
        
ประกาศคณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง    อัตราหลักเกณฑ์ระดับความขาดแคลนตามภาระและคุณภาพงานของบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ 2558 (ฉบับที่ 1) 

 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สาขา  
ขาดแคลน พ.ศ. 2537  ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2537   ข้อ 6  ให้คณบดีอนุมัติการก าหนดระดับคุณภาพและภาระงานบุคลากร
สาขาขาดแคลน คณะแพทยศาสตร์ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนดระดับคณุภาพและระดับความขาดแคลนของ
บุคลากรสาขาขาดแคลน คณะแพทยศาสตร์  และข้อ 7 ให้คณะกรรมการมีหน้าทีป่ระเมินบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สาขา  
ขาดแคลนเพื่อปรับระดับกลุ่มและระดับคุณภาพของบุคลากรแต่ละสาขาทุกปีงบประมาณ ซึง่อาจจะปรับใหสู้งขึ้นหรือลดลงก็ได้  
ความทราบแล้วนั้น 
 

  บัดนี้  คณะกรรมการพิจารณาก าหนดอัตราและระดับขาดแคลนในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันจันทรท์ี ่
10 พฤศจิกายน 2557 เห็นสมควรให้ก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามระดับความขาดแคลนตามภาระและ
คุณภาพงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่ 1)  ฉะนัน้ อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 6 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สาขาขาดแคลน พ.ศ. 2537  จึงขอก าหนด  
อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามระดับความขาดแคลนตามภาระและคุณภาพงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์   
ดังนี้                              

                                                                                                                               หน่วย : บาท 

ประเภท 
อัตราค่าตอบแทนไม่เกนิ  

เงื่อนไขประสบการณ์  และเงือ่นไขการอยู่เวร 
1.  ช่าง  นายช่าง  พนักงาน  เจ้าหน้าที่   
1.1 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค/พนักงานรังสีเทคนิค/ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  ที่เตรียม

สารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีน –131  หรือพนักงานรังสีเทคนิค ปฏิบัติหน้าที่
หน่วยรังสีรักษา 

750 950 
(10 ปีขึ้นไป) 

1.2 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  1,000  
(4 ผลัด) 

1,200  
(10 ปีขึ้นไป+4 ผลัด) 

1.3 ช่างและนายช่าง / ผู้ปฏบิัติงานเภสัชกรรม ที่สามารถปฏิบัตงิานเสริมหรือ
ทดแทนงานของเภสัชกรได ้

750  
(5 ผลัด) 

950  
(10 ปีขึ้นไป+5 ผลัด) 

1.4 ช่างและนายช่าง  ภาควิชารังสีวิทยา ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแล
เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีและราคาสูง และท าหน้าที่ดูแลเครื่องมือเทียบเท่า
วิศวกรของภาควิชารังสีวิทยา 

3,000 - 
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                                                                                                                               หน่วย : บาท 

ประเภท 
อัตราค่าตอบแทนไม่เกนิ  

เงื่อนไขประสบการณ์  และเงือ่นไขการอยู่เวร 
1.  ช่าง  นายช่าง  พนักงาน  เจา้หน้าที่   (ต่อ)   
1.5 ช่างและนายช่าง ประจ าศูนย์ซอ่มเครื่องมือแพทย์/งานวิศวกรรมซ่อมบ ารุง/

ดูแลระบบ PACS ของภาควิชารังสีวิทยา  และมีความรู้ความสามารถดูแล
เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีและราคาสูง  โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการฯ ก่อน 

1,200  
(4 ผลัด) 

1,400  
(10 ปีขึ้นไป+4 ผลัด) 

1.6 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์/พนักงานช่วยการพยาบาล  ที่มีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี และสามารถท าหน้าที่ช่วยงานในระบบวิสัญญีวิทยาได้ในระดับหนึ่ง 

750  
(5 ผลัด) 

950  
(10 ปีขึ้นไป+5 ผลัด) 

1.7 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์  ที่ต้องใช้ทักษะในการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้งาน blood gas, electrolyte  

2,000  
(4 ผลัด) 

 

1.8 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์/พนักงานช่วยการพยาบาล  ที่ปฏิบตัิงาน
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์  ปฏบิัติงานให้บริการผู้ป่วยนอกเวลา
ราชการไม่น้อยกว่า  40  ชั่วโมง/เดือน และมิใช่การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการที่เป็นการปฏิบัติงานตอ่เนื่องจากในเวลาราชการ 

600 
(5 ปีขึ้นไป) 

800 
(10 ปีขึ้นไป) 

1.9 พนักงานช่วยการพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ  /  Intervention 
ภาควิชารังสีวิทยา  และได้รับการฝึกปฏิบัติงานลักษณะเฉพาะสามารถ
ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในหอ้งหัตถการ     ต้องได้รบัอนุมัติจากคณะ
กรรมการฯ ก่อน 

750 
 

950 
(10 ปีขึ้นไป) 

1.10 พนักงานช่วยการพยาบาลที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยโดยตรง เมื่อรวมเงิน
ค่าจ้างแล้วต้อง   ไม่เกิน  11,700  บาท/เดือน 

500 
 

700 
(10 ปีขึ้นไป) 

1.11  เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน  ที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง     750       1,200   1,400 

  (5 ปีขึ้นไป หรือ อยู่เวร
ไม่น้อยกว่า 8  ผลัด) 

 (10 ปีขึน้ไป) 

2.   วิชาชีพอ่ืน ๆ   
2.1 บรรณารักษ์ ปฏิบัติงานฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เปลี่ยนต าแหน่งหรือ

บรรจุก่อน 1 เมษายน  2552) 
1,200  

2.2 นักรังสีการแพทย์หรือผูป้ฏิบัติงานรังสีเทคนิคที่มีวุฒิปริญญาทางรังสีเทคนิค
และใบประกอบโรคศิลป์ฯ   นักเทคนิคการแพทย ์ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
นักวิทยาศาสตร์   นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์   สังกัดภาควิชาพยาธิ
วิทยา หรือภาควิชารังสีวิทยา        

1,200 
 
 

    2,500 
    (4 ผลัด) 

 

        3,000          
(2 ปีขึ้นไป+5ผลัด) 
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                                                                                                                               หน่วย : บาท 

ประเภท 
อัตราค่าตอบแทนไม่เกนิ  

เงื่อนไขประสบการณ์  และเงือ่นไขการอยู่เวร 
2.   วิชาชีพอ่ืน ๆ  (ต่อ)  

2.3 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์  ที่ปฏิบัติงานด้าน   
ควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียมขณะผ่าตัด 

1,500     3,000 
 (2ปีขึ้นไป) 

       5,000 
    (4ปีขึน้ไป) 

2.4  นักวิทยาศาสตร์  หรือนักรังสีการแพทย์   ซึ่งปฏิบัติหน้าที่  
 ฟิสิกส์การแพทย์  ภาควิชารังสีวิทยา 
 (*สอบผ่านการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง) 

2,000     4,000 
 (2ปีขึ้นไป) 

       6,000 
 (5ปีขึ้นไป+สอบ  
 ผ่านการรับรอง*) 

2.5  นักจิตวิทยา   โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อน                 1,200   
2.6  นักกายภาพบ าบัด  นักอาชีวบ าบัด   นักกิจกรรมบ าบัด  นักกายอุปกรณ์ 
        นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาความผิดปกติด้านการสื่อความหมาย) 
        สังกัดภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา   

2,000     2,500 
(2ปีขึ้นไป หรือ
อยู่เวรไม่น้อย
กวา่ 3 ผลัด) 

      3,000 
(5ปีขึ้นไปหรือ 
อยู่เวรไม่น้อย
กว่า 8 ผลัด) 

2.7  เภสัชกร 3,000 4,000 (2 ปีขึ้นไป)  
2.8  ทันตแพทย์ 3,000 4,000 (2 ปีขึ้นไป)  
2.9 (1) วิศวกรที่ต้องอยู่เวรหรือดูแลรับผิดชอบระบบงานหรือครุภัณฑ์ทางราชการ

ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
(2) วิศวกรที่ต้องอยู่เวรหรือดูแลรับผิดชอบระบบงานหรือครุภัณฑ์ทางราชการ
ทั้งในและนอกเวลาราชการที่บรรจุก่อน 1 เมษายน 2550 

3,000 4,000 (2 ปีขึ้นไป)  
 
6,000 (2 ปีขึ้นไป) 

 

2.10  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ดูแลระบบ PACS ภาควิชารังสีวิทยา 3,000   
2.11  สถาปนิก/มัณฑนากร 3,000 4,000 (2 ปีขึ้นไป)  
2.12  นักเวชสถิติ/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เวชสถิติ) ท าหน้าที่ coder ในการแปลงรหสั  
         กลุ่มโรคเป็นกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเพื่อเบิกเงินจากระบบประกันสุขภาพ หรือ 
         เจ้าหน้าที่วิเคราะหร์ะบบการเงิน ที่ท าหน้าทีจ่ัดการข้อมูลใช้ในการเบิกจ่าย 
         ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามกลุ่ม 
         วินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อน 

3,000 
 

5,000 (2 ปีขึ้นไป)  

2.13  นักเวชสถิติ/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เวชสถิติ) ที่ท าหน้าที่ผู้ช่วย coder  
          (sub coder) ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อน 

2,000 
 

3,000 (1 ปีขึ้นไป)  

2.14  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 3,000 5,000 ( 5 ปีขึ้นไป)  
2.15  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  หน่วยงานอื่น ๆ  
         ต้องได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อน 

3,000 5,000 ( 5 ปีขึ้นไป)  
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                                                                                                                               หน่วย : บาท 

ประเภท 
อัตราค่าตอบแทนไม่เกิน  

เงื่อนไขประสบการณ์  และเงือ่นไขการอยู่เวร 
2.   วิชาชีพอื่น ๆ  (ต่อ)  

2.16  นักวิทยาศาสตร์ท่ีให้บริการผู้ป่วยโดยตรง 
          ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อน 

1,200   

2.17  นักวิเทศสัมพันธ์  ส าหรับผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการติดต่อ 
         ประสานงานกับชาวต่างประเทศ 

 1,500 (2 ปีขึ้นไป)  

 
3. พยาบาล/ผู้ปฏิบตัิงานพยาบาล 

   

3.1  พยาบาล    
       3.1.1 สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา   หน่วยคลังเลือด   
                ภาควิชาพยาธิวิทยา   หน่วยไต  ภาควิชาอายุรศาสตร์  ศูนย์ถันยเวชช์ฯ 

2,000         2,500 
  (2 ปีขึ้นไปหรือ 
  อยู่เวรไม่น้อย   
  กว่า 3 ผลัด) 

     3,000 
(5 ปีขึ้นไปหรือ  
อยู่เวรไม่น้อย  
กว่า 8 ผลัด) 

       3.1.2 พยาบาล / นักรังสีการแพทย์ / ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค   
                ภาควิชารังสีวิทยา  ให้บริการด้าน Intervention Radiology พยาบาล 
                ศูนย์โรคหัวใจ  พยาบาล GI  พยาบาล NKC ท่ีท า therapeutic  
                intervention และปฏิบัติงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน 

2,000         3,000 
(ปฏิบัติงาน 3 ครั้ง /เดือน)  

 

       3.1.3 พยาบาลที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย   
                และปฏิบัติงานนอกเวลาไม่น้อยกว่า 3  ครั้ง/เดือน 

2,000  

3.2   พยาบาลเฉพาะกลุ่ม    
       3.2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าในการให้การพยาบาลผู้ป่วยประจ าหออภิบาล  
                ผู้ป่วยศัลยกรรม (SICU) อายุกรรม(MICU) ห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก (PICU) 
                หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)  หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด (NMCU)  
                หอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง  หอผู้ป่วยอายุกรรมชาย 1, 2, MRCU, SRCU          
                หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1, 2   หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง  หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท    
                หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ หน่วยฉุกเฉิน  และหอผู้ป่วยไฟไหม้-น้ าร้อนลวก / วิสัญญีพยาบาล /  
                พยาบาล  นักรังสีการแพทย์  ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  ภาควิชารังสีวิทยา ท่ีให้บริการ 
                ด้าน Intervention  / พยาบาล  ศูนย์โรคหัวใจ / พยาบาล GI / พยาบาล NKC ท่ีท า  
                therapeutic intervention รวมถึงพยาบาลศูนย์ให้ยาเคมีบ าบัด 
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                                                                                                                               หน่วย : บาท 

ประเภท 
อัตราค่าตอบแทนไม่เกนิ / เงื่อนไขประสบการณ์         

และเงื่อนไขการอยู่เวร 
3. พยาบาล/ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  (ต่อ)    
                     (1)   มีประสบการณ์ในหน่วยงานนัน้ ๆ  3  ปีขึ้นไป  และปฏบิัติงานตามที่ตกลงไว้ 
                             กับคณะ (และคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 3.1)    

+   500 

                     (2)  มีประสบการณ์ในหน่วยงานนั้น ๆ 5  ปีขึ้นไป และปฏิบัติงานตามที่ตกลง 
                            กับคณะ  ส าหรับพยาบาลฝ่ายบริการพยาบาล อยู่เวร  6 ผลัด/เดือนขึ้นไป   
                            และส าหรับวิสัญญีพยาบาล อยู่เวร 4 ผลัด/เดือนขึ้นไป  พยาบาล  นักรังส ี
                            การแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค  ภาควิชารังสีวิทยา ที่ใหบ้ริการด้าน  
                            Intervention / พยาบาลศูนย์โรคหัวใจ  / พยาบาล GI / พยาบาล NKC ที่ท า  
                            therapeutic intervention   รวมถึง  พยาบาลศูนย์ให้ยาเคมีบ าบัด   
                           อยู่เวร 6 ครั้ง/เดือนขึ้นไป และมิใช่การปฏบิัติงานนอกเวลาราชการที่เป็นการ 
                           ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากในเวลาราชการ 

+ 1,000 

3.3  พยาบาลสังกัดภาควิชา/หน่วยงานอื่น   ต้องได้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการฯก่อน 2,000 
3.4   ผู้ปฏบิัติงานพยาบาล   

        3.4.1   สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน   ต้องได้รับการอนุมัตกิ่อน 500 700 
(10 ปีขึ้นไป) 

        3.4.2   ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  ตามข้อ  3.4.1  ที่ปฏิบัตงิานบริการผู้ป่วย 
                   นอกเวลาราชการ  4 ผลัด / เดือนขึน้ไป  

600 800 
(10 ปีขึ้นไป) 

        3.4.3   สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล   หรือสังกัดภาควิชา/หน่วยงาน 
                   ให้บริการผู้ป่วยโดยตรงทุกวันราชการ 
 

750 1,200  
(5 ปีขึ้นไปหรือ
อยู่เวรไม่น้อย
กว่า 8 ผลัด) 

1,400 
(10 ปีขึ้นไป) 

4.   นายแพทย์    แพทย์ประจ าบ้าน  
       4.1  นายแพทย/์แพทย์ประจ าบ้าน  ชั้นปีที่   1    4,000 
       4.2  นายแพทย/์แพทย์ประจ าบ้าน  ชั้นปีที่   2    4,500 
       4.3  นายแพทย/์แพทย์ประจ าบ้าน  ชั้นปีที่   3   ขึ้นไป 5,000 
       4.4  นายแพทย์/แพทยป์ระจ าบ้านสังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  5,000 
       4.5  แพทย์ประจ าบ้านสาขาต่อยอด  (fellow)   5,000 
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