัมภาษณ์  ข้อละไม่เกิน  20  บาท  

ทั้งน้ี  หากการสอบคร้ังใด  กรรมการได้รับค่าตอบแทนคนละ คนละ  300  บาท

ไม่ถึง 300  บาท ให้ได้รับ

ค่าสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด

- คณะอนุกรรมการประเมินการสอนของผู้ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 2,500 บาท/คร้ัง/คน อัตราการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ

- คณะอนุกรรมการประเมินการสอนของผู้ยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1,500 บาท/คร้ัง/คน ประเมินการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันท่ี 19 กันยายน 2562

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อเข้าเวรยาม 300 บาท/วัน

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ

1.      งานวิจัย/งานจริยธรรมการวิจัย

 -    ข้อเสนอโครงการวิจัย 500 บาท/เร่ือง

 -    รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1,000 บาท/เร่ือง
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 -    รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/จริยธรรมการวิจัย 300 บาท/เร่ือง

2.      บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ หนังสือ ตํารา และอ่ืนๆ

 - หนังสือ ตํารา 1,000 บาท/เร่ือง

 - บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 500 บาท/เร่ือง

 - ผลงานวิชาการอ่ืนๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 300 บาท/เร่ือง

และสื่อการเรียนรู้  

ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศนักศึกษา ณ  แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล 900 บาท/วัน

ค่าสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

- คณะอนุกรรมการประเมินการสอนของผู้ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 2,500 บาท/คร้ัง/คน

- คณะอนุกรรมการประเมินการสอนของผู้ยื่นขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1,500 บาท/คร้ัง/คน

35 สํานักวิทยบริการ ค่าสมมนาคุณผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ มอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณจากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี

 - อายุงานไม่เกิน 3 ปี 1,000 บาท วิทยาเขตปัตตานี ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2550

 - อายุงาน 3-5 ปี 1,500 บาท

 - อายุงาน 5 ปีขึ้นไป 2,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคลากรดีเด่น 10,000 บาท/คน/ปี ประกาศสำนักวิทยบริการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินพิจารณาคัดเลือกบุคลากร

ดีเด่นสำนักวิทยบริการ ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิทยบริการ 700 บาท/บทความ หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.4/ว 138 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555

ปีละ 3 คร้ัง ๆ ละ 30 บทความ ปีละ 3 คร้ัง เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน

คร้ังละ 30 บทความ (สำนักวิทยบริการกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกระดับ

ท่ีพิจารณาบทความวารสารวิทยบริการอัตรา 700 บาท/บทความ)

ค่าตอบแทนผู้จัดทำวิจัย โครงการวิจัยสถาบัน 10,000-15,000 ประกาศสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย

บาท/เร่ือง/คร้ัง ประเภทโครงการวิจัยสถาบัน ลงวันท่ี  1  พฤศจิกายน 2554

เงินช่วยเหลือค่าอาหารทำการพนักงานขับรถ 1,200 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ

ค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตท่ีตั้งทำการ จากเงินรายได้ของหน่วยงาน
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2550

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการ

พิจารณา

 - ระดับชํานาญการพิเศษ/ชํานาญงานพิเศษ 2,000 บาท/การประเมิน ผลงานการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ

 - ระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน 1,000 บาท/การประเมิน ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชียวชาญ และระดับเชียวชาญพิเศษ ลงวันท่ี 20 เมษายน 2555

ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานเงินรายได้  (ค่าเสี่ยงภัย) 1,000 บาท/เดือน/คน  - หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  - มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานัก ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 30 ตุลาคม 2561

36 สถาบันฮาลาล ผู้อำนวยการ 10,000 บันทึกท่ี มอ 032/0132 เรื่อง การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ฝ่ายบริหารและพัฒนา 5,600 สถาบันฮาลาล ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561

รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล 5,600

37 สำนักส่งเสริมและ 1. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

บริการวิชาการ     1.1 พนักงานเงินรายได้/พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1,000 บันทึก ม.อ. 001.01/1020 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2562

    1.2 พนักงานราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานเงินรายได้ 2,500 บันทึก ม.อ. 001.01/226 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2560

2. ค่าตอบแทนพนักงานปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2,000 ประกาศสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2562

3. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบริหาร ประกาศ ม.อ. เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบริหาร 

ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2550 

4. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายใน ประกาศ สำนักส่งเสริมฯ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายใน

สำนักส่งเสริมฯ ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2555

38 คณะวิทยาการอิสลาม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการอิสลาม 2,000  - ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง 

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561

ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2,000  - ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง 

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในวิทยาลัยอิสลามศึกษา

 ประกาศ ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2555
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

หัวหน้าแผนกวิชา 2,000

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 1,500  - ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง

 การจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561

เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น 1900/คน  - ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง บุคลากร

ดีเด่นของคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563  

 - บันทึกข้อควมท่ี มอ 751/870 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563 เรื่องขออนุมัติในหลักการจ่ายเงิน

รางวัลบุคลากรดีเด่น

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  - บันทึกข้อความท่ี มอ 107/451 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2553 เรื่องขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทน

 - ระดับปริญญาเอก เหมาจ่าย 12,000 บาท/เร่ือง ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

และเพิ่มเงินรางวัล 3,000 บาท หากจบภายในระยะเวลา 4 ปี

 - ระดับปริญญาโท เหมาจ่าย 10,000 บาท/เร่ือง 

 และกรณีแบบ ก.1 พิ่มเงินรางวัล 2,000 บาท หากจบภายในระยะเวลา 3 ปี

 - ระดับปริญญาโท เหมาจ่าย 8,000 บาท/เร่ือง 

และแบบ ก.2 เพิ่มเงินรางวัล 2,000 บาท หากจบภายในระยะเวลา 3 ปี

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ผู้เขียนบทความ  - บันทึกข้อความท่ี มอ 751/3628 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการค่าสมนา

บทคัดย่อผลงานวิชาการ บทความแปล บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ คุณในผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ผู้เขียนบทความ บทคัดย่อผลงานวิชาการ บทความแปล 

และผู้ตรวจสอบการอ้างอิงการเขียนบรรณานุกรม บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และผู้ตรวจสอบการอ้างอิงการเขียนบรรณานุกรม 

 - ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ 2,000 บาท/คน/บทความ ตลอดจนเชิงอรรถซึ่งตอนท้ายในเอกสารทางวิชาการ

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ 500 บาท/บทความ

ค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย ประภทบทความ  ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง 

(ทั้งที่นำเสนอในงานประชุมและตีพิมพ์ในวารสาร) อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยของกองทุนวิจัยวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

 - บทความภาษาไทย                         500 ประกาศ ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562

 - บทความภาษาต่างประเทศ 500

 - ค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย ประภทบทความ 
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ประเภทข้อเสนอโครงการวิจัย

   - ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาไทย 500

   - ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาต่างประเทศ 800

ค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย ประเภทรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 - รายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย         1,000

 - รายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาต่างประเทศ 1,500

ค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการประภทหนังสือ/ตํารา

 หนังสือแปล เอกสารคําสอน

 - น้อยกว่า 200 หน้า 1,000

 - มากกว่า 200 หน้า 1,500

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  - ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง 

ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science ของสถาบัน ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  

ISI (Institute Scientific Information) ประกาศ ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2562

1. (Q1-Q2) 30,000 บาท/บทความ

2. (Q3-Q4) 15,000 บาท/บทความ

บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน 20,000 บาท/บทความ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS

บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร 10,000 บาท/บทความ

วิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดนอกเหนือจาก

 ข้อ 1 และ 2

บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี  - ประกาศวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง 

รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TCI                                                       ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  

1. TCI กลุ่ม 1 5,000 บาท/บทความ

2. TCI กลุ่ม 2 3,000 บาท/บทความ
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่นำเสนอภาคบรรยายและตีพิมพ์ 1,000 บาท/บทความ/ปี

ในรายงาน(Proceeding) ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

 - ทุนเอกสารประกอนคําสอน 10,000 บาท/ทุน

 - ทุนตำรา และหนังสือ พิจารณาโดยอิงจากจำนวนหน้า ดังน้ี 10,000-30,000 บาท/ทุน

 - 100 หน้า  10,000 บาท

 - 101 หน้า - 149 หน้า 20,000 บาท

 - 150 หน้า - 199 หน้า 25,000 บาท

 - 200 หน้า ขึ้นไป 30,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ผู้เขียนบทความ  - บันทึกข้อความท่ี มอ 751/3628 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการค่า

บทคัดย่อผลงานวิชาการ บทความแปล บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ สมนาคุณในผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ผู้เขียนบทความ บทคัดย่อผลงานวิชาการ 

และผู้ตรวจสอบการอ้างอิงการเขียนบรรณานุกรม บทความแปล บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และผู้ตรวจสอบการอ้างอิงการเขียน

 - ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ ท่านละ 2,000 บาท/คน/บทความ บรรณานุกรม ตลอดจนเชิงอรรถซึ่งตอนท้ายในเอกสารทางวิชาการ

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านละ 500 บาท/บทความ

39 คณะวิทยาการสื่อสาร ค่าตอบแทนเหมาจ่ายคนงาน 400 อนุมัติหลักการจ่ายเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 และถูกบรรจุเข้าเป็นรายจ่าย

ประจำในงบประมาณเงินรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการ 500 บาท/คน ประกาศคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนใน

พิจารณาหลักสูตร 1,500 บาท/คน การพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555

เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น 10,000/คน อนุมัติหลักการจ่ายเงินตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสื่อสาร

5,000 บาท/คน ครั้งท่ี 33 (5/2554) ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554  และถูกบรรจุเข้าเป็นรายจ่ายประจำ

ในงบประมาณเงินรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา

เงินรางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ 2,500 บาท/ผลงาน ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รางวัล

บทความวิจัย งานสร้างสรรค์ 3,500 บาท/ผลงาน การตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 5,000 บาท/ผลงาน ประจำปีงบประมาณ



87
ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

40 คณะรัฐศาสตร์ ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 300/คน/คร้ัง

ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการวิชาชีพ 2,971 บาท บันทึกข้อความลงวันท่ี 7 กันยายน 2550   เรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ คุณวุฒิและประสบการณ์

41 คณะมนุษยศาสตร์ ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 10,000/เรื่อง บันทึกท่ี มอ 401/069 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2551 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

และสังคมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินรายได้คณะ

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12,000/เรื่อง บันทึกท่ี มอ 401/069 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2551 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินรายได้คณะ

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 3,500/เรื่อง บันทึกท่ี มอ 402/พิเศษ ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ ครั้งท่ี 5/2555

ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 1,200 บาท/ครั้ง บันทึกท่ี มอ 404/012 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2552                             

เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์

ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 800 บาท/ครั้ง บันทึกท่ี มอ 404/012 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2552 

เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและตำรา 1,500 /ครั้ง บันทึกท่ี มอ 401/ว พิเศษ ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2550

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ บทเรียน ClassStart 500 บาท/ผลงาน

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ 1,500 บาท/ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงาน และงานวิเคราะห์สังเคราะห์ของบุคลากรสายสนับสนุน

เงินสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอกําหนด 2,000/ตำแหน่งทาง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง สนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบ

ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาการหน่ึงระดับ การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น 5,000 บาท / รางวัล ประกาศผลบุคลากรดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปี 2561,2562,2563

เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับ บันทึกท่ี มอ 402/พิเศษ ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (มีผลสำหรับผู้ยื่นขอตำแหน่ง เรื่อง ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท่ี 3/2557 

 ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562)

 - ศ.ข้ันสูง 50,000
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 - ศ. หรือ เชี่ยวชาญพิเศษ 30,000

 - รศ. หรือ เชี่ยวชาญ 20,000

 - ผศ. หรือ ชํานาญการพิเศษ 10,000

เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากร บันทึก ท่ี มอ 402/004 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

สายวิชาการและสายสนับสนุน (มีผลสำหรับผู้ยื่นขอตำแหน่ง ประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2562 (วาระท่ี 2.1) 

 ต้ังแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562)

 - ศ.ข้ันสูง 25,000

 - ศ. หรือ เชี่ยวชาญพิเศษ 15,000

 - รศ. หรือ เชี่ยวชาญ 10,000

 - ผศ. หรือ ชํานาญการพิเศษ 5,000

 - ชํานาญการ 3,000

เงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินเอกสารประกอบการสอน 1,000/คน บันทึกข้อความ ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

และเอกสารคําสอน (มีผลต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2550 เป็นต้นไป) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอนของผู้ย ื่นขอตำแหน่งผู้ช ่วยศาสตราจารย์ 

และตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

เงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการประเภท 1,000/คน ใช้เกณฑ์เดียวกับบันทึกข้อความ ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน

หนังสือ ตำรา งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ในกรณีที่แหล่งทุนไม่กำหนดให้มี ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอนของผู้ย ื่นขอตำแหน่ง

การตรวจสอบคุณภาพ) ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ และตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ บันทึกท่ี มอ 023/ล 3515 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การจ่ายเบ้ียประชุม

(เฉพาะกรณีที่ผลการประเมินไม่เอกฉันท์) (ประธาน 1 คน กรรมการ 3 คน) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ

ประธาน 1,500

กรรมการ 1,000

ค่าตอบแทนผู้แปล 90% ของค่าแปล/เร่ือง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าบริการแปลเอกสาร

ลงวันท่ี  24 ตุลาคม 2560

งานวารสารคณะฯ

- ค่าตรวจสอบต้นฉบับวารสารวิชาการคณะฯ 200 บาท/บทความ
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- ค่าตรวจสอบบทคัดย่อวารสารวิชาการคณะฯ 200 บาท/บทความ

- ค่าตรวจสอบบรรณนุกรมวารสารวิชาการคณะฯ 200 บาท/บทความ

กองทุนวิจัยคณะฯ ประกาศกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี

1 เงินสมนาคุณการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย งบประมาณ 2563,2562,2561

1.1 เงินรางวัลแก่นักวิจัย 15,000 บาท/โครงการ

1.2 ค่าสมนาคุณการนำเสนอบทความวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการและ

มีบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ตีพิมพ์ในหนังสือประมวลบทความใน

การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ด้วย

     - การประชุมวิชาการระดับชาติในรูปแบบบรรยาย 1,500 บาท/บทความ

     - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบบรรยาย 3,000 บาท/บทความ

1.3 ค่าสมนาคุณการนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการและมี

บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ตีพิมพ์ในหนังสือประมวลบทความใน

การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ด้วย ยกเว้นผู้รับทุนสนับสนุนการ

เสนอผลงานวิจัยตามข้อ ๖ แล้ว จะไม่ได้เงินสมนาคุณน้ี

   - การประชุมวิชาการระดับชาติในรูปแบบบรรยาย 2,500 บาท/บทความ

   - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบบรรยาย 5,000 บาท/บทความ

1.4 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทปริทัศน์หนังสือ

    - ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ 500 บาท/บทความ

ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.

    - ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ 1,000 บาท/บทความ

ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ.

1.5 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิชาการ

   - ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล TCI 2,000 บาท/บทความ

   - ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ACI 3,000 บาท/บทความ

 - ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
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เป็นที่ยอมรับตามประกาศ ก.พ.อ. 5,000 บาท/บทความ

 - ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS, ISI 35,000 บาท/บทความ

 หรือเทียบเท่า   

1.6 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัย

   - ในวารสารระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI 3,000 บาท/บทความ

   - ในวารสารระดับชาติ ในฐานข้อมูล ACI 4,000 บาท/บทความ

   - ในวารสารระดับนานาชาติที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระดับ 7,000 บาท/บทความ

1.7 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี

รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ISI

   - วารสาร Q1  50,000  บาท/บทความ

   - วารสาร Q2  30,000  บาท/บทความ

   - วารสาร Q3  20,000  บาท/บทความ

   - วารสาร Q4  10,000  บาท/บทความ

1.8 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี

รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS

   - วารสาร Q1  50,000  บาท/บทความ

   - วารสาร Q2  30,000  บาท/บทความ

   - วารสาร Q3  20,000  บาท/บทความ

   - วารสาร Q4  10,000  บาท/บทความ

1.9 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณา

    - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1,000 บาท/บทความ คุณภาพงานวิจัย จากกองทุนวิจัย วิทยาเขตปัตตานี

    - ข้อเสนอโครงการวิจัย 500 บาท/บทความ

รางวัลพิเศษสำหรับผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ระดับนานาชาติ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เร่ือง แนวทางการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ

ประกาศยกย่องชูเกียรติ และปริญญากิตติมศักด์ิ สำหรับผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ระดับนานาชาติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1. เงินรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ระดับนานาชาติ และปริญญากิตติมศักด์ิ ประจำปี 2561

   1.1 ระดับชาติ
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

        - รางวัลที่ 1 10,000

        - รางวัลที่ 2 6,000

        - รางวัลที่ 3 3,000

   1.2 ระดับนานาชาติ

        - รางวัลที่ 1 20,000

        - รางวัลที่ 2 15,000

        - รางวัลที่ 3 10,000

2. เงินรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

   หรือปริญญากิตติมศักด์ิ

  2.1 ระดับชาติ 15,000

  2.2 ระดับนานาชาติ 25,000

ทุนอุดหนุนการแต่ง  แปล  และเรียบเรียง หนังสือ ตำรา ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการแต่ง แปล และ เรียบเรียง

   - หนังสือทั่วไป/ตํารา 30,000 บาท/ทุน  หนังสือ ตำรา  ประจำปี 2563, 2562 และ 2561

   - ตําราวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาแกน  40,000 บาท/ทุน

ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน Virtual Classroom และ ClassStart 15,000 บาท/ทุน ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ทุน Virtual classroom และClassStart

 ประจำปี 2558 

ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 30,000 บาท/ทุน ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ผู้ได้รับทุนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 (CAI) ประจำปี 2558

ทุนสนับสนุนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 5,000 บาท/ทุน ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนคู่มือปฏิบัติงาน 

ประจำปี 2561, 2562 และ 2563

อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน 5,000 บาท/รางวัล ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การให้รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้าน

การเรียนการสอน  ประจำปี 2562 

อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย 5,000 บาท/รางวัล ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การให้รางวัลอาจารย์

ดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2562 

อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ 5,000 บาท/รางวัล ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การให้รางวัลอาจารย์ดีเด่น

ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2562 
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

42 สํานักงานวิทยา ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง เง ินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

เขตภูเก็ต  - เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ศูนย์กิจการนานาชาติ วิทยาเขตภูเก็ต ลงวันท่ี 26 กรกฏาคม 2560

   นักวิชาการอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์

   กิจการนานาชาติ

ค่าตอบแทนพิเศษ

 - ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ/เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ที่ปฏิบัติงานที่ 3,000 บันทึกท่ี มอ 980.5/215 เรื่องพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ลงวันท่ี 7 กันยายน 2561

ศูนย์กิจการนานาชาติ 

ค่าที่พัก

 - ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ/เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ที่ปฏิบัติงาน 5,000 บันทึกท่ี มอ 985/091 เรื่องขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนการจ้าง

ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557

ค่าตอบแทนการตรวจการปฏิบัติงานยามรักษาการณ์ บันทึกท่ี มอ 981.3/1122 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตรวจการปฏิบัติงาน

- เหมาจ่ายวันละ 300 บาทต่อคนโดยปฏิบัติงานวันละ 1 นาย 300/วัน/คน ยามรักษาการณ์  ลงวันท่ี 17 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในรายวิชา 980-023 บันทึกท่ี มอ 983/277 เรื่องขออนุมัติในหลักการอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในรายวิชา

ม.อ. อาสา(PSU Volunteer)  980-023 ม.อ. อาสา(PSU Volunteer) ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2561

ค่าสอน

 - ชั่วโมงบรรยาย ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 800/ชม.

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ

 - คณะกรรมการประเมินโครงการ 600/ชม.

ค่าตอบแทนวิทยากร

 - อัตราเหมาจ่าย 1,200/ชม.

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โครงการจัดการศึกษา บันทึกท่ี มอ.981.2(1)/942 เรื่องขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ปฏิบัติ

พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ งานด้านการเงินและบัญชีโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

และการท่องเที่ยว (นานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเท่ียว (นานาชาต)ิ ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561

วิทยาเขตภูเก็ต
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

- ด้านการทำบัญชี 1,000

- ด้านงบประมาณ 1,000

- ด้านการเงิน 1,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี บันทึกท่ี มอ.981.2(1)/943 เรื่องขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ปฏิบัติงาน

โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย) ด้านการเงินและบัญชีโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

- ด้านการทำบัญชี 1,000 (บัณฑิตวิทยาลัย) ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561

- ด้านงบประมาณ 1,000

- ด้านการเงิน 1,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี บันทึกท่ี มอ.981.2(1)/248 เรื่องขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ี

กองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ตผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ

- ด้านการทำบัญชี 1,000 กองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562

- ด้านงบประมาณ 1,000

- ด้านการเงิน 1,000

เงินค่าครองชีพ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าครองชีพ

- บุคลากรชาวไทยทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาเขตภูเก็ต 1,000 บุคลากร วิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2554

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (กองทุนวิจัย) ไม่เกิน 700/คน บันทึกข้อความท่ี มอ 982.3/322 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2557

ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการราย วิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา บันทึกข้อความท่ี มอ 982.2/171  เรื่องขออนุมัติในหลักการอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดการในรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน

ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน 15 ชม.แรก (คิดตามรายหัวของนักศึกษา) ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2562

  - หลักสูตรภาษาไทย 100 ต่อนศ. 1 คน

  - หลักสูตรนานาชาติ 150 ต่อนศ. 1 คน

ค่าตอบแทนในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่

ค่าตอบแทนในการจัด

กิจกรรมในพื้นที่ของอาจารย์ 15 ชม.แรก
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - ค่าตอบแทนอาจารย์ หลักสูตรภาษาไทย เหมาจ่าย ไม่เกิน 4,000 

ค่าตอบแทนอาจารย์ หลักสูตรนานาชาติ เหมาจ่าย ไม่เกิน 8,000 

ค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา จัดกิจกรรมในพื้นที่(คิดตามรายหัวของนักศึกษา

  -นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 200 ต่อนศ. 1 คน

  -นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 300 ต่อนศ. 1 คน

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆของกองวิชาการ (ค่าดำเนินกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ กองวิชาการ) 3000 ต่อภาคการศึกษา

เงินสมทบส่วนต่างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย(กรณีเปล่ียนสภาพ อัตราส่วนต่างระหว่างค่า บันทึกข้อความท่ี มอ 981.1(3)/553 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563เรื่องขออนุมัติในหลักการ

จากพนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หรือ จ้างพนักงานเงินรายได้ที่ได้ เบิกจ่ายเงินสมทบส่วนต่างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ) รับก่อนบรรจุในอัตราค่าจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัยจน

อัตราค่าจ้างพนักงานมหา

วิทยาลัยเท่ากับอัตรา

ค่าจ้างเดิม

43 ส่วนงานในวิทยา ค่าตอบแทนความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เขตภูเก็ต (เฉพาะบุคลากรชาวไทยสายสนับสนุน) ให้แก่ บุคลากรชาวไทยสายสนับสนุน วิทยาเขตภูเก็ต ลงวันท่ี 26 กรกฏาคม 2560

 - ระดับคะแนน TOEIC : 480 1,500

 - ระดับคะแนน TOEIC : 585 2,000

 - ระดับคะแนน TOEIC : 685 2,500

 - ระดับคะแนน TOEIC : 785 3,000

 - ระดับคะแนน TOEIC : 885 3,500

ค่าตอบแทนพิเศษ 800 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา

 - ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาและชมรมนักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   (ไม่เกิน 10 เดือนต่อปี) เบิกปีละ 2 คร้ัง วิทยาเขตภูเก็ต ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2558

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกร ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของ

 - อายุงาน 1 ปีแรก 2,000 บุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หรือค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราค่าตอบแทน
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 - อายุงานต้ังแต่ 1-2 ปี ไม่เกิน 2500 หรือค่าสมนาคุณของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

 - อายุงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 3000  ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2552

เงินรางวัลบุคลากรดีเด่น 10,000/คร้ัง บันทึกข้อความ มอ 981/054 เรื่องขออนุมัติในหลักการจัดสิทธิประโยชน์บุคลากรดีเด่น

สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2562

เงินสมทบส่วนต่างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราส่วนต่างระหว่าง บันทึกข้อความ มอ 981.1(3)/715 เรื่องขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายเงินสมทบส่วนต่างให้แก่

(กรณีเปลี่ยนสภาพจากพนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563

ที่ได้รับก่อนบรรจุในอัตรา (ราย นางพิมพ์ลภัทร หนูคง)

มหาวิทยาลัยจนอัตรา

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยา

ลัยเท่ากับค่าจ้างเดิม

ค่าตอบแทน ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่องการกำหนดประเภท คุณสมบัติ

 - หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ 3,500 ตำแหน่งของบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หรือค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตรา

 - หัวหน้างาน 2,000 ค่าตอบแทนหรือค่าสมนาคุณของบุคลสากรวิทยาเขตภูเก็ต ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554

ทุนสนับสนุนและส่งเสริม การวิจัยกองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่องทุนสนับสนุนและ

ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมการวิจัยกองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนสนับสนุนเงินรางวัล สำหรับงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์

1. ตีพิมพ์บทความในการประชุม

วิชาการและปรากฏบทความดัง

กล่าวใน Proceedings ที่มี Peer Review

  -ระดับชาติ 4,000/โครงการวิจัย

  -ระดับนานาชาติ 7,000/โครงการวิจัย

2. ตีพิมพ์บทความในวารสาร

ตามประกาศ กพอ. ฉบับล่าสุด

  -ระดับชาติ 5,000/โครงการวิจัย

  -ระดับนานาชาติ 10,000/โครงการวิจัย
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ไม่เกิน 300/ชม. บันทึกท่ี มอ 002/614 เรื่องพิจารณาทบทวนการกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรในการ

กรณีคนในคณะอบรมคนในคณะ พัฒนาบุคลากรและขอกำหนดอัตราการจ่ายเงิน ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2545

44 คณะเทคโนโลยีและ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกร ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากร

สิ่งแวดล้อม  - อายุงาน 1 ปีแรก 2,000 ท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หรือค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราค่าตอบแทน

 - อายุงานต้ังแต่ 1-2 ปี ไม่เกินเดือนละ 2,500 หรือค่าสมนาคุณของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 - อายุงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไปไม่เกินเดือนละ 3,000 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 20 มกราคม 2552

ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ไม่เกิน 20,000 1. บันทึกข้อความ มอ.964/633 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561

เรื่องขออนุมัติค่าตอบแทน Prof.Dr.Kiyota Hashimoto

2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลก

และการจัดการ ภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND) เพ่ือรองรับวาระ 4.1 พิจารณาค่าตอบแทน

 Prof.Dr.Kiyota Hashimoto จ่ายถึง 30 กันยายน 2562

ค่าตอบแทนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ที่ทําการสอนให้คณะฯ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกําหนดอัตรา

1. สอนในเวลาราชการ ค่าสอนสําหรับอาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ข้อ 2.)

    1.1 ภาคทฤษฎี 400/ชม.

    1.2 ภาคปฎิบัติ 200/ชม.

2. สอนนอกเวลาราชการ

   2.1 ภาคทฤษฎี 800/ชม.

   2.2 ภาคปฎิบัติ 400/ชม.

ค่าตอบแทนส่วนต่างของเงินเดือน (พนักงานเงินรายได้ปรับเป็น ตามส่วนต่างของเงินเดือน ขออนุมัติในหลักการเพ่ือเบิกจ่ายค่าตอบแทนส่วนต่างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย) ก่อนบรรจุกับฐานเงินเดือน เงินรายได้

ใหม่จนกว่าเงินเดือนจะ

เท่ากับเงินเดือนเดิม

ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร ผู้จัดการ- หลักสูตร หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าฝ่าย ไม่เกิน 3,000 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการกําหนดประเภท คุณสมบัติ ตําแหน่งของ

บุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนของบุคลากรคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ค่าสวัสดิการ ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ญาติสายตรงเสียชีวิต 3,000 เรื่องการให้สวัสดิการ บุคลากร

ค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอก 2. ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวปฏิบัติการ

             ประธาน 1,500 กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายระดับบัณฑิตศึกษา

             กรรมการ 900

ระดับปริญญาโท

             ประธาน 1,000

             กรรมการ 600

หลักสูตรนานาชาติ จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราที่กําหนด ในข้อ 12.1

 และ 12.2

ค่าสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา ระดับปริญญาเอก (Qualifying Examination) 600/นศ. 1 คน

 - หลักสูตรนานาชาติ จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของอัตรา ที่กําหนดไว้ข้างต้น

ค่าสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 300/ชม. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าสอนเสริม 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ 800/คน/หัวข้อโครงการ มอ.982.3/322 เรื่องพิจารณากำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ของกองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2557

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ค่าตอบแทน

   ระดับปริญญาโท อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกาศ ณ วันท่ี 26 เมษายน 2559

    - เม่ือนศ.จบตามเวลาหลักสูตร 15,000 (ได้เพียง1คร้ัง)

    - เม่ือนศ.จบเกินเวลาหลักสูตร 12,000 (ได้เพียง1คร้ัง)

   ระดับปริญญาเอก

    - เม่ือนศ.จบตามเวลาหลักสูตร 30,000 (ได้เพียง1คร้ัง)

    - เม่ือนศ.จบเกินเวลาหลักสูตร 25,000 (ได้เพียง1คร้ัง)
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

เงินสมนาคุณแก่บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 5,000 ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณแก่บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2550

ค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทุนสนับสนุนและ

    บทความในฐาน Web of Science ส่งเสริมการวิจัย กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

       วารสาร Q1 20,000/ผลงาน ประจำปี พ.ศ.2560-2562 ประกาศ ณ วันท่ี 19 ธันวาคม 2560

       วารสาร Q2 12,000/ผลงาน

       วารสาร Q3-4 7,500/ผลงาน

    บทความในฐาน Scopus

        Subject area: Social  Science & Humanities 10,000/ผลงาน

        Subject area: other 5,000/ผลงาน

    ฐานนานาชาติอ่ืนๆ

        ตาม ก.พ.อ. กําหนด 3,000/ผลงาน

45 คณะการบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกร ประกาศ ม.อ. เรื่องการกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรท่ีมีสิทธิ

และการท่องเที่ยว  - อายุงาน 1 ปีแรก 2,000 ได้รับค่าตอบแทน หรือค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราค่าตอบแทน

 - อายุงานต้ังแต่ 1-2 ปี ไม่เกินเดือนละ 2,500 หรือค่าสมนาคุณของบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบริการและการท่องเท่ียว

 - อายุงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไปไม่เกินเดือนละ 3,000  ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2554

ค่าตอบแทนอาจารย์ในหลักสูตรนานาชาติ บุคลากรชาวไทยสายวิชาการ

    - วุฒิปริญญาโท 3,000 ประกาศ มอ. เรื่องการค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรชาวไทน คณะการบริการและการท่องเท่ียว

    - วุฒิปริญญาเอก 4,000 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2558

ค่าเช่าบ้าน ให้แก่บุคลากรชาวต่างประเทศสายวิชาการ 5,000 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่บุคลากรชาวต่างประเทศ

 สายวิชาการ คณะการบริการและการท่องเท่ียว ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560

ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา 2,000 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

วิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ สงขลานครินทร์ข้อ 6 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงาน

บันทึกข้อความท่ี มอ.800/0410 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมเรื่อง

ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในคณะการบริการและการท่องเท่ียว
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ 3,500 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

โรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ สงขลานครินทร์  ข้อ 6 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงาน

บันทึกข้อความท่ี มอ.800/0410 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมเรื่อง

ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในคณะการบริการและการท่องเท่ียว

ค่าตอบแทนเงินสมทบส่วนต่าง (ค่าตอบแทนพิเศษ) กรณีเปลี่ยนสภาพจาก 400 บันทึกข้อความท่ี มอ.800/3348 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 บันทึกขออนุมัติในหลักการเงินสมทบ

พนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนต่าง (ค่าตอบแทนพิเศษ) กรณีเปลี่ยนสภาพจากพนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ราย Miss Kristina Stosic

ค่าตอบแทนเงินสมทบส่วนต่าง (ค่าตอบแทนพิเศษ) กรณีเปลี่ยนสภาพจาก 2,530 ตามบันทึกข้อความท่ี มอ.800/1473 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562 บันทึกขออนุมัติในหลักการ

พนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินสมทบส่วนต่าง (ค่าตอบแทนพิเศษ) กรณีเปลี่ยนสภาพจากพนักงานเงินรายได้เป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย Miss Veronica Aguilos

ค่าตอบแทนเงินสมทบส่วนต่าง (ค่าตอบแทนพิเศษ) ตามรายละเอียด ตามบันทึกข้อความท่ี มอ.800/4768 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 บันทึกขออนุมัติในหลักการเงิน

กรณีเปลี่ยนสภาพจากพนักงานเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สมทบส่วนต่าง (ค่าตอบแทนพิเศษ) กรณีเปลี่ยนสภาพจากพนักงานเงินรายได้เป็น

อัตราส่วนต่างระหว่างค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ที่ได้รับก่อนบรรจุใน  พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 3 ราย

อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนกว่าอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

เท่ากับอัตราค่าจ้างเดิม

ค่าตอบแทนพิเศษ ด้วยเงินรายได้คณะการบริการและการท่องเที่ยวและ 30,330 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี 60242/2562 เรื่อง เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

เงินรายได้หลักสูตร ปริญญาโทฯ สาขาการจัดการการบริการและ ตามรายละเอียด คณะการบริการและการท่องเท่ียวและเงินรายได้หลักสูตร ปริญญาโทฯ สาขาการจัดการ

การท่องเที่ยว (นานาชาติ) และการท่องเท่ียว (นานาชาต)ิ   ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 (Dr.Ilian Assenov)

ค่าตอบแทนอาจารย์สำหรับนิเทศนักศึกษาฝึกงาน อัตราตามตารางท่ี 6 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนสำหรับ

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะการบริการและการท่องเท่ียว

-        ประธาน 5,600  ลงวันท่ี 15 กันยายน 2554 

-        กรรมการ 3,000

-        เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล 1,500

ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปนิเทศนักศึกษา

 -        โดยรถส่วนตัว 8 บาท/กม  

 -        โดยเคร่ืองบินสายการบินต้นทุนต่ำ เบิกจ่ายตามจริง 



100
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 -        ค่ารถรับจ้างและยานพาหนะ ไม่เกิน 500 บาท/วัน เบิกจ่ายตามจริง 

-        เช่ารถ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน

-        เบี้ยเลี้ยง พนักงานขับรถ 150/วัน

ค่าบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม ไม่เกินชุดละ 10 บาท

ค่าตรวจรายงานประเมินผล ฉบับละ 40 บาท

ค่าตอบแทนการสอบนำเสนอผลงานนักศึกษา 40 บาท/คน

ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย 

เงินรางวัลงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จ

- ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 2 ไม่เกิน 2,000 บาท/บทความ

- ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 ไม่เกิน 5,000 บาท/บทความ

- ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ SJR Q3-Q4 ไม่เกิน15,000 บาท/บทความ

- ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ SJR Q1-Q2 ไม่เกิน30,000 บาท/บทความ

 - งานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จดีเด่นระดับชาติหรือได้รับรางวัลนักวิจัย ไม่เกินคนละ 10,000 บาท

ดีเด่นระดับชาติ

 - งานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จดีเด่นระดับนานาชาติหรือได้รับรางวัลนักวิจัย ไม่เกิน คนละ 15,000 บาท

ดีเด่นระดับนานาชาติ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือ ค่าล่วงเวลาทำ วันปกติ 50 บาท/ชม 1.ตามบันทึกข้อความท่ี มอ.800/582 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2543 

การของพนักงานโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ วันหยุด 60 บาท/ชม เรื่องขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานโรงแรมและบุคลากรของโครงการจัดตั้งคณะ

การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว

2.ตามบันทึกข้อความท่ี มอ.800/1177 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2550 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

หลักการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานงานโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์   

46 คณะวิเทศศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกร ประกาศ ม.อ. เรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมนาคุณแก่บุคลากร

 - อายุงาน 1 ปีแรก 2,000 ในตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาท่ีขาดแคลนบุคลากร ของคณะวิเทศศึกษา

 - อายุงานต้ังแต่ 1-2 ปี ไม่เกินเดือนละ 2,500 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2557

 - อายุงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไปไม่เกินเดือนละ 3,000

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประธานหลักสูตร 2,000 ประกาศคณะวิเทศศึกษา ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องกำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

ประจำตำแหน่งประธานหลักสูตร คณะวิเทศศึกษา

ค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรชาวต่างประเทศ ไม่เกิน 5,000 บันทึกข้อความท่ี มอ 805/245 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2557

ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่งอาจารย์ 1,000 บันทึกท่ี มอ  805/1958 ขออนุมัติค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่งอาจารย์ 

เงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการ 5,000-12,000 บาท/คร้ัง ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษา เรื่อง ทุนสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563  ลว. 21 ต.ค. 2562

ค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและวารสารวิเทศศึกษา 500-10,000 บาท/คร้ัง ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษาเรื่อง ค่าตอบแทนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและ

 วารสารวิเทศศึกษา ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2560

 2.ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษาเรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนท่ี

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและกำหนดอัตราค่าตอบแทนบรรณาธิการบริหารวารสารวิเทศศึกษา

ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษา Guokai Education Group 100-600 บาท/ชั่วโมง บันทึกขออนุมัติในหลักการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการจัดการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ 

Guokai Education Group  สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงวันท่ี 7 มกราคม 2560 

ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะวิเทศศึกษา 1.ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนสำหรับ

- ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศการฝึกงาน 60-130/ คน การปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเท่ียว ลงวันท่ี 15 กันยายน 2554 

- ค่าตรวจรายงานการประเมิน ฉบับละ 20บาท 2.บันทึกขออนุมัติจัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานและการสัมมนาหลังฝึกงาน

- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานนักศึกษาฝึกงาน 20 บาท/คน  คณะวิเทศศึกษา

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 1.บันทึกท่ี 800/1085 เรื่องขออนุมัติปรับค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ 

 - อาจารย์พิเศษจากภายนอก ภาคทฤษฎี 900 บาท/ชม คณะอุตสาหกรรมบริการมอ  ลงวันท่ี 11 เมษายน 2548 

ที่เป็นข้าราชการและไม่เป็นข้าราชการ ภาคปฏิบัติ 450 บาท/ชม 2.บันทึกท่ี มอ 805/1668  เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษแบ่งเบิกจ่ายจาก

 - อาจารย์พิเศษจาก ภาคทฤษฎี 900 บาท/ชม แหล่งเง ินงบประมาณและเงินรายได้หน่วยงาน ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563

วิทยาเขตอ่ืนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยอ่ืน ภาคปฏิบัติ 450 บาท/ชม

 - อาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์หรือบุคลากร สอนในเวลาราชการ

ภายในวิทยาเขตภูเก็ต ภาคทฤษฎี 500 บาท/ชม

ภาคปฏิบัติ 250 บาท/ชม
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

สอนนอกเวลาราชการ

ภาคทฤษฎี 900 บาท/ชม

ภาคปฏิบัติ 450 บาท/ชม

สวัสดิการ วศษ สร้างสุข 1,000-5,000 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลว. 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง สวัสดิการตามโครงการ

 วศษ สร้างสุข คณะวิเทศศึกษา

47 วิทยาลัยการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดประเภท คุณสมบัติ ตำแหน่งของบุคลากรท่ีมีสิทธิ

คอมพิวเตอร์  - อายุงานน้อยกว่า 3 ปี 2,000 ได้รับค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์ เง ื่อนไข อัตราค่าตอบแทนของวิทยาลัยการ

 - อายุงานต้ังแต่ 3-5 ปีขึ้นไปเดือนละ 2,500 คอมพิวเตอร์ ลงวันท่ี  7 ธันวาคม 2561

 - อายุงานต้ังแต่ 5  ปีขึ้นไปเดือนละ 3,000

ค่าสมนาคุณวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดประเภทคุณสมบัติ ตำแหน่ง

-        ปฏิบัติงานปีแรก เดือนละ 2,000 ของบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับค่าสมนาคุณและหลักเกณฑ์เง ื่อนไข อัตราค่าสมนาคุณ

-        ปฏิบัติงานต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป เดือนละ      ไม่เกิน  3,000 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 

เพิ่มค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชั่วคราวพนักงานเงินรายได้ 2,000 คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ท่ี 002/2560 เรื่อง เพ่ิมค่าครองชั่วคราวพนักงานเงินรายได้ 

ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560

ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 3,500

การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย งานสอน

-        ภาคทฤษฎี ชั่วโมงละ 400 บันทึกข้อความท่ีมอ 969/659  เรื่อง ขออนุมัติบุคลากรมอบหมายงานและการจ่ายค่าตอบแทน

-        ภาคปฏิบัติ ชั่วโมงละ 200  ลงวันท่ี 8 มกราคม 2562

ค่าตอบแทนการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

หมายเหตุ อาจารย์รับภาระงานสอนเกินกว่าเกณฑ์ในตารางสามารถเบิกค่าสอน 400 เรื่อง เกณฑ์การเบิกค่าสอนเกินภาระงาน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

เกินโหลดได้ไม่เกิน 100 หน่วยภาระงาน ประกาศ ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2561

ค่าตอบแทนประธานการสอบโครงร่างวิทยาพนธ์อาจารย์พิเศษ ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง 

และอาจารย์ประจำ แนวปฏิบัติการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2560

-        หลักสูตรปริญญาโท อัตรา /คน 1,000

-        หลักสูตรปริญญาเอก อัตรา /คน 1,500
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ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

 -        หลักสูตรนานาชาติให้จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของอัตรา

ที่กำหนดไว้ข้างต้น

ค่าตอบแทนประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์อาจารย์พิเศษ

และอาจารย์ประจำ

-        หลักสูตรปริญญาโท อัตรา /คน 1,000

-        หลักสูตรปริญญาเอก อัตรา /คน 1,500

 -        หลักสูตรนานาชาติให้จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราที่

ที่กำหนดไว้ข้างต้น

ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ อาจารย์พิเศษ ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง 

และอาจารย์ประจำ แนวปฏิบัติการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2560

-        หลักสูตรปริญญาโท อัตรา /คน 600

-        หลักสูตรปริญญาเอก อัตรา /คน 900

 -        หลักสูตรนานาชาติให้จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราที่

กำหนดไว้ข้างต้น

ค่าตอบแทนกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อาจารย์พิเศษ

และอาจารย์ประจำ

-        หลักสูตรปริญญาโท อัตรา /คน 600

-        หลักสูตรปริญญาเอก อัตรา /คน 900

-        หลักสูตรนานาชาติให้จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราที่กำหนดไว้

ข้างต้น

ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง 

-        นักศึกษาระดับปริญญาเอก อัตรา/คน จำนวนไม่เกิน 2 คร้ัง 600 แนวปฏิบัติการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2560

 -        หลักสูตรนานาชาติให้จ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราที่

กำหนดไว้ข้างต้น

ค่าตอบแทนค่าตำแหน่งหัวหน้าหลักสูตรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 3,500 1.ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหัวหน้าหลักสูตร
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2561

2.มติประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วาระการประชุมครั้งท่ี 27 (8/2562) 

เรื่องพิจารณาค่าตอบเเทนหัวหน้าหลักสูตร/ประธานหลักสูตรป.โท ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์

1. ต่อนักศึกษา 1 คน เม่ือนักศึกษาใช้เวลาจบการศึกษาตามหลักสูตร 15,000 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561

2. ต่อนักศึกษา 1 คน เม่ือนักศึกษาใช้เวลาเกินที่หลักสูตรกำหนด 10,000

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

1. ต่อนักศึกษา 1 คน เม่ือนักศึกษาใช้เวลาจบการศึกษาตามหลักสูตร 30,000

2. ต่อนักศึกษา 1 คน เม่ือนักศึกษาใช้เวลาเกินที่หลักสูตรกำหนด 20,000

ค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 1,000 ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย  ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2562

ค่าตอบแทนทุนอุดหนุนเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์บทความระดับวิชาการ ไม่เกินบทความละ 5,000 ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องทุนอุดหนุนเตรียมต้นฉบับ

ระดับนานาชาติ     (ไม่เกิน 2 บทความ) การตีพิมพ์ผลงานการตีพิมพ์บทความระดับวิชาการระดับนานาชาติ ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2562

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกาศวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสนับสนุน

-มูลค่าเงินรางวัล/บทความวิชาการ/Book chapter ฐาน ISI วารสาร Q1 15,000 วิชาการสำหรับบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2561

-มูลค่าเงินรางวัล/บทความวิชาการ/Book chapter ISI วารสาร Q2 9,000

-มูลค่าเงินรางวัล/บทความวิชาการ/Book chapter ISI วารสาร Q3-4 5,700

-ค่าตีพิมพ์บทความ (ต่อ1บทความ)                                           ตามจริงไม่เกิน  35,000

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

48 สํานักงานวิทยาเขต นิติกร 2,000 ประกาศ ม.อ. เรื่อง การกำหนดประเภทคุณสมบัติตำแหน่งของบุคลากรท่ีมีสิทธิได้รับค่าสมนาคุณ

สุราษฎร์ธานี  หลักเกณฑ์ เง ื่อนไข และอัตราค่าสมนาคุณของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานใน

และส่วนงานใน ตำแหน่งนิติกรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ลงวันท่ี 26 เมษายน 2559

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ค่าสอนเกินภาระงานสอน (สอนเกินโหลด) ไม่เกิน 30,000 บาท  - บันทึกข้อความท่ี มอ 991.2/2758 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557    

/ภาคการศึกษา เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งท่ี 1/2557

 - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556  เรื่อง การกําหนดเพดาน
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

การเบิกค่าสอนเกินของอาจารย์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. 10,000 บาท/คน/คร้ัง บันทึกข้อความท่ี มอ 991.1/3689 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง  ขอแจ้งมติท่ีประชุม 

รศ. 30,000 บาท/คน/คร้ัง เรื่องเงินรางวัลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ทางวิชาการ

ศ. 60,000 บาท/คน/คร้ัง

ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ 3,000 พนักงานขับรถยนต์ท่ีมีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทน  จะต้องปฏิบัติงานขับรถประจำ

ตำแหน่งรองอธิการบดี  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ทุ่งใสไช 3,000 บุคลากรผู้มีสิทธ์ิได้รับค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานประจำพ้ืนท่ีทุ่งใสไช

 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าเงินรางวัลสำหรับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ฯ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรื่องการสนับสนุนรางวัล

รางวัลเผยแพร่บทความ สำหรับงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563

-  Web of Science

        วารสาร Q 1** 15,000

        วารสาร Q 2 ** 12,000

        วารสาร Q 3 – Q 4 ** 7,000

*หากเป็นบทความแรก 25,000

-  Scopus 10,000

Subject Area-Social Science & Humanities 5,000

Subject Area Other

*หากเป็นบทความแรก 20,000

- วารสารระดับชาติที่สกอ. สกว.ยอมรับ 3,000

รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัย

   - ระดับนานาชาติ 3,000บาท/เร่ือง/คน/ปี

   - ระดับชาติ   2,000บาท/เร่ือง/คน/ปี

รางวัลผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

- สิทธิบัตร 10,000บาท/ชิ้นงาน
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

- อนุสิทธิบัตร 7,000บาท/ชิ้นงาน

 - ผลงานงานวิจัยที่เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนหรืองานพัฒนานวัตกรรม 5,000 บาท/ชิ้นงาน

หรือสิ่งประดิษย์ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกต้ังแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป

ค่าตอบแทนการสอน  - ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การกําหนดประเภท 

 - อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์   และวิทยาการจัดการ 400 บาท/ชั่วโมง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และอัตราค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์

 - อาจารย์พิเศษ 600 บาท/ชั่วโมง และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

49 คณะพาณิชยศาสตร์ อาจารย์ปริญญาเอก 8,000  - บันทึกท่ี  มอ 995/4825 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 

และการจัดการ เฉพาะกรณี Dr. TAO LU ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2553

50 สํานักงานวิทยา บุคลากรดีเด่น 5,000 บันทึกข้อความท่ี มอ 995/12447 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561

เขตตรัง เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ครั้งท่ี 16 (5/2561) 

การจ่ายเงินค่าตรวจกระดาษคำตอบ  - ประกาศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง การจ่ายเงินค่าตรวจ

- แบบเขียนบรรยาย  2 - 5 บาท/ชั่วโมง/คน กระดาษคําตอบ ประกาศ ณ วันน้ี 22  ตุลาคม พ.ศ. 2562

 - แบบอัตนัยและปรนัยสัดส่วนร้อยละ 40 ขึ้นไป  1 - 2.50 บาท/ชั่วโมง/คน  - ประกาศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง การจ่ายเงินค่าตรวจ

- สอบปากเปล่า และสอบในห้องปฏิบัติการ 1 บาท/คน กระดาษคําตอบ ประกาศ ณ วันน้ี 22  ตุลาคม พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร 2,000 บาท/คน/หลักสูตร บันทึกท่ี  มอ 995/1986 วันท่ี 3 มีนาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพ่ือจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตร

อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการ ไม่เกิน 500 บาท/คน/เร่ือง ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการพิจารณา 

คุณภาพงานวิชาการ พ.ศ. 2542 ประกาศ ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

- ฐาน Web of Science

        วารสาร Q 1** 20,000

        วารสาร Q 2 ** 15,000

        วารสาร Q 3 – Q 4 ** 10,000

*รางวัลเพิ่มเติมสําหรับบทความแรก 10,000

วิทยาเขตตรัง
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ลําดับ อัตราต่อเดือน/คร้ัง

ที่  (บาท)
 ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุส่วนงาน

- ฐาน Scopus 10,000

- ฐานนานาชาติอ่ืน ๆ ตาม ก.พ.อ. กําหนด 8,000

 - วารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI  หรือวารสารระดับชาติ 4,000

ค่าตีพิมพ์บทความ (Page Charge)

   - ฐาน Web of Science ไม่เกิน 20,000

   - ฐาน SCOPUS ไม่เกิน 20,000

   - ฐานนานาชาติอ่ืน ๆ ตาม ก.พ.อ. กําหนด ไม่เกิน 5,000

 - วารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐาน TCI  หรือ วารสารวิชาการที่ยอม ไม่เกิน 3,000

รับโดย ก.พ.อ. ให้เป็นวารสารระดับชาติ

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์   

   - ฐาน Web of Science ไม่เกิน 5,000  

   - ฐาน SCOPUS และ ฐานอ่ืน ๆ ตาม ก.พ.อ. กําหนด ไม่เกิน 1,500 

(เฉพาะวารสารที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

- ระดับต่างประเทศ ไม่เกิน 15,000

- ระดับประเทศ ไม่เกิน 8,000

สิทธิบัตร

- ระดับต่างประเทศ ไม่เกิน 20,000

- ระดับประเทศ ไม่เกิน 10,000

ผลงานทางวิชาการ บทความ นวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ์ 2,000

ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 

ผลงานทางวิชาการ บทความ นวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ์ 5,000

ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ


