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สรุปสวัสดิการ/สิทธิประโยชน/คาตอบแทนตาง ๆ 

 พนักงานคณะแพทยศาสตร ตําแหนงพยาบาล 
                                                                                                      (สํารวจเม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดยงานการเจาหนาที)่ 

ประเภทสวัสดิการ สวัสดิการ  
พนักงานคณะแพทยศาสตร 

 

1.  สถานภาพ 1.1  ประเภทพนักงาน ระบบสัญญาจางเปนพนักงานเงินรายได 

1.2  จางดวยเงนิ เงินรายไดคณะแพทยศาสตร 

1.3  อัตราเริ่มจาง 
15,000(ไมไดรับใบประกอบ

วิชาชีพ) 

17,290 (ไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 

1.4  สัญญาจาง 
1 ป, 3 ป, 5 ป 

(เฉพาะตําแหนงพยาบาล, นายแพทย ฯลฯ จะจางครั้งแรก 5 ป) 

2. การประเมิน

ระหวางทดลอง

ปฏิบตัิงาน 

2.1  ประเมินทุก 2 เดือน 3 ครั้ง และ 6 

เดือน 1 ครั้ง 

2.2 ครบ 1 ป จะประเมินครั้งตอไปป

ละ 2 ครั้งครั้งละ 6 เดือน 

ประเมินทุก 2 เดือน 3 ครั้ง และ 6 เดือน 1 ครัง้ (คะแนนประเมินตองผานไมต่ํากวา

รอยละ 60) 

 

3. คา

รักษาพยาบาล

เฉพาะตัว 

3.1 ไดรับการประกันตน โดยเลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร หักคาจางรายเดือนเพื่อสมทบเขา

กองทุนประกันสังคม (หักคาจาง เดือนละ ไมเกิน 15,000 บาท x 5%) หักเดือนละ 750 บาท ยอดรวมท้ังปมาลดหยอน

ภาษีได  

 การประกันสังคม ไดรับประโยชนทดแทน 7 กรณี –กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย –กรณีทุพพลภาพ –กรณีตาย 

–กรณีคลอดบุตร –กรณีสงเคราะหบุตร –กรณีวางงาน  - กรณชีราภาพ 

3.2  เปนสมาชิกกองทุนประกันสังคมระหวางรอบัตรรับรองสิทธิประมาณ   3 เดือนสามารถใชสิทธิบุคลากร โดยแจง

รหัสบุคลากร 

4.   ญาติสายตรง 

กรณีการเลือก

รักษาพยาบาล 

4.1  ไดรับการยกเวนคาอาหารและคาหองพัก โรงพยาบาลสงขลานครนิทรตามทีโ่รงพยาบาลกําหนด 

4.2  มีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลรอยละ 60 ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และ รอยละ  50 โรงพยาบาลของรัฐ ทัง้นี้ 

คาใชจายไมเกินปละ 120,000 บาท  (ตามคณะฯ อนุมัติ)  หรือเลือกทําบัตรประกันสุขภาพ หรือบตัรประกันสังคมใหญาติสาย

ตรง อยางใดอยางหนึ่ง 

4.2 กรณีคูสมรส/บุตรของบคุลากรปฏิบัติงานในคณะฯ มาไมนอยกวา 1 ป สามารถเลือกประกันสังคมสถานพยาบาลรพ.

สงขลานครินทร หากบคุลากรลาออกหรือเลิกจางจะตองเลือกสถานพยาบาลอ่ืน ทันท ีแตถาทํางานกับคณะฯ ไมนอยกวา 

10 ปเลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครนิทรไดตลอดไป 

5. การพัฒนา/

สนับสนุนคาใชจาย

ประชุม อบรม

สัมมนา ในประเทศ/

ปงบประมาณ 

5.1  บุคลากรตั้งแตตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ

ตําแหนงทั่วไประดบัชํานาญงาน หรือตําแหนงระดบั 6 ถึงระดบั 8 หรือตําแหนงที่เทียบเทาขึน้ไป เบิกไดไมเกินปละ 13,500  

บาท 

5.2 บคุลากรที่มีตําแหนงระดบัช้ันต่ํากวาขอ 4.1 เบิกไดไมเกินปละ 9,000  บาท 
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พนักงานคณะแพทยศาสตร 

 

6.   เงินสวัสดิการ

บรรณสาร

สงเคราะห 

6.1 ปละไมเกิน 600 บาท/คน ไดรับเหมือนกัน 

 

7.  การประเมินเพ่ือ

พิจารณาความดี

ความชอบ ปละ 2 

ครั้ง  

ครั้งที่ 1 – 1 ตค. ป

ปจจุบนั 

ครั้งที่ 2 – 1 เมย. ป

ถัดไป 

 

7.1 บคุลากรปฏบิัติงานรอบปไมนอย

กวา 4 เดือน/1 ครั้ง  

และผลประเมินไมต่ํากวารอยละ 60ไดรบั 

7.2 คะแนนประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานดงันี ้

  90% ขึ้นไป         ผลประเมิน         A 

85 – 89.99%       ผลประเมิน          B 

75 – 84.99%       ผลประเมิน          C 

60 – 74.99%       ผลประเมิน          D 

ต่ํากวา 60% ผลประเมนิ ไมผานไม

เพิ่มคาจาง 

ไดรับการเพิม่คาจางความดีความชอบ หากไดระดับ A + จะคิดเปนโควตาแตละ

หนวยงานและวงเงินท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

8. การพิจารณา

ความดีความชอบ

กรณีเพ่ิมคาจางของ 

พนักงานเงินรายได  

8.1  ปฏบิัติงานในปงบประมาณไมนอยกวา 4 เดือน  

8.2  ลาปวย ลากิจไมเกินที่มอ. กําหนด 

8.3   ผลประเมินไมต่ํากวา รอยละ 60 

9.  กําหนดอัตราเงนิ

เพ่ิมสําหรับ

ตําแหนงที่เหตุพิเศษ

ของผูปฏบิัติงาน

ดานการสาธารณสุข 

(พตส.) 

9.1  พยาบาลแผนกผูปวยนอก, พยาบาลครอบครัวและชุมชน อนามัยชุมชน อาชีวอนามัย จะไดรับเดือนละ 1,000 บาท 

9.2  ใหแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน หองสังเกตอาการ หองคลอด หองผาตัด แผนกผูปวยใน/งานควบคุมการติดเช้ือ,งาน

บําบัดพิเศษที่ผานการอบรมเฉพาะทางตรง  จะไดรับเดือนละ  1,500 บาท 

9.3 พยาบาลวิสัญญีผานการอบรมฯ ตั้งแต 1 ปแผนกผูปวยหนักหรือผูปวยวิกฤต (ICU หรือ CCU)หรือพยาบาลผูปวยติด

เช้ือรุนแรงหรืออันตรายไดรบัเดือนละ 2,000 บาท 

10. คาเครื่องแบบ 10.1 คาเครื่องแบบตามทีค่ณะฯ อนุมัต ิ

11.ที่พักอาศัยของ

คณะแพทยศาสตร  

11.1 ที่พักยูนิตละ 2-3 คน (เม่ือมีเงินเดือนเทียบเทาระดบั 4 ขึ้นไป มีครอบครัว-มีบุตร ย่ืนขอที่พักครอบครัว) นําญาติ เพ่ือนมา

อาศัยช่ัวคราว แจงแมบานหนวยเคหะบริการ 

11.2 คาไฟฟาหนวยละ 2.85 บาท คาน้ําประปาหนวยละ 12–13 บาท คาเก็บขยะ (เหมาจาย) หอโสดหองละ 40 บาท/เดือน (อยู 

2 คนจายคนละครึ่ง) หอครอบครวั หองละ 60 บาท/   เดือน 

11.3  กรณีมีรถจักยานยนต รถยนต เขา –ออก ใหขอทําบัตรและสตกิเกอรสําหรับบคุลากร 

11.4 หามเล้ียงสุนัข แมว หนู งู หากพบแจงกรรมการหอพัก 

12. ทุนอุดหนนุการ

วิจัย 
12.1  สงเสนอหนวยสงเสริมพัฒนาวิชาการ  โครงการละ 20,000 บาท 
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13. บริการหองสมุด 13.1 มีสิทธิในการใชบริการหองสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะแพทยศาสตร หรือหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทรยืม

และจองหนังสือผานทางอินเตอรเน็ท 

 

14.  เงินสาขาขาด

แคลนตามภาระและ

คุณภาพ 

14.1 สังกัดฝายบริการพยาบาล วิสัญญีวิทยา หนวยคลังเลือด ภาควิชาพยาธิวิทยาเดือนละ 1,500  อยูเวรไมนอยกวา 3 ผลัด

ไดรับ 2,000 บาทถาอยู 8 ผลัด/ 6 ผลัดสําหรับอายุราชการ 8 ปขึน้ไปไดรับเดือนละ   2,500 บาท  

14.2  พยาบาลรังสีฯ ไดรับ 2,000 บาท/เดือน 

14.3 พยาบาลศนูยโรคหัวใจไดรบั 2,500 บาท/เดือน 

หมายเหตุ พยาบาลเฉพาะกลุม หอผูปวยหนักฯลฯ มีประสบการณในหนวยงาน 3 ปขึ้นไปจะได บวกอีก 500 บาท 

15.  เงินทนุอุดหนุน

จากเงินรายได

ปฏิบตัิงานในที่มี

ภาระงานซับซอน 

15.1  พยาบาลที่ปฏบิัติงานหออภิบาลผูปวย, หองผาตดั, หนวยดแูลผูปวยที่มีเครื่องชวยหายใจ หออภิบาลเด็ก หอผูปวยเด็ก

แรกเกิด หอผูปวยฉุกเฉิน ภาควิชาวิสัญญี(MICU, SICU, RCU,SRCU)  จะไดรบั 6,000 บาท/เดือน 

- รับทนุ 1 ป ชดใชทนุเปนระยะเวลา 2 เทาของระยะเวลาที่รับเงินทุนอุดหนุน 

- รับทนุ 2 ป ชดใชทนุเปนระยะเวลา 1.5 เทาของระยะเวลาที่รับเงนิทุนอุดหนนุ 

16.การลาปวยตั้งแต 

30 วันขึ้นไป ตองมี

ใบรับรองแพทย 

การลาปวยไมถงึ 30 

วัน ไมวาจะเปนการ

ลาครั้งเดียวหรือ

หลายครั้งติดตอกัน 

ถาผูมีอํานาจจะ

เรียกใบรับรอง

แพทย เพื่อ

ประกอบการ

พิจารณาได 

 

16.  การลานบัเปนปงบประมาณ 

16.1  ลาปวย 16.1  ลาปวยไดไมเกิน 60 วันทําการ แตกรณีที่เจ็บปวยจําเปนตองพักรักษาตัวเปน

เวลานาน อธิการบดีหรือผูที่ไดรบัมอบหมายแตรวมลาไมเกิน 120 วันทําการ 

หมายเหตุ พนักงานเงินรายได จะตองดําเนนิการขออนุญาตจากคณบด ี

16.2  ลากิจ 16.2  ไดรับคาจางปหนึ่งไมเกิน 45 วันทําการ แตในปที่เริ่มทํางานใหไดรับเงินคาจาง

ระหวางลาไดไมเกิน 15 วันทําการ 

 

16.3  ลาพักผอน จะตองปฏิบัตงิาน

ติดตอกันเกินกวา 6 เดือน  

16.3  ลาพักผอนปฏิบัตงิานครบ 6 เดือนลาปละ 10 วัน สะสมไมเกิน 20 วัน 

16.4  ลาคลอดบุตร  16.4 ตองปฏบิัติงาน 1-3 ป มีสิทธิลาคลอดบุตรได 60 วัน(นับตอเนือ่ง) และหรือลา

กิจเพ่ือเล้ียงบุตรลาไดอีก 30 วัน โดยอยูในดุลยพินจิของผูบังคบับัญชา 

-ปฏบิัติตั้งแต 3 ปขึ้นไปมีสิทธิลาคลอดบตุรครัง้ละไมเกิน 90 วันนับตอเนอืง และ

หรือลากิจเพ่ือเล้ียงดูบตุรใหมีสิทธิลาไมเกิน 150 วัน โดยไมไดรับเงินคาจาง 
16.5  ลาเขารบัการตรวจเลือกหรอืเขา

รับการเกณฑทหาร 

ไดรับลาเขารบัการตรวจเลือกหรอืเขารับการเกณฑทหาร 

16.6  ลาอุปสมบท หรือไปประกอบ

พิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ย่ืนใบลากอน

ไมนอยกวา  60 วัน 

ปฏิบัตงิานไมนอยกวา 3 ป พนักงานผูใดยังไมเคยอุปสมบท/ลาประกอบพธิีฮัจย ลา

ไดไมเกิน 120 วัน 
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17.  กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพพนักงาน

(กสพ.) 

17.1 เปนเงินบําเหน็จไดรับครั้งเดียวเม่ือสมาชิกเกษียณอายุ หรือลาออกจากงานหรือถึงแกกรรม หรือตามท่ีขอบังคับ

กองทุนฯ กําหนด 

17.2  การจายเงินกองทุนและผลประโยชนของเงินสมทบ(รอยละ)ท่ีไดรับตามอายุสมาชิก –ครบ 2 ป หรือมากกวาแต

ไมเกิน 4 ป ไดรับ 50%ของเงินสมทบ ครบ 4 ป หรือมากกวา ไดรับ 100%    

17.3 ต้ังแตบุคลากรท่ีสมัครต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 หากไมเลือกแผนการลงทุนมหาวิทยาลัยใหอยูท่ีแผนการ

ลงทุนท่ี 1 (ความเสี่ยงตํ่า) 

1. แผนท่ี 1 ความเสี่ยงตํ่าคือนโยบายตราสารหน้ี 100% 

2. แผนท่ี 2 ความเสี่ยงปานกลางคือนโยบายตราสารหน้ี 80% หุน 20%    

3. แผนท่ี 3 ความเสี่ยงสูงคือนโยบายตราสารหน้ี 60% หุน 40%      

(1)สมาชิกสามารถนําเงินสะสมไปลดหยอนภาษีได การหักสะสมเริ่มปแรกถึง 2 ป หักจากเงินเดือน 3%  

(2) ครบอายุสงเงินสํารองเล้ียงชีพ 2 – 5 ป หัก รอยละ 3 - 4 %ของเงินเดือน 

(3)ครบอายุสงเงินสํารองเล้ียงชีพ 5 ปขึ้นไป เลือกการลงทุนโดยหักเงินเดือนไดรอยละ 3 – 5%ของเงินเดือน 

สามารถเลือกแผนการลงทุน มี 3 ระดับ 

18.  ญาติสายตรง 

ถึงแกกรรม (คู

สมรส,บุตร, พอ 

แม) 

18.1  เสียชีวิตจะไดรับเงินรวมทําบุญรายละ 10,000 บาทและคาพวงหรีด 600 บาท 

18.2 ญาติสายตรงเสียชีวิตสามารถเบิกไดรายละ 3,000 บาทภายใน 15 วันนับแตวันเสียชีวิต 

19.  กรณีเย่ียมไข

บุคลากร 

19.1  คณะฯ ใหหนวยงานเบิกของเย่ียมไขรายละ 500 บาท/ครั้ง โดยมีระยะหางจากการเย่ียมครั้งที่แลวไมนอยกวา 3 เดอืน 

(ยกเวนคลอดบุตรไมไดรบั) 

20.  ไดรับการสงเสริมดานดนตรไีทย,ดนตรีสากล, ดนตรีพ้ืนบาน, นาฎศิลป, มโนรา ฯลฯ  ติดตอหนวยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

21. โอกาสการไปดูงานตางประเทศ    คณะแพทยศาสตรสนบัสนนุใหสมัครเขารบัการคัดเลือกไปดูงาน/ประชุมในตางประเทศ   

22.เงนิสมทบประกันสังคมจากหนวยงาน 

22.1  ไดรับเงินสมทบจากกองทนุประกันสังคมรายละ 500 บาท เปนการสนบัสนุนกิจกรรมหนวยงานสรางความสัมพนัธ 

23. โทษทางวินัย มี 5 สถาน 1. ภาคทัณฑ 2. ตัดคาจาง  3.ลดขั้นเงินเดือน 4.  ปลดออก  5.  ไลออก 
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ประเภทสวัสดิการ สวัสดิการ  
พนักงานคณะแพทยศาสตร 

 

24.ความกาวหนา 

ไดเปล่ียนตําแหนง

พนักงาน

มหาวิทยาลัย/

หัวหนาหอผูปวย/

ตําแหนงชํานาญ

การ/ชํานาญการ

พิเศษ/เช่ียวชาญ/

เช่ียวชาญพิเศษ 

ความกาวหนาในตาํแหนงงานซ้ําซอนขาราชการ

ปริญญาตรี ปริญญาโท

ปริญญาโท ปริญญาเอก ภายใน 3 ปี

ปริญญาตรี 9 ปี

ชํานาญการ  +  17,110

ชํานาญการ ชํานาญการพเิศษ เช่ียวชาญ

ปริญญาโท 6 ปี

ปริญญาเอก 3 ปี

 

25.  บุคลากรปฏิบตัิ

ราชการเกินกวาหรอื

เทากับ 20 ป 

บุคลากรปฏิบัตงิานในคณะแพทยศาสตรมาแลวไมนอยกวา 20 ป ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาไมกอใหเกิดความเสียหายตองาน

ราชการ โดยดุลพินิจของคณบดี ใหรายละ 20,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนมา(ตามบันทึกที่ มอ 

350(2)/311 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554) 

26.  บุคลากรปฏิบตัิ

ราชการในคณะฯ 

เกินกวา 10 ป 

พนักงานซ่ึงปฏบิัติงานในณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาแลวไมนอยกวา 10 ป จะไดสิทธิบตัรหลักประกัน

สุขภาพถวนหนากับโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

27. เงินบํานาญ/ เงิน

บําเหน็จชราภาพ 

(สปส.) 

จะไดรบัเงนิบํานาญ เม่ือจายเงนิสมทบครบ 180 เดือน และอายุตัวครบ 55 ปขึ้นไป ในอัตรา 20% ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือน

สุดทาย ถาจายสมทบเกิน 180 เดอืน จะไดรบัเพ่ิมอีก 1.5% ตอระยะเวลาจายเงินสมทบครบ 12 เดือน และถาถึงแกกรรม

ภายใน 60 วัน นับแตรบับํานาญ ก็จะไดรับบําเหนจ็ชราภาพอีก 10 เทา ของบํานาญที่ไดรบัครัง้สุดทายกอนถึงแกกรรม สวน

บําเหน็จจะจายใหผูที่มีคุณสมบตัไิมครบที่จะไดรับบํานาญ ซ่ึงมีอายุงานแตกตางกันไป 

 


