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สรุปสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์/ค่าตอบแทนต่างๆ  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งแพทย์ /วิชาการ 
                                                                                                                                                      (ส ำรวจเมื่อวันที่  26  มีนำคม 2557 โดยงำนกำรเจ้ำหนำ้ที่) 

ประเภทสวัสดิการ สวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

1.  สถำนภำพ 1.1  เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยแบ่งเป็น  4 ประเภท (1)ต ำแหน่งวิชำกำร 
(2)  ต ำแหน่งบริหำร       (3)  ต ำแหน่งประเภททัว่ไป          (4)  ต ำแหน่งวิชำชพีเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ 

พนักงำน
มหำวิทยำลยั (จ้ำง
ด้วยเงินงบประมำณ
แผ่นดิน) 

1.2  ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ เชน่  ต ำแหน่งนำยแพทย(์ได้รบัใบประกอบวชิำชีพเวชกรรม) อัตรำค่ำจำ้งเดือนละ 22,000 บำท(มำจำกเงินเดือน
ข้ำรำชกำร x 1.3 = 16,920 x 1.3 = 22,000) 

1.3  - อัตรำเร่ิมจ้ำงต ำแหน่งวชิำกำร –อำจำรย์ -ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ –รองศำสตรำจำรย์ –ศำสตรำจำรย ์
อัตรำค่ำจ้ำง ต ำแหน่งอำจำรย์ (วุฒิบัตร หลักสูตรอบรม 4 – 5 ปี)ได้รบั 30,920 บำท (1.5 x อัตรำค่ำจ้ำงข้ำรำชกำร) 
-อัตรำค่ำจ้ำงต ำแหน่งอำจำรย์ (วุฒิบัตรหลักสูตรอบรม 3  ปี)ไดร้ับ 30,000 บำท 
คณะฯ ใช้ค่ำตอบแทนให้เงินรวมต ำแหน่งวิชำกำรขั้นต่ ำเดือนละ 47,230 บำท  โดยใช้เงินรำยได้สมทบส่วนตำ่ง) 

1.4  สัญญำจำ้ง คร้ังที่ 1 จ้ำงไมเ่กิน 3-5 ปี จนหมดทนุหรือสอบวุฒบิัตร  
คร้ังที่ 2 เมื่อได้รับกำรจ้ำงต่อต ำแหน่งวิชำกำร(อำจำรย์) หรือปถีัดไป ถ้ำไม่ไดผ้ศ.จ้ำงไม่เกิน 1 ปี หรือด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์(ผศ) จ้ำงไม่เกิน 5 ป ีหลักเกณฑ์
และวิธีกำรจ้ำงต่อพนักงำนมหำวิทยำลัยจนเกษียณอำยุรำชกำร 
(1) ประกำศนี้ให้ใชบ้ังคับตัง้แต่ 4 ธันวำคม 2556 เป็นต้นไป (2) พนักงำนมหำวิทยำลัยทีจ่ะได้รับกำรพิจำรณำกำรจ้ำงต่อจนครบเกษียณอำยุรำชกำรต้องมีคุณสมบัติ
ตำมข้อ 11 ของข้อบังคับมหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์วำ่ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2551 และมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมำกข้ึนไปอยำ่งน้อย 6 รอบกำรประเมินติดต่อกัน โดยแต่ละรอบผลกำรประเมินผลกำรประเมินกำรปฏบิัติงำนต้องไมต่่ ำกว่ำระดบัดี (3) ให้คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ/หน่วยงำน เป็นผูพ้จิำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจำ้งต่อจนครบเกษียณอำยุรำชกำร (4) ให้คณะ/หน่วยงำน  ออกค ำสั่งจำ้งต่อจนถึงวนัที่ 30 กันยำยน ของ
ปีที่จะครบเกษียณอำยุรำชกำร 

2. เงินพ.ต.ส./เงิน
สำขำ       ขำดแคลน
(ต้องปฏบัติ ณ คณะ
ไม่น้อยกว่ำ 20 วัน 

2.1 ส ำหรับ ต ำแหน่งของผู้ปฏบิตัิงำนดำ้นกำรสำธำรณสุข (พ.ต.ส.) ต ำแหน่งนำยแพทย์ได้เดือนละ 5,000 บำท อำจำรย์แพทย์ได้รับเดือนละ 10,000 บำท 
2.2 เงินสำขำขำดแคลนเป็นพชท./พบป ปีที่ 1 เมย.ปีปัจจุบนั – ปีถัดไป 31 มีค. ต ำแหน่งนำยแพทย์ จะได้รับเดือนละ 4,000 บำท 
  - ปีที่ 2   ได้รับ 4,500 บำท/เดือน 
    ปีที่ 3เป็นตน้ไป ได้รบัเดือนละ 5,000 บำท 
(หำกไม่ปฏิบตัิงำนคณะฯ ไม่ครบ 20 วัน ไม่มีสทิธิเบิก ยกเว้นไปปฏิบัติรำชกำร 3 จังหวัดชำยแดนก็เบิกได้) 
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3. เงินสวสัดิกำร
บรรณสำรสงเครำะห ์

3.1 ปีละไม่เกิน 1,200 บำท/คน (ต ำแหนง่วิชำกำร)  แพทย์ใชทุ้น/ประจ ำบ้ำนปลีะ 600 บำท 

4.  กองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพพนักงำน
(กสพ.)หักลดหย่อน
ภำษีได ้

4.1 เป็นเงินบ ำเหน็จได้รับคร้ังเดียวเมื่อสมำชิกเกษียณอำยุ หรือลำออกจำกงำนหรือถึงแก่กรรม หรือตำมที่ข้อบังคับกองทุนฯ ก ำหนด 
4.2  กำรจ่ำยเงินกองทุนและผลประโยชน์ของเงินสมทบ(ร้อยละ)ที่ได้รับตำมอำยสุมำชิก –ครบ 2 ปี หรือมำกกว่ำแต่ไม่เกิน 4 ปี ได้รับ 50%ของเงินสมทบ ครบ 4 ปี 
หรือมำกกว่ำ ได้รับ 100%    
4.3 ตั้งแต่บุคลำกรที่สมัครตั้งแตว่ันที่ 1 มกรำคม 2557 หำกไม่เลือกแผนกำรลงทนุมหำวิทยำลยัให้อยู่ที่แผนกำรลงทนุที่ 1 (ควำมเสี่ยงต่ ำ) 
1. แผนที่ 1 ควำมเสี่ยงต่ ำคือนโยบำยตรำสำรหนี้ 100% 
2. แผนที่ 2 ควำมเสี่ยงปำนกลำงคือนโยบำยตรำสำรหนี้ 80% หุ้น 20%    
3. แผนที่ 3 ควำมเสี่ยงสงูคือนโยบำยตรำสำรหนี้ 60% หุ้น 40%      
สมำชิกสำมำรถน ำเงินสะสมไปลดหย่อนภำษีได้  
(1) กำรหักสะสมเริ่มปีแรกถึง 2 ปี หักจำกเงินเดือน 3%  
(2) ครบอำยุส่งเงนิส ำรองเลี้ยงชพี 2 – 5 ปี หัก ร้อยละ 3 - 4 %ของเงินเดือน 
(3)ครบอำยุส่งเงนิส ำรองเลี้ยงชพี 5 ปีขึ้นไป เลือกกำรลงทุนโดยหักเงินเดือนได้ร้อยละ 3 – 5%ของเงินเดือน 
สำมำรถเลือกแผนกำรลงทุน มี 3 ระดับ 
 

5.  เงินค่ำตอบแทน
กรณีปฏิบัติงำนอก
เวลำรำชกำร 

5.1 ตำมระเบียบกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำรเหมำจ่ำยเดือนละ 4,500 บำท 
5.2  ปฏิบัติงำนอยู่เวรเกินกว่ำ 6 ผลัด/เดือน ได้รบัผลัดละ 900 บำท  

5.3  แพทย์ใช้ทุน//แพทย์ประจ ำบำ้นที่ปฏบิัติประจ ำห้องฉุกเฉินและห้องตรวจเวชปฏบิัติทั่วไปรพ.มอ.เกินกว่ำ 25 ผลัดใน 1 เดือน ให้ได้
ค่ำตอบแทนเพิ่มอีกผลัดละ 1,200 บำท   ทั้งนี้เบิกรวมกันไม่เกินคนละ 11,700 บำท/เดือน  
5.4  แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ ำบำ้นตัง้แต่ปี 3 ขึ้นไปทีป่ฏิบัติงำนดูแลผูป้่วยที่ห้องฉุกเฉินในช่วงเวลำที่ก ำหนดให้รับค่ำตอบแทนชั่วโมงละ 
400 บำท 

ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
ได้สมทบเหมำจ่ำย
เดือนละ 4,500 
บำท 

6. กำรพัก 
6.1 จัดของเยี่ยมไข้เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 500 บำท/คร้ัง (ยกเว้นกำรคลอดบุตรเบิกไมไ่ด้) เบิกทันทีที่เข้ำรพ. 
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7. ค่ำรักษำพยำบำล
เฉพำะตัว 

4.1 ได้รับกำรประกันตน โดยเลือกสถำนพยำบำลโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ หักค่ำจ้ำงรำยเดอืนเพื่อสมทบเข้ำกองทุนประกนัสังคม (หักค่ำจ้ำง เดือนละ ไมเ่กิน 
15,000 บำท x 5%)  กำรประกันสังคม ได้รบัประโยชน์ทดแทน 7 กรณี –กรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย –กรณีทุพพลภำพ –กรณีตำย –กรณีคลอดบุตร –กรณี
สงเครำะห์บุตร –กรณีว่ำงงำน  - กรณีชรำภำพ 

7.2  เป็นสมำชิกกองทุนประกันสังคมระหว่ำงรอบัตรรับรองสิทธิประมำณ   3 เดือนสำมำรถใชส้ิทธิบุคลำกร โดยแจ้งรหัสบุคลำกร 
แจ้งรหัสบุคลำกร
โดยไม่ต้องช ำระเงนิ 

7.3 สิทธิ์สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำลเบิกจำกกองทุนพนักงำนมอ.(ส่วนที่เบิกไมไ่ด้จำกกองทนุประกันสังคม )ได้เท่ำที่จำ่ยจริงแตร่วมกันทั้งปีงบประมำณไม่เกิน 10,000 
บำท 
(1)รักษำฉุกเฉินตำมค ำสัง่แพทยท์ุกสถำนพยำบำลครั้งละไม่เกิน 2,000บำท ไมจ่ ำกัดจ ำนวนคร้ัง (2)รักษำผู้ป่วยนอกคร้ังละไม่เกิน 800 บำทไม่เกิน 20 คร้ัง/ปี 

8.   ญำติสำยตรง 
(กำรรักษำพยำบำล) 

8.1 ได้รับกำรยกเว้นค่ำอำหำรและค่ำห้องพัก โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์วงเงนิสวสัดิกำรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยจริงวงเงนิไม่เกิน 1,200 บำท(ป.ตรีบัญชี ก, ป.โท)สว่นป.
เอกจะได้วงเงินไม่เกิน 1,500 บำท 

8.2 ได้รับสิทธิกำรใช้กำรรักษำพยำบำลญำติสำยตรง วิธีใดวิธีหนึ่งมี 3 ประเภท 
(1)บัตรประกันสังคมโดยเลือกสถำนพยำบำลโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ หรือ (2)มีบัตรทองประกันสุขภำพเลือกสถำนพยำบำลโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ หรือ 
(3)สิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลร้อยละ 60 ในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ และ /หรือร้อยละ  50 โรงพยำบำลของรัฐ ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยไม่เกินปีละ 120,000 บำท  (ตำม
คณะฯ อนุมัติ) 

8.3 มีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลปีละไม่เกิน 10,000 บำท (จำกกองทุนสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์รวมทั้งบุคลำกร/ญำติสำยตรงทั้งปีไม่เกิน 10,000 บำท ) 
เอกสำรประกอบกำรเบิก 1. แบบ กทพ.01 
2. ใบเสร็จรับเงินคร้ังที่ 1 และ 2 ทุกครั้งหรือไม่มีเอกสำรให้ติดต่อประกันสังคมเพื่อประทบัตรำส่วนเกินสิทธิ 

8.4  เบิกค่ำเล่ำเรียนบุตรได้เชน่เดียวกับข้ำรำชกำร 

8.5 บุคลำกรปฏบิัติงำนสำขำขำดแคลนให้เปลี่ยนสถำนพยำบำลเป็นโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ตั้งแต่วันบรรจุ (หำกบุคลำกรปฏิบัติงำนครบ 10 ปี ลำออก ญำติสำย
ตรงเลือกรพ.มอ.ได้ต่อหรือต้องกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำลตำมภมูิล ำเนำเดิมได้  

9. กำรประเมิน
ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติงำน 

9.1  ประเมินเป็นปีกำรศึกษำ 1 ปี จะประเมินปลีะ 2 คร้ังครัง้ละ 6 เดือน (เฉพำะวชิำกำร) ส่วนต ำแหน่งต ำแหนง่พนักงำนปฏิบัติกำรวชิำชีพ 
จะประเมินตำมปงีบประมำณ ปลีะ 2 ครั้งคร้ังละ 6 เดือน 

ได้รับเพิ่มค่าจ้างปี
ละ2 คร้ัง ประเมิน

ปีละ 2 ครั้ง 
10.  ค่ำเครื่องแบบ 10.1 ค่ำเครื่องแบบตำมที่คณะฯ อนุมัติ คนละ 6 ตัว  ๆ ละ 500 บำท 
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11.   ทุนศึกษำ/ฝีกอบรม/ดูงำน/เสนอผลงำน ณ ต่ำงประเทศ จะได้รับคำ่เดินทำง + ค่ำประกนัสุขภำพ + ค่ำครองชีพ ฯลฯ 
11.1  การเสนอผลงาน ณ ภายในประเทศ /ต่างประเทศ (1) สนับสนุนแพทย์ทีไ่ด้รับรำงวัลชนะเลิศ จ ำนวน 5,000 บำท รำงวัลที่ 2 จ ำนวน 3,000 บำท รำงวัลที่ 3 จ ำนวน 2,000 บำท  (2) 
สนับสนนุค่ำใช้จำ่ยไม่เกิน 10,000 บำท/คน กรณีไปเสนอผลงำนวิชำกำร ให้ 6,000 บำท กรณีเสนอผลงำนเปน็โปสเตอร์สนับสนุนคำ่ใช้จำ่ย 1 คร้ังตลอดหลักสูตร 
12. ทุนอุดหนุนกำร
วิจัย 

   12.1  ส่งขอได้ที่หน่วยส่งเสรมิพัฒนำวิชำกำร  โครงกำรละ 20,000 บำท 

13.. กำรพัฒนำ/สนับสนนุค่ำใชจ้่ำยประชุม อบรมสัมมนำ ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
ได้รับวงเงนิตำมข้อตกลงของภำควิชำแต่ละภำควชิำ เฉพำะต ำแหน่งวิชำกำร ส่วนของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ ำบ้ำนตำมระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝีกปฏิบัติงำนฯ ส ำหรับบุคลำกร
สำยสนับสนนุจะได้รับดังต่อไปนี้ 
 

13.1  ค ำนวณวงเงินให้แต่ละหลักสูตรคูณด้วยอัตรำปลีะ 10,000 บำท/ 
13.2กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝึกปฏิบตัิงำน/อบรมและกิจกรรมที่เป็นภำคบังคบัของรำชวิทยำลัยได้ตลอดระยะเวลำกำรฝึกอบรมที่รำชวทิยำลัยก ำหนด ภำยในวงเงนิสนบัสนุนทั้งหมด 
13.3 กรณีที่แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ ำบำ้นปฏิบัติงำนไม่ครบตำมระยะเวลำกำรฝึกอบรมทีร่ำชวิทยำลัยก ำหนดแต่ละหลักสูตรและเบิกจ่ำยเงนิสนับสนนุเต็มจ ำนวนแล้ว จะต้องชดใช้เงิน
สนับสนนุคืนคณะปีละ 10,000 บำท ตำมจ ำนวนปีทีป่ฏิบัตงิำนไม่ครบ และหำกปีใดปฏบิัติงำนไม่ครบปี ให้นับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเปน็ 1 ปี 
 

 
14.  กำรประเมินเพื่อ
พิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ ปีละ 2 
คร้ัง  
คร้ังที่ 1 – 1 เมย. 
คร้ังที่ 2 – 1 ตค.  

14.1 บุคลำกรปฏิบัติงำนรอบปไีม่น้อยกว่ำ 4 เดือน/1 คร้ัง และผลประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ได้รับ 

  

14.1 คะแนนประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดังนี้ 
  90% ข้ึนไป         ผลประเมนิ         A 
85 – 89.99%       ผลประเมนิ         B 
75 – 84.99%       ผลประเมนิ         C 
60 – 74.99%       ผลประเมนิ         D 
ต่ ากว่า 60% ผลประเมิน ไม่ผ่านไม่เพ่ิมค่าจ้างได้รับการเพิ่มค่าจ้างความดีความชอบ หากได้ระดับ A + จะคิดเป็นโควตาแต่ละหน่วยงานและวงเงินที่

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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15.  ศึกษำต่อ
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสงูฯ/ โอกำสกำร
ไปดูงำนตำ่งประเทศ 

15.1  คณะฯ ยกเว้นค่ำลงทะเบยีนเรียนในหลักสูตรป.บัณฑิตชัน้สูงฯสำขำวชิำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก ตลอดหลักสูตร  
15.2  คณะสนับสนุนให้แพทย์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกไปดูงำนในต่ำงประเทศ 3- 4 สัปดำห ์

16.เงินสนับสนุนเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรจำกกองทุนประกันสังคมเข้ำในส่วนหน่วยงำน/ภำควชิำ 
ได้รับเงินสมทบจำกกองทุนประกันสังคมรำยละ 500 บำทเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนภำควิชำ 

17. สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมตัิหรือวุฒิบัตรฯ 
17.1 แพทย์ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมและปฏิบตัิงำนที่คณะแพทยศำสตร์ ทุกคนมีสิทธสิมัครสอบเพือ่หนังสืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแพทย์เฉพำะทำง โดยขอหนังสือรับรองกำรผ่ำนกำรฝึกปฏิบัตงิำน
ได้ที่หน่วยกำรศึกษำหลังปริญญำ (ชัน้ 7 งำนแพทยศำสตร์ หรืองำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ชั้น 4 ตึกบรหิำร) 

18.  สิทธิกำรลำสิทธิ
ประโยชน ์

18.  สิทธิกำรลำสิทธปิระโยชน์ 

18.1  ลำป่วยไดไ้ม่เกิน 60 วันท ำกำร แต่กรณีที่เจ็บป่วยจ ำเปน็ต้องพักรักษำตัวเป็นเวลำนำน อธิกำรบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยแต่รวมลำไม่เกิน 120 วันท ำกำร 
หมำยเหตุ พนักงำนเงนิรำยได้ จะต้องด ำเนนิกำรขออนุญำตจำกคณบดี 
18.1 กำรลำป่วยตั้งแต่ 30 วันขึน้ไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ กำรลำป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่ำจะเปน็กำรลำคร้ังเดียวหรือหลำยครั้งติดต่อกัน ถ้ำผู้มีอ ำนำจจะเรียกใบรับรอง
แพทย์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้ 
18.2  ลากิจ 
18.2  ได้รับค่ำจ้ำงปีหนึ่งไม่เกิน 45 วันท ำกำร แต่ในปีที่เร่ิมท ำงำนให้ได้รับเงนิค่ำจำ้งระหว่ำงลำได้ไม่เกิน 15 วันท ำกำร 

18.3  ลำพักผ่อน จะต้องปฏบิัตงิำนติดต่อกันเกินกว่ำ 6 เดือนในปีงบประมำณจะได้รับ   
 สิทธิกำรลำปีละ 10 วัน สะสมไม่เกิน 20 วัน ส ำหรับผู้ทีป่ฏิบัตงิำนติดต่อกันมำแล้ว  ไม่น้อยกวำ่ 10 ปี ให้มีสิทธิสะสมรวมไดไ้มเ่กิน 30 วัน 
18.4  ลำคลอดบุตร ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และหรือลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธลำไม่ เกิน 150 วัน โดยไม่มีสทิธิได้รบัค่ำจำ้ง 
18.5  ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเกณฑ์ทหำร 
18.6  ลำอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ไม่เกิน  60 วัน 

19.  ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนภำษำ 

19.1  สนับสนนุให้ได้รับกำรพฒันำด้ำนภำษำภำษำอังกฤษ,ภำษำญี่ปุน่ 
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20.  ได้รับกำรส่งเสริมด้ำนดนตรีไทย,ดนตรีสำกล, ดนตรีพืน้บำ้นสนบัสนุนให้ได้รับกำรผ่อนคลำยควำมเครียด และเข้ำชมรมทีช่อบ สมัครไดไ้ม่เกิน 2 ชมรม(หมำยเลข โทร.1126) 
21.เครื่องแบบพิธีกำร 21.1 ชำย –หมวก ทรงหม้อตำลสีขำว กระบงัหน้ำท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมสีด ำสำยรัดคำงสทีอง ฯลฯ – เสื้อ แบบรำชกำรสขีำว ฯลฯ 

21.2 หญิง- หมวก เป็นหมวกแก็ปทรงอ่อนพับปสีีขำว สำยรัดคำงสีทองมีดุมโลหะฯลฯ – เสื้อ ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขำวแบบคอแหลม แขนยำวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง
สี่ตะเข็บ ฯลฯ 
21.3  เคร่ืองหมำยประดับคอเสื้อ –เป็นโละสีทองตรำสัญลักษณม์หำวิทยำลยั ใช้ติดคอเสื้อเคร่ือแบบปกติขำวของพนักงำนฯ 
อินทรธนู แข็ง พ้ืนสักหลาดสีด า ขนาดกว้างห้าเซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่ามีแถบไหมสีทองขนาดหนึ่งเซนติเมตรรายละเอียดศึกษาได้ที่
www.psu.ac.th 

22.  
เครือ่งรำชอิสริยำภรณ์ 

22.1  ต ำแหน่งประจ ำแผนกหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ เร่ิม ครบ 5 ปัได้ บ.ม. เลื่อนอีก 5 ปี เป็น จ.ช. 
22.1   หัวหน้ำแผนกหรือต ำแหน่งเทียบเทำ่ เร่ิม ครบ 5 ปัได้ จ.ม. เลื่อนอีก 5 ปี เป็น ค.ม. 
บ.ม. หมายถึง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
จ.ช. หมายถึง จตัุรถาภรณ์ช้างเผือก 

23. โทษทำงวนิัย มี 4 สถำน 1. ภำคทัณฑ์ 2. ตัดค่ำจ้ำง  3. เลิกจ้ำง 4.  ไล่ออก 
24.  โครงกำรเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ ำ/ไม่มี
ดอกเบี้ย 

- สวัสดิกำรเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 
- สวัสดิกำรเงินกู้เพื่อกำรศึกษำของบุตร 
- สวัสดิกำรเงินยืมเพื่อกิจกรรมด้ำนวฒันธรรม 
-สมำชิกสอ.มอ. ได้กู้เพื่อกำรซื้ออสังหำริมำทรัพยที่ดนิ ที่อยู่อำศยั ซื้อรถยนต์ฯลฯ ดอกเบี้ยต่ ำ ได้รับเฉลี่ยคืนส่วนที่หักคืน 

25.กำรยกย่องเชิดชู
เกียรติ (หอเกียรติยศ)  

25.1 บุคลำกรดีเด่น บุคลำกรตวัอย่ำงดีเด่น อำจำรย์ดีเด่น นักวจิัยดีเด่น คนดีศรีตรัง คนดีศรีสงขลำ ฯลฯ  
25.2  ได้รับกำรพิจำรณำเปน็บคุลำกรดีเด่น พนักงำนมอ.ดีเด่น, พนักงำนเงนิรำยได้ดีเด่น (รำงวัลจำกคณะฯ และได้แข่งขันภำยในมอ.) 

26.  ได้รับส่วนลดค่ำ
โดยสำรรถไฟ 
(สกสค.) 

ประชุม อบรม ศึกษำ ดงูำน (ไมจ่ ำกัดจ ำนวนคร้ัง) และทัศนศึกษำ (ปลีะคร้ัง) 

27.เงินทดแทนกรณี
เจ็บป่วยนอนรักษำตัว
ในรพ. (สปส.) 

นอกจำกเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลโดยไม่ต้องใช้จำ่ยค่ำรักษำใด ๆ แล้วยังได้รบัเงินทดแทน 50% ของเงินเดือนด้วย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 วัน/ครั้งและไม่เกิน 180 วัน/ปี 
เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเร้ือรังจะได้รับไม่เกิน 365 วัน 
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28.ค่ำพำหนะรถส่งตัว
ผู้ป่วย (สปส.) 

กรณีจ ำเป็นต้องรับสง่ผูป้่วยไปรกัษำต่อยัง รพ.อ่ืน ภำยใน 72 ชัว่โมง ถ้ำเปน็กำรรับส่งภำยในเขตจังหวัดเดียวกัน จะได้รับค่ำรถพยำบำล/เวลำเท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 
500 บำท/คร้ังและ 300 บำท/คร้ัง ส ำหรับพำหนะรับจำ้งส่วนบุคคล หำกต้องข้ำมจังหวัดจะได้รับเพิ่มอีก กิโลเมตรละ 6 บำท 

29.กรณีทุพพลภำพ 
(สปส.) 

ได้รับเงินทดแทนรำยเดือนตลอดชีวิตในอัตรำ 50% ของเงินเดือนสุดท้ำยก่อนทุพพลภำพ มีค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เท่ำที่จำ่ยจริงไม่เกิน 2,000 บำทต่อเดือน ได้รับ
ค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรฟื้นฟสูมรรถภำพเท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 40,000 บำท/รำย และเมื่อถึงแก่กรรมจะได้รับค่ำท ำศพ 40,000 บำท 

30. กรณีพนักงำนถึง
แก่กรรมได้รับจำก
สปส. มอ และ.ถ้ำเปน็
สมำชิกสอ.มอ. 

(1) ได้รับค่ำท ำศพ 3 เท่ำของเงนิเดือนส่วน(2) ,(3) ได้รับ 40,000 บำท/รำย พร้อมเงินสงเครำะห์จำก สปส.ดังนี้-กรณีจ่ำยเงินสมทบ 3 - 10 ปี ได้รับเท่ำกับเงนิเดือน 
(2) บุคลำกรมอ.ปฏิบัติครบ 1 ป ีทำยำทจะได้รับ 20,000 บำท 
(3)  เป็นสมำชิกสอ.มอ. ครบ 15 ปีได้รับ 400,000 บำท (ส่วนก่อน 15 ปีทำยำทจะได้รับตำมระเบียบสอ.มอ. 

31.กรณีว่ำงงำน 
(สปส.) 

กรณีถูกเลิกจ้ำงได้รับ 50% ของเงินเดือนคร้ังละไม่เกิน 180 วัน 
- กรณีลำออกจำกงำน/สิ้นสุดสญัญำจ้ำงได้รับ 30% คร้ังละไม่เกิน 90 วันทั้งนี้ต้องแจง้ส ำนักงำนจัดหำงำนภำยใน 30 วันนบัจำกวันที่ถูกเลิกจ้ำง/ลำออก 

32. เงินชดเชยกำรลำคลอดบุตร เงินสงเครำะห์บุตร(สปส.) 
ได้รับ 400 บำท/เดือน/คน (ไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่อำยุแรกเกิด-6 ขวบบริบูรณ์)  
33.เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนอนรักษำตัวในรพ. (สปส.) 
นอกจำกเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลโดยไม่ต้องใช้จำ่ยค่ำรักษำใด ๆ แล้วยังได้รบัเงินทดแทน 50% ของเงินเดือนด้วย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 วัน/ครั้งและไม่เกิน 180 วัน/ปี เว้นแตป่่วยด้วยโรคเร้ือรัง
จะได้รับไม่เกิน 365 วัน 
34.บุคลำกรเสียชีวิต
(ทำยำทได้รบั) 

บุคลำกรเสียชีวติจะได้รับ 
34.1  คณะแพทย์ร่วมท ำบุญและเป็นเจ้ำภำพ 10,000 บำทและค่ำพวงหรีดรำยละ  600 บำท 
34.2 มหำวิทยำลยัให้ร่วมท ำบญุ รำยละ 20,000 บำทและค่ำท ำศพ 3 เท่ำของเงินเดือนคร้ังสดุท้ำยก่อนเสียชวีิต 
34.3  กองทุนประกันสังคมให้รำยละ 40,000 บำท 
34.4 ถ้ำเป็นสมำชิกสอ.มอ. ไม่เกิน 3 ปี จะได้รับ 100,000บำท(หนึ่งแสนบำท และคำ่ฌำปนกิจอีก ประมำณ 140,000 กว่ำบำทแล้ว(ศพละ 20 บำท) 
ถ้ำเป็นสมำชิกมำกกวำ่ 3-4    110,000  บำท(ได้เพิ่มจำกหนึ่งแสนอีก 10,000 บำท ฯลฯ 

35.กำรเป็นสมำชิก
สหกรณ์ สอ.มอ/ มอ/
สบ.มอ. (เว็บไซต ์
psucoop.psu.ac.th) 

สมำชิกได้รับสวสัดิกำรมำกกวำ่ 25 รำยกำร เช่น เงินฝำก ดอกเบี้ยสูงไม่เสียภำษี, กู้ดอกเบี้ยต่ ำได้รับเฉลี่ยคืน, ปันผลจำกกำรลงหุ้นที่ส่งแต่ละเดือน กรณีเป็นสมำชิก
ใหม่สำมำรถซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 300,000 บำท,ได้รับเงินขวัญถุง กรณีแต่งงำน, มบีุตร กรณีเจ็บป่วยเบิกได้คืนละ 200 บำทไม่เกิน 1,000 บำท (5 คืน)ญำตสิำยตรง
เสียชีวิตได้ 2,500 บำท/ศพ สมำชิกเสียชีวติได้รับไม่น้อยกวำ่ 200,000 บำท+ส่วนที่เป็นสมำชกิระยะเวลำเท่ำไรไม่เกิน 36 เดือน บวกอีก 100,000 บำท 
กรณีลำออกเกิน 10 ปีจะได้รับเงินกองทุนเกษียณอำยุ ปีละ 2,500 บำท ทั้งนี้ไม่เกิน 50,000 บำท 
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36.  ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
น้ ำประปำ ค่ำเก็บขยะ 

36. ค่ำไฟฟ้ำหน่วยละ 3.70 บำท ค่ำน้ ำประปำหน่วยละ 15 บำท (ฟรีคนละ น้ ำ 10 หน่วย ไฟฟำ้ 60ค่ำเก็บขยะ (เหมำจ่ำย) หอโสดห้องละ 40 บำท/เดือน (อยู ่2 คน
จ่ำยคนละคร่ึง) หอครอบครัว ห้องละ 60 บำท/   เดือน 
ได้รับเฉพำะบุคลำกรตำมระเบียบที่พักคณะฯ 

37.ควำมก้ำวหน้ำ ได้
เปลี่ยนต ำแหน่ง/ปรับ
ระดับจะได้รับเฉพำะ
ต ำแหน่ง 

37.  ได้รับกำรเลื่อนระดับ/ เปลีย่นต ำแหน่ง ตำมที่หนว่ยงำนเห็นว่ำเปน็ประโยชน์ ภำระงำนใหม่และคุณสมบตัิเหมำะสม  
 

38.  หลัง
เกษียณอำยุ/หรือ
ลำออก 

38.1 หลังเกษียณอำยุ/หรือลำออกรับรำชกำรเกินกว่ำ 20 ปีนบัถึงวันพ้นจำกรำชกำรมีสิทธิรัเงนิขวัญถุงรำยละ 20,000 บำท 
38.2 กรณีปฏิบัติงำนที่คณะฯ นำนกว่ำ 10 ปี สิทธิขอบัตรประกนัสุขภำพทัง้ตนเองและญำติสำยตรงได้ 

39. เงินบ ำนำญ/ เงิน
บ ำเหน็จชรำภำพ 
(สปส.) 

39. จะได้รับเงินบ ำนำญ เมื่อจ่ำยเงินสมทบครบ 180 เดือน และอำยุตัวครบ 55 ปีขึ้นไป ในอตัรำ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย ถ้ำจ่ำยสมทบเกิน 180 
เดือน จะได้รับเพิ่มอีก 1.5% ต่อระยะเวลำจ่ำยเงินสมทบครบ 12 เดือน และถ้ำถึงแก่กรรมภำยใน 60 วัน นับแต่รับบ ำนำญ ก็จะได้รับบ ำเหน็จชรำภำพอีก 10 เท่ำ 
ของบ ำนำญที่ได้รับคร้ังสุดทำ้ยกอ่นถึงแก่กรรม ส่วนบ ำเหน็จจะจ่ำยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบที่จะได้รับบ ำนำญ ซึง่มีอำยุงำนแตกต่ำงกันไป 

40.  ญำติสำยตรง ถึง
แก่กรรม (คู่สมรส,
บุตร, พ่อ แม่) 

40.1  เสียชีวิตจะได้รับเงนิร่วมท ำบุญรำยละ 3,000 บำทและคำ่พวงหรีด 600 บำท(คณะแพทย์ 
40.2 เป็นสมำชิกสอ.มอ. ญำติสำยตรงเสียชีวติสำมำรถเบิกได้รำยละ  2,500 บำท ยกเว้นคู่สมรสไม่ได้เป็นสมำชิกสอ.มอ. จะได้รับศพละ 10,000 บำท 

41.  กรณีเยี่ยมไข้
บุคลำกร 

41.1  คณะฯ ให้หน่วยงำนเบิกของเยี่ยมไข้รำยละ 500 บำท/ครั้ง โดยมีระยะห่ำงจำกกำรเยี่ยมคร้ังที่แล้วไม่น้อยกวำ่ 3 เดือน (ยกเว้นคลอดบุตรไม่ได้รับหรือ) 
41.2  สมำชิกสอ.มอ. ได้ค่ำพักรักษำตัวในรพ.คืนละ 200 บำทแต่ไม่เกิน 7 คืน(ยกเว้นคลอดบตุรไม่ได้รับ)  

42. ที่พักอำศัยของ
คณะแพทยศำสตร์  

42.1 ที่พักยูนิต (เมื่อมีครอบครัว-มีบุตร ยื่นขอที่พักครอบครัว) น ำญำติ เพื่อนมำอำศัยชั่วครำว แจ้งแม่บ้ำนหน่วยงำนอำคำรสถำนที ่(โทร. 1110 ) 

43. สติกเกอร์เข้ำออก
บุคลำกร 

43.  กรณีมีรถจักยำนยนต์ รถยนต์ เข้ำ –ออก ให้ขอท ำบัตรและสติกเกอร์ส ำหรับบุคลำกร 
ติดต่อกองอำคำร/งำนอำคำรสถำนที่คณะฯ 

44.  ข้อห้ำม 44.  ห้ำมเลี้ยงสุนัข แมว หนู งู หำกพบแจ้งกรรมกำรหอพัก 
ห้ำมน ำสตัว์เข้ำพักที่พักตลอดจนให้อำหำรสัตว์ 
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45.ระบบกำรจรำจร
ภำยในบริเวณมอ.
(2557) 

45.1 ผู้ขับขี่ที่น ำรถเข้ำมำในบริเวณมอ.ไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจรหรือผิดระเบียบ เช่นกรณีถูกใส่เครืองบังคับล้อรถ ติดต่อที่ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย เพื่อช ำระ
ค่ำธรรมเนียมปลดล้อคร้ังละ 300 บำท/รถยนต/์รถยำนยนต์ หำกไม่ช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรปลดเครื่องฯ ท ำลำยเครื่องปรับเพิ่มเป็น 2 เท่ำ  
45.2  หำกตรวจพบรถในลักษณะที่จอดทิ้งไว้ภำยในมอเกินกวำ่ 7 วนั เจ้ำหนำ้จรำจรจะท ำกำรยกรถมำจอดในที่ มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้เจ้ำของรถช ำระค่ำธรรมเนียม
ยกรถเป็นเงิน 3,000 บำท ส ำหรับรถยนต์เพิ่มอีก 100 บำท รถจักรยำนยนต์ 50 บำท 

46.กำรเรียกเก็บค่ำ
เช่ำที่พักกรณีไม่คืนที่
พักของรำชกำรตำม
ก ำหนด 

46. 1 ที่พักประเภท ห้องพักอำคำรชุด(แฟลต) สถำนะโสด อัตรำ 3,000 บำท/เดือน/ห้อง 
46.2  ที่พักประเภท ห้องพักอำคำรชุด(แฟลต) สถำนะครอบครวั อัตรำ 5,000 บำท/เดือน/ห้อง 
46.3  สถำนะครอบครัวใหญ่ 2 ยูนิต อัตรำ 7,500 บำท/เดือน/ห้อง 
46.4  ที่พักประเภท บ้ำนพักอำจำรย์แพทย์ บำ้นระดับ 5 – 6 อัตรำ 10,000 บำท/เดือน/บ้ำน 
46.5  ที่พักประเภท บ้ำนพักอำจำรย์แพทย์ บำ้นระดับ 7 – 8 อัตรำ 10,000 บำท/เดือน/บ้ำน 
สิทธิกำรพักอำศัยเต็มที่ หมำยถงึบุคลำกรใชส้ิทธิอยู่อำศัยในที่พกัของคณะเป็นเวลำไมน่้อยกว่ำ 4 วันต่อสัปดำห์ หรือ 16 วันต่อเดือน 
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ร้ำนสุขสมหมำย (ตรงข้ำมตลำดกิมหยง)อ.หำดใหญ่ โทร.074245026 หรือ 0818978762  

                               ชำย                   หญิง  
อินทรธน ู               900                      900              บำท  
หมวก            650+ถุง 100                650 + ถุง100    บำท  
เครื่องหมำยประดับคอเสื้อ       100         100       

กระดุม                150 (5 เม็ด)               75 (3 เม็ด)    บำท  
รวม                 1,800  บำท               1,725             บำท 



ความรู้เก่ียวกับนักศึกษาแพทย์ผูท้ าสัญญา (แพทย์ใช้ทนุย่อ พชท.) 

1. การไดร้บัอตัราก าลงับรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัจากอตัราหมุนเวียนพชท.    

ครบ 3 ปีตอ้งจา้งเป็นพนักงานคณะฯ นอกจากมีอตัราเพียงพอ หรือไดร้บัการจา้ง
ตอ่เป็นต าแหน่งอาจารยจ์ะไดร้บัเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตอ่ 

2. การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัต  าแหน่งนายแพทย ์เพื่อปฏิบตัชิดใชทุ้น 

3. ไดร้บับรรจุวนัท่ี 1 เมษายน ปฏิบตัชิดใชทุ้น 3 ปี จะตอ้งไดร้บัวุฒิการศึกษาพบ.

ก่อนวนับรรจุและใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ใบประกอบโรคศิลป์) 

4. เขา้ฝึกปฏิบตังิานไดร้บัเงินเดือน สวสัดิการตา่ง ๆ และสอบวุฒิบตัรแพทยเ์ฉพาะทาง    

5. การปฏิบตังิานไม่ครบชดใชทุ้น 3 ปี ขอเปลี่ยนสาขาหรือเปลี่ยนสถาบนัตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบคณะกรรมการประจ  าคณะและสถาบนัพระบรมราชชนก 

6. การไดร้บัรหสับุคลากรและ PSU Passport 

7. ส่งใบแสดงผลการฉีดวัคซีนหรือตรวจไวรัสตับบแีละสุกใสแนบมาด้วย 



4 

ความรูก้ารนับปีเพื่อไดร้บัสิทธิ  สวสัดิการต่าง ๆ 

• วันเวลา/วิธีปฏิบัติงาน ปีการศึกษา   นบัตั้งแตว่นัท่ี 1 เมษายนของปีปัจจุบนัจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 

ของปีถดัไป 

การตอบแทนสาขาขาดแคลน/การพฒันา ศึกษา ฝึกอบรม

ประชุมสมัมนาปฏิบตักิารเบิกค่าใชจ้า่ย 

ปีงบประมาณ   นบัตั้งแตว่นัท่ี 1 ตลุาคมของปีปัจจุบนัจนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 

ของปีถดัไป 

การลาทุกประเภท/การพิจารณาความดีความชอบ (ปีละ 2 ครั้ง) 

ครั้งท่ี 1 จะเล่ือนเงินเดือน วนัที่ 1 ตลุาคม ของปีปัจจบุนั 

ครั้งท่ี 2 จะเล่ือนเงินเดือน วนัท่ี 1 เมษายน ของปีถดัไป 
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   ความรูเ้กี่ยวกบัการไดร้บัคา่ตอบแทน 

1.    ค่าตอบแทนปกติ ไดแ้ก่  เงินเดือน/เงินค่าจา้ง  หมายถึง 
จ านวนเงินท่ีบุคคลไดร้บัเป็นการตอบแทนการท างานจ่าย

เหมาเป็นรายเดือน/รายวนั และถือเป็นรายไดป้ระจ า 

2.  ค่าตอบแทนพิเศษ ไดแ้ก่เงินโบนัส, เงินสาขาขาดแคลน,เงินกองทุน

ประกนัสงัคม, เงิน พ.ต.ส., เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ฯลฯ  



พนกังานมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

- ระยะเวลาการจา้งไมเ่กิน 5 ปีงบประมาณ  

- ส าหรบัผูท่ี้จา้งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี สามารถจา้งตอ่ได ้

  จนครบเกษียณอายรุาชการ 

- กรณีตดิภาระชดใชท้นุ (แพทยใ์ชท้นุ) ใชส้ญัญาจา้งไดไ้มเ่กิน 3 ปี  
  และจา้งไมเ่กิน ปีงบประมาณ จนสอบวฒิุบตัรหรือแลว้แตห่นว่ยงานขอ    

อนมุตั ิ

พนกังานเงนิรายไดค้ณะ ต าแหนง่อ่ืน ๆ ในคณะ 

- จา้งครัง้แรก  จา้งตัง้แตว่นัท่ีบรรจ ุ– สิ้นปีงบประมาณท่ีบรรจ ุ 

- ครัง้ท่ี 1  จา้งตอ่ได ้1 ปี   
- ครัง้ท่ี 2  จา้งตอ่ได ้1, 3 ปี 

- ครัง้ท่ี 3  เป็นตน้ไป   จา้งตอ่ได ้1, 3, 5 ปี 

ซ่ึงการจา้งตอ่เนือ่งนัน้ขึน้อยูห่นว่ยงานท่ีสงักดั และผลการปฏิบตังิาน 



พนักงานมหาวิทยาลัย (www.persennel.psu.ac.th) 





โครงสร้างงานการเจ้าหน้าที ่



กระบวนการบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค ์นโยบาย และแผนองค์การ

การพยากรณ์
ทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์
องค์การ

แผน
กลยุทธ์

การวิเคราะหอั์ตราก าลัง
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

-อัตราก าลังคงคลัง
-การจ้างงาน เชน่    ศึกษา
ทบทวนภารกิจ ค านวณ
อัตราก าลังแต่ละกิจกรรม 
ก าหนดหน่วยนับปริมาณ/
คุณภาพ 
-สมรรถภาพการผลิต/บริการ
-การจัดองค์การ รวม
อัตราก าลังเพียงพอทุก
กิจกรรม

การคาดคะเนความต้องการอัตราก าลังในอนาคต

การคาดคะเน
ความต้องการ
ระดับหน่วย

การตกลง
ด้าน

งบประมาณ

การคาดคะเน
ความต้องการ

รวม

ประมาณการ
อัตราก าลัง

เพ่ือการจัดการ

การอนุมัติและมอบอ านาจของฝ่าย
จัดบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์

จัดสรร
อัตราก าลัง

แผนและแผนงานอัตราก าลัง

-สรรหาและคัดเลือก
-การบรรจุแต่งต้ัง
-ค่าตอบแทน
-ฝึกอบรมและพัฒนา
-ประเมินผลการปฏิบัติงาน
-สายอาชพีและความก้าวหน้า
-สวัสดิการ/การธ ารงรักษา/ความปลอดภัย
-การส ารวจและตรวจสอบประสิทธิภาพ
-วินัย/สิทธิการลา/การร้องทุกข/์พ้นจาก

ปรับปรุง/ส ารวจ/ตรวจสอบคุณภาพ
รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอน
ที่ 1

ขั้นตอน
ที่ 2

ขั้นตอน
ที่ 3

P

D

C

ขั้นตอน
ที่ 4

A



ระบบบริหารงานบุคคล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์ 
การบริหารจดัการระบบงานบคุคลมี  5 ระบบ 
1. ระบบราชการ 
2. ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย 
         * เงนิงบประมาณแผ่นดนิหรือเงนิรายได้ 
3. ระบบพนักงานเงนิรายได้(พนักงานคณะแพทย์) 
4. ระบบลูกจ้าง 
         * ลูกจ้างประจ า 
         * ลูกจ้างช่ัวคราว 
                - เงนิงบประมาณ 
         * ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 

 5. พนกังานราชการ 



บคุลากรของคณะแพทยศาสตร ์ 

มี 2 ประเภท 

 1. บุคลากรประจ า 
  - ข้าราชการ (สายวิชาการ สายบริการวิชาการ สาย 
     สนับสนุน/บริหาร) 
  - ลูกจ้างประจ า  
 2. บุคลากรระบบสัญญาจ้าง 
 - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
  (พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/วิชาชีพ)) 
 - พนักงานเงินรายได้ (ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างโครงการ) 
 - พนักงานวิจัย (ผู้ช่วยวิจัย) 
 - ลูกจ้างเงินงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์/โครงการ AEC) 
            -  * พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  * (ใหม)่ 



จ านวนบุคลากร  คณะแพทยศาสตร ์
ประเภท แบ่ง

ตาม 
ประเภท
ต าแหน่ง 

แบ่งตาม
หน่วยงาน 

จ านวน 

1) ข้าราชการ ต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 
 

แบ่งตามหน่วยงาน 1247 

2) ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง 
 

ประเภทต าแหน่ง 
 

แบ่งตามหน่วยงาน 
 

 394 

3) พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
 

ประเภทต าแหน่ง 
 

แบ่งตามหน่วยงาน 
 

1113 

4) พนักงานเงนิรายได้คณะ ต าแหน่ง 
 

ประเภทต าแหน่ง 
 

แบ่งตามหน่วยงาน 
 

1529 

5) พนักงานเงนิรายได้คณะ
(นอกระบบ) 

ต าแหน่ง 
 

ประเภทต าแหน่ง 
 

แบ่งตามหน่วยงาน 
 

345 

6) ลูกจ้างโครงการผลิต
แพทย์เพิ่ม 

ต าแหน่ง 
 

ประเภทต าแหน่ง 
 

แบ่งตามหน่วยงาน 
 

58 

รวม ต าแหน่ง 
 

ประเภทต าแหน่ง 
 

แบ่งตามหน่วยงาน 
 

4686 



• คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.)/
อธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย “อนุมัติสั่งจ้าง/เลิกจ้าง” 
ส าหรับบุคลากรพนักงานมอ.(ทั้งเงินงบประมาณ และเงิน
รายได้คณะ)คณบดีเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในคณะฯ 
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์หรือผู้
ได้รับมอบหมาย อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ การเลิก
จ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 



พนกังานมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

- ระยะเวลาการจา้งไมเ่กิน 5 ปีงบประมาณ  

- ส าหรบัผ ูท่ี้จา้งมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 10 ปี สามารถจา้งต่อได ้

  จนครบเกษียณอายรุาชการ 

- กรณีติดภาระชดใชท้นุ (แพทยใ์ชท้นุ) ใชส้ญัญาจา้งไดไ้มเ่กิน 3 ปี  
  และจา้งไมเ่กิน ปีงบประมาณ จนสอบวฒิุบตัรหรอืแลว้แต่หน่วยงาน

ขอ    อนมุติั 

พนกังานเงินรายไดค้ณะ ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในคณะ 

- จา้งครัง้แรก  จา้งตัง้แต่วนัท่ีบรรจ ุ– สิ้นปีงบประมาณท่ีบรรจ ุ 

- ครัง้ท่ี 1  จา้งต่อได ้1 ปี   
- ครัง้ท่ี 2  จา้งต่อได ้1, 3 ปี 

- ครัง้ท่ี 3  เป็นตน้ไป   จา้งต่อได ้1, 3, 5 ปี 

ซ่ึงการจา้งต่อเน่ืองนัน้ข้ึนอย ูห่น่วยงานท่ีสงักดั และผลการปฏิบติังาน 



พนักงานมหาวิทยาลัย   แบ่งเป็น 4 ประเภท  

1. ต าแหน่งวชิาการ 

2. ต าแหน่งบริหาร 

3. ต าแหน่งประเภททัว่ไป 

4. ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

  



ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(5) เชี่ยวชาญพิเศษ 

(4) เชี่ยวชาญ 

(3) ช านาญการพเิศษ 

(2) ช านาญการ 

(1) ปฏิบติัการ 

 



อัตราค่าจ้างพนักงาน 

v   พนกังานต าแหน่งทางวิชาการ 1.5 เทา่   
       ของอตัราเงินเดือนข้าราชการ 

v   พนกังานปฏิบตัิการวิชาชีพ 1.3 เทา่             
       ของอตัราเงินเดือนข้าราชการ 



2. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ 

 

อตัราค่าจา้งขัน้ต ่า - ขัน้สงู 

ต าแหน่ง ขัน้ต ่า ขัน้สงู 

 

ปฏิบติัการ 

วฒิุปรญิญาตร ี 17,290  
 
 

37,540 
 

วุฒิปริญญาโท 

พบ. 

21,320 

22,000 
วฒิุปรญิญาเอก 26,000 

ระดบัช านาญการ 17,110 45,780 

ระดบัช านาญการพิเศษ 21,040 64,780 

ระดบัเช่ียวชาญ 31,710 69,010 

ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 38,980 81,590 



ผ ูผ้า่นการคดัเลือก 

หน่วยงาน/ภาควิชา

เจา้ของอตัรา 

รายงานตวั 

กรอกประวติั พรอ้มสง่เอกสารประกอบการจา้ง 

สง่ตวัไปปฏิบติังานตามหน่วยงานเจา้ของอตัรา 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

เสนอขออนมุติั

จา้ง 
เสนอกรรมการประเมินผล 

ขออนมุติัจา้ง 

แต่งตัง้กรรมการประเมิน  

 
แจง้งานคลงัเพ่ือเบิกค่าจา้ง 

กรรมการประเมิน ทกุ 6 เดือน (พนกังานใหม)่ 

  และปีหน่ึงประเมิน 2 ครัง้ ๆ ละ 6 เดือน  

  (เพ่ือการเพ่ิมค่าจา้ง/เลื่อนขัน้ประจ าปี) 

ไมผ่า่นประเมินแจง้ ผา่นประเมินไดร้บัสิทธิและสวสัดิการอ่ืนๆ 

- เพ่ิมค่าจา้ง  เม่ือผา่นประเมิน 4 เดือนรอบเพ่ิมค่าจา้ง  
-(ไมต่ ่ากว่า 60%) งานการเจา้หนา้ท่ีเลิกจา้ง 



ท่ี  มอ.351.2/ 
ถึง   ผู้ก ากับการหัวหน้าต ารวจภูธรหาดใหญ ่
  ด้วยงานการเจ้าหน้าท่ี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ในการสอบประวัติของ............................................................ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที.่.............หมู่ท่ี
................ซอย...........................ถนน...................................................ต าบล.......................อ าเภอ/เขต
.....................................จังหวัด............................... ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท่ี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในต าแหน่ง...................................................... 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือในการตรวจสอบประวัติของบุคคลผู้นี้ด้วย หาก
ผลเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทราบด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง 
                                                                                                                           งานการเจ้าหน้าที ่
                                                                                                                           คณะแพทยศาสตร์      
                                                                                                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                                                                                                           วันท่ี          เดือน                    พ.ศ.  
งานการเจ้าหน้าที่  
โทร.       0 745 1141 - 3 
โทรสาร 0 7421 2900, 0 74 21 2903 
E – mail address : person@medicine.psu.ac.th 
………………………………………………………………………………
……………………………ฉีกส่งคืน 
สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ 
  ได้ท าการสอบประวัติ......................................................................................
เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ................................แล้ว 
                                                                   (ลงชื่อ).....................................................ผู้ท าการสอบประวัต ิ
                                                                            (.........................................................................) 



หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสาขาขาดแคลน/การ

พฒันาฝึกอบรม 

นบัเป็นปีการศึกษา  โดยเริม่นบัตัง้แต่ 

วนัท่ี 1 เมษายน ปีปัจจบุนั ถึง วนัท่ี  31 มีนาคม ปีถดัไป 

 

 ปีท่ี1   รอบตัง้แต่วนัท่ี1 เมย. ปีปัจจบุนั – 31 มีนาคม ของปีถดัไป 

 

 ปีท่ี2   รอบตัง้แต่วนัท่ี1 เมษาย   ปีท่ี 1 – 31 มีนาคม ของปีถดัไป 

 



ปีท่ี 1 จะไดร้บัเดือนละ  4,000 บาท (เมย. -  มีค. ปีถดัไป) 

 

ปีท่ี 2  จะไดร้บัเดือนละ  4,500 บาท (เมย. -  มีค. ปีถดัไป) 

 

ปีท่ี 3  จะไดร้บัเดือนละ  5,000 บาท (เมย. -  มีค. ปีถดัไป) 

 

ตัง้แต่ปี 4 เป็นตน้ไดร้บัเดือนละ 5,000 บาท ทัง้น้ีตอ้ง

ปฏิบติังานไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ 

 

สวสัดิการสาขาขาดแคลน 



อัตราแพทย์ปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการที่รพ.มอหรือรพ.สมทบ (พนักงานมอ.) 

แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติ OT  ผลัด/เดือน ได้รับ/บาท 

 ตามตารางเวรประจ าเดือนปกติ น้อยกว่า 6 4,500/เดือน 

 หากอยู่เวรเกิน มากกว่า 6 900/ผลัด 

ทัง้นี ้เบิกรวมกนัได้สงูสดุไม่เกินคนละ  11,700 บาท/เดือน 

แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านตัง้แต่ปี 3 ขึน้ไป 
ที่ปฏิบัตงิานดแูลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินได้รับช่ัวโมงละ  400 บาท 
เกินกว่า 25 ผลัด ใน1 เดือน ให้ได้รับเพิ่มอีกผลัดละ 1,200  
บาท 



การตอบแทนเงนิเพิ่มส าหรับต าแหน่งด้านสาธารณสุข  (พ.ต.ส.) 

 

ต าแหนง่งานลกัษณะ 

 

นายแพทย์ 5,000 บาท/เดือน 

มตทิี่ประชุมหวัหน้าภาควชิาครัง้ที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2549 สรุปดงันี ้
-ไม่จ่ายให้พชท. พปบ.ในช่วงที่ไปฝึกอบรมที่อื่น ยกเว้นไป
ปฏบิตังิาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
-ในรอบ 1 เดือนปฏบิตังิานครบ 20 วัน(รวมวันหยุดราชการ
ได้) 
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ค่าตอบแทนระหว่างปฏิบัตงิานแพทย์ใช้ทุน 

เงนิเดอืนละ 
22,000 บาท 

เงนิสาขาขาดแคลนเดือนละ 
4,000บาท 

เงนิอยู่เวรไม่น้อย
กว่า 6 ผลัดได้ 
4,500 บาท 

หมายเหตุ: ต้องปฏิบัตงิานแต่ละเดอืนไม่น้อยกว่า 20 วัน 

เงนิเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งที่เหตุ
พเิศษ (พตส.) 
เดือนละ 5,000 

บาท/ 



ต าแหน่งบคุลากรพนกังานมหาวิทยาลยั 

 
มอ.    ฐาน ตค.50 x 1.5 / 1.3  ใช้ตัง้แต่ ตค.50 



 
สิทธิประโยชน์ของการลาพนักงานมอ. 

 
ประเภทการลา พนักงานมอ. การจ่ายค่าจ้าง 

1. ลาป่วย 1.1 กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี ลาป่วยไม่เกิน 60 วันท าการ 
1.2 กรณีลาป่วย เพราะได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วยเพราะเหตุ
ปฏิบัติงานลาป่วยไม่เกิน 60 วันท าการ ให้เสนอผู้บังคับบัญชา/
คณบดี หากลาเกิน 60 วันท าการแต่ไม่เกิน 120 วันท าการ ให้
เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

ลาป่วย30 วัน หรือน้อยกว่า 
30 วัน ผู้บังคับบัญชาจะขอ
หนังสือรับรองแพทย์ได้ 

2. ลากิจ 2.1  พนักงานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ลากิจได้ไม่เกิน 45 
วันท าการ 
2.2  กรณีมีเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 15 วันท า
การ 

ลากิจส่วนตัวปีหนึ่งไม่เกิน 
45 วัน แต่ในปีที่เริ่มท างาน
ให้ลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 

3. ลาพักผ่อน 3.1 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน จึงจะมีสิทธิลาได้ 
10 วันท าการต่อปี หากไม่ได้ใช้สิทธิในปีงบประมาณถัดไป 
สามารถสะสมวันลาได้ 10 วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน 20 วันท าการ
ส าหรับ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปีรวมได้ไม่เกิน 30 วัน 

เช่นเดียวกับ 3.1 



ประเภทการลา พนักงานมอ. การจ่ายค่าจ้าง 

4. ลาคลอดบุตร 1.ลาคลอดบุตรได้ 90 วัน (นับต่อเนื่อง) 
2.ลากิจเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้ 

ลาอีก  150 วัน  (นับต่อเนื่อง) โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 

ค่าจ้างระหว่างลาได้
เป็นเวลา 90 วันและ
เงินสงเคราะห์จาก
กองทุนประกัน(เบิก
ได้เหมาจ่าย 12,000 
บาท /ครั ้ง 

5.  ลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือ 
เข้ารับการ 
เกณฑ์ทหาร 

5.1  พนักงานที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้
รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่
น้อยกว่า 48 ชั่วโมง  
5.2  เมื่อพนักงานพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้ารับการเข้า
ปฏิบัติงานตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณี
ที่มีเหตุจ าเป็นอาจขยายเวลาแต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วันตาม
เช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 



ประเภทการลา พนกังานมอ. 
การจ่าย

ค่าจา้ง 

6. ลาอุปสมทบหรือการ
ลาประกอบพิธีฮัจย์ 

1.1 กรณีปฏิบัติงานครบ 1 ปี 
ขออนุญาตก่อน ไม่น้อยกว่า  
60 วัน   ในกรณีมีเหตุพิเศษ
ไม่อาจเสนอ หรือจัดส่ง
ใบลา ให้เสนอผ่านคณบดี
เพื่อพิจารณาอนุญาต 

สิทธิประโยชน์ของการลาพนักงานมอ. 



แนวทางการตรวจสขุภาพประจ าปีบคุลากร  

• จดัโปรแกรมการตรวจสขุภาพแก่บคุลากรตามกลุม่อาย ุ 
 คือ อายไุม่เกิน ๓๕ ปี  
 กลุม่อาย ุ๓๕ ถึง ๔๕ ปี  
 และกลุม่อาย ุ๔๕ ปีขึน้ไป  
• ให้มีการตรวจทกุ ๓ ปี โดยคณะแพทยศาสตร์ยินดีรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
สว่นเกินสทิธ์ิ   
• บคุลากรท่ีต้องการตรวจมากกวา่นัน้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสว่นเกินสทิธ์ิ
ด้วยตนเอง 
   





วิธีการตรวจสุขภาพ 

๑. บคุลากรตดิตอ่ท่ีงานเวชระเบียนเพื่อขอลงทะเบียนเพื่อตรวจสขุภาพ 
๒. บคุลากรไปรับการตรวจทางห้องปฏิบตัิการตามโปรแกรมท่ีก าหนด 
๓. การรายงานผลการตรวจ  ผู้อา่นผล คือ..................................  
 งานสง่เสริมสขุภาพ ฯ     รายงานผลการตรวจและบนัทกึข้อมลู 
 ผลการตรวจปกต ิ    รับการตรวจทกุ ๓ ปี  
 ผลการตรวจผิดปกติ     สง่ตอ่ไปรับการตรวจและรักษาคลนิิกเฉพาะทาง 



บุคลากรปจัจุบนัของคณะแพทยศาสตร์ 1 

อดตีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ 2 

ญาตสิายตรงของคณะ ในปจัจุบนั 3 

ญาตสิายตรงอดตีบุคลากรคณะฯ 4 



การประเมิน 

v   ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข พฒันาผลการปฏิบตัิงาน 

v  ประเมินความรู้ความสามารถเพ่ือประกอบการจ้างตอ่   

       ก าหนดเง่ือนไขการจ้าง  ก าหนดอตัราค่าจ้าง 

  วตัถปุระสงค์ 



องค์ประกอบในการประเมิน 

• ผลสมัฤทธ์ิของงาน  รอ้ยละ 80 

• พฤติกรรมการปฏิบติังาน รอ้ยละ 20 

 (สมรรถนะ) 



หลกัเกณฑก์ารเลื่อนขัน้เงินเดือน/เพ่ิมคา่จา้ง 

เพ่ิมปีละ 2 ครัง้ คือ วนัท่ี  1 ตลุาคมและ วนัท่ี 1 เมษายน 

 

 ครัง้ท่ี1   รอบตัง้แต่วนัท่ี1 ตลุาคม ปีท่ีแลว้ – 31 มีนาคม ของปีปัจจบุนั 

 

 ครัง้ท่ี2   รอบตัง้แต่วนัท่ี1 เมษายน  ของปีปัจจบุนั – 30 กนัยายน ของปีปัจจบุนั 

 



1. ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตนดว้ยความสามารถและดว้ยความ

อตุสาหะจนเกิดผลดีหรอืความกา้วหนา้แกร่าชการ 

2. ในครึง่ปีท่ีแลว้มา  ไมถ่กูสัง่ลงโทษทางวินยัท่ีหนกักว่าโทษภาคทณัฑ ์

3. ในครึง่ปีท่ีแลว้มา ไมถ่กูสัง่พกัราชการเกินกว่า 2 เดือน 

4. ในครึง่ปีท่ีแลว้มา ไมข่าดราชการโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 

5. ในครึง่ปีท่ีแลว้มา  ไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการมาแลว้  เป็นเวลา

ไมน่อ้ยกว่า 4 เดือน (นบัด ารงต าแหน่งกอ่นวนัท่ี 1 มีนาคม ปี

ปัจจบุนั) 

หลกัเกณฑก์ารเลื่อนขัน้เงินเดือน/เพ่ิมคา่จา้ง 



6. ในครึง่ปีท่ีแลว้มา  ไดร้บัอนญุาตใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม  ดงูาน  หรอื

ปฏิบติัวิจยั  ทัว้ในประเทศหรอืต่างประเทศ ตอ้งมีเวลาปฏิบติังานไม่

นอ้ยกว่า 4 เดือน 

7. ในครึง่ปีท่ีแลว้มา ตอ้งไมล่าป่วย ลากิจ  หรอืมาท างานสาย  ไมเ่กิน 9 

ครัง้ 

8. ในครึง่ปีท่ีแลว้มา  ลาป่วย  ลากิจ  รวมกนัแลว้ไมเ่กิน 23  วนัท าการ 

9. ผลการประเมินการปฏิบติังานไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60.00  (ส าหรบั

พนกังานมหาวิทยาลยั) 

10. ผลการประเมินการปฏิบติังานไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70.00 (ส าหรบั
พนกังานเงินรายไดค้ณะ ลกูจา้งเงินงบประมาณ) 



การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
เพื่อเพิ่มค่าจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 

1.  ในรอบปีงบประมาณปฏิบติังานครบ 4  

เดือน 

2.  ผลประเมินจากการรวมของ

คณะกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ ผา่นไม่

นอ้ยกว่า รอ้ยละ 60 



 เกณฑ์คะแนนการประเมิน 
• 90%>          = A+, A 

 

 

• 80-89.99% =  B 

 

 

• 70-79.99% =  C 

• 60-69.99% =  D 

• ต ำ่กว่ำ 60 =  ไม่ผ่ำนประเมิน 



ตัวอย่างการคดิเงนิจากการเพิ่มค่าจ้าง 

เงนิเดือนรวม 
จ านวน
คน 

ควรเลื่อน % ใช้ไป 

919,880 83 0 
114,780 9 70 - 74.99 = 2.5 2,870 

1,445,045 127 75 - 84.99 = 3 43,351 
1,422,499 120 85 - 89.99 = 4 56,900 
1,483,994 136 >  90 = 6 89,040 
5,386,198 475 193,903.12 192,161 



กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

วตัถปุระสงค์ 

    เป็นสวสัดิการและหลกัประกนัเม่ือลาออก 
หรือเกษียณอาย ุหรือถึงแก่กรรม 



 
   กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
  มหาวิทยาลยัร่วมกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั   

  ได้จดัตัง้กองทนุรวม (Provident Fund) 



กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

      เงินสะสมของสมาชิก + เงินสมทบ                   
ท่ีคณะฯจ่ายให้เป็นรายเดือน  พร้อมดอกผล 

จากบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ  



หลักการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ 

    อายสุมาชิก        อตัราเงินสะสมร้อยละ 

    ไมเ่กิน 2 ปี     3 

    ครบ 2 ปีหรือมากกวา่แตไ่มค่รบ 5 ปี 3-4 

    ครบ 5 ปี หรือมากกวา่   3-5 

 

ให้มีการปรับปีละ 1 ครัง้ภายในเดือนสงิหาคม ของทกุปี 



 การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ 

  อายสุมาชิก            เงินสมทบและผลประโยชน์ร้อยละ 

 ต ่ากวา่ 2 ปี       0 

 ครบ 2 ปีหรือมากกวา่แตไ่มค่รบ 4 ปี  50 

 ครบ 4 ปีหรือมากกวา่     100 



 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 • 1.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน(กสพ.)หกัลดหยอ่นภาษีได ้

• 2. เป็นเงินบ าเหน็จไดร้บัครั้งเดียวเมื่อสมาชิกเกษียณอายุ หรือลาออกจาก

งานหรือถึงแก่กรรม หรือตามท่ีขอ้บงัคบักองทุนฯ ก าหนด 

• 3.  การจา่ยเงินกองทุนและผลประโยชน์ของเงินสมทบ(รอ้ยละ)ท่ีไดร้บั

ตามอายุสมาชิก –ครบ 2 ปี หรือมากกวา่แต่ไมเ่กิน 4 ปี ไดร้บั 50%ของ

เงินสมทบ ครบ 4 ปี หรือมากกวา่ ไดร้บั 100%    

• (1)สมาชิกสามารถน าเงินสะสมไปลดหยอ่นภาษีได ้การหกัสะสมเร่ิมปี

แรกถึง 2 ปี หกัจากเงินเดือน 3% ของเงินเดือน 

• (2) ครบอายุส่งเงิน 2 – 5 ปี หกั รอ้ยละ 3 - 4 %(เลือกสิงหาคม) 

• (3)ครบอายุส่งเงินส ารองเล้ียงชีพ 5 ปีข้ึนไป เลือกหกัเงินเดือนไดร้อ้ยละ 3 

– 5%ของเงินเดือน 

•   

 



 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ(ต่อ) 

 • 4. ตั้งแต่บุคลากรท่ีสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 หากไมเ่ลือก

แผนการลงทุนมหาวทิยาลยัใหอ้ยูท่ี่แผนการลงทุนท่ี 1 (ความเส่ียง

ต า่) 

• 1. แผนท่ี 1 ความเส่ียงต า่คือนโยบายตราสารหน้ี 100% 

• 2. แผนท่ี 2 ความเส่ียงปานกลางคือนโยบายตราสารหน้ี 80% หุน้ 

20%    

• 3. แผนท่ี 3 ความเส่ียงสงูคือนโยบายตราสารหน้ี 60% หุน้ 40%      

• สามารถเลือกแผนการลงทุน มี 3 ระดบั 

•   

 



5 เคล็ดลับการออมให้มีเงนิพอใช้หลังเกษียณอายุราชการ 

เร่ิมเข้ากองทุน 

บุคลากรเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

3% /เดือน/
บาท 

รวม/เดือน/บาท 3% /เดือน/บาท 
 รวม/เดือน/บาท ผลตอบแทน 

  1 พค 52 – 30 
กย.53 309.6 5,263.20 

309.6 
 

5,263.20 
 

1 เมย. 54-31 มีค. 
55 361.8 1,809 361.8 1,809 

รวม ณ 1 เมย. 55 

21,501.14 
+1,753.24  

=23,617.24 
21,501.14 + 

=23,617.24 
1,404.00 

 





     1.  การมีบตัรประจ าตวับคุลากรคณะแพทยศาสตร ์

 2.  การใชส้ิทธิในการคน้ควา้หนงัสือต่าง ๆ  

 3. ค่าบรรณสารสงเคราะห ์(เฉพาะราย/เฉพาะต าแหน่งงาน) ปีละ 600 บาท  

 4.  ค่าเครือ่งแบบ(เฉพาะราย/เฉพาะต าแหน่งงาน)คนละ 6 ตวั ๆ ละ 500 บาท 

    5.บคุลากรเขา้พกัรกัษาพยาบาลเป็นผ ูป่้วยในคืนครัง้ละ 500 บาท  (ยกเวน้คลอดบตุร) 

     6. ทนุอดุหนนุการวิจยั โครงการละ 20,000 บาท สง่เสนอหน่วยสง่เสรมิ พฒันาวิชาการ 

     7. บคุลากรเสียชีวิต รว่มท าบญุศพละ 10,000 บาทพรอ้มพวงรดีไมเ่กิน 600บาท 

    8. ญาติสายตรงเสียชีวิต รว่มท าบญุศพละ 3,000 บาทพรอ้มพวงรดีไมเ่กิน 600บาท 

    9. บคุลากรถึงแกก่รรมจะไดร้บัสงเคราะห ์20,000 บาท(มหาวิทยาลยั) 

    10. ตรวจสขุภาพประจ าปี ได ้(3 ปี/ครัง้) 

    11. การโอนยา้ยสิทธิเพ่ือการรกัษาพยาบาลญาติสายตรง ณ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์

 

  



  สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยตกลงกับหน่วยงานภายนอก 

           การประกนัสงัคม 
 

  ได้รับประโยชน์ทดแทน 7 กรณี 
  1. กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 2. กรณีทพุพลภาพ 
  3. กรณีตาย                 4. กรณีคลอดบตุร 
  5. กรณีสงเคราะห์บตุร                   6. กรณีชราภาพ 
  7. กรณีวา่งงาน    



สวสัดิการพนักงานเพิม่เติม 
. ประเภท

สวัสดิการ 
พนักงานมอ. รายละเอียด 

12.  กองทุน
ประกัน 
สังคม 

1.1 กรณีปฏิบัติงานต าแหน่งนายแพทย์
หัก 5% ในส่วนผู้ประกันตนต้องจ่ายให้
กองทุนประกันสังคม  5%x 15,000 = 750  
1.2 กรณีนายแพทย์ฝึกปฏิบัติงานอื่นมิใช่
ในจังหวัดสงขลา(เวลานาน) ให้เลือก
สถานพยาบาลอื่นได้ 

พนักงานหรือผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาใน รพ. เอกชน/ 
คลินิกเครือข่ายประกันสังคมได้ สามารถท าฟันปลอมฐานอคลิลิกวง
เงินไม่เกิน 1,400 บาท ขูดหินปูน 500 บาท/ปี ได้ค่าคลอดบุตร (12,000 
บาท/ครั้ง รวมไม่เกิน 2 ครั้ง) ได้ค่านอน รพ. ในขณะคลอดบุตร 50% 
ของเงินเดือนเฉล่ียเป็นเวลา 90 วัน พนักงานชายจะได้รับเฉพาะค่า
คลอดบุตรของภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหรือหญิงที่อยู่กินฉันสามี
ภรรยาอย่างเปิดเผยเทา่นั้น กรณีป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ นอกพ้ืนที่จะเบิก
ค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารได้วันละไม่เกิน 700 บาท ในขณะที่ 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าผู้ประกันตน เบิกได้ 600 บาท/วัน  

13. พัฒนา/
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายประชุม 
อบรม สัมมนาใน
ประเทศ 

2.1  ค านวณวงเงินให้แต่ละหลักสูตรคูณ
ด้วยอัตราปีละ    10,000 บาท 
2.2  การเบิกกิจกรรมที่เป็นภาคบังคับของ
ราชวิทยาลัยก าหนดได้ไม่เกิน 10 วันท า
การ 

- การนับแพทย์ใช้ทุน นับระหว่าง 1 เมย.– 31 มีนาคม ปีถัดไป 
-- การนับแพทย์ประจ าบ้าน นับระหว่าง 1 มิย. – 31 พค. ปี
ถัดไป 
2.3 กรณีเบิกเต็มปฏิบัติงานไม่ครบ จะต้องชดใช้เงินคืนปีละ 
10,000 บาท ตามจ านวนปีที่ปฏิบัติงานไม่ครบ และหากปีใด
ปฏิบัติงานไม่ครบปีให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 6 
เดือนขึ้นไปเป็น 1 ปี 
 



สวสัดิการพนักงานเพิม่เติม 
ประเภท
สวัสดิการ 

พนกังานมอ. รายละเอียด 

14. เสนอผลงาน

ในที่

ประชุม

ราช

วิทยาลยั 

สนับสนุนแพทยท์ี่ไดร้บัรางวลั

ชนะเลิศ จ  านวน 5,000 บาท รางวลั

ที่ 2 จ  านวน 3,000 บาท รางวลัที่ 3 

จ  านวน 2,000 บาท 

คณะฯ สนับสนุนใหทุ้นอุดหนุนค่าลงทะเบียนเรียน

ในหลกัสตู ป.บณัฑิตชั้นสงู สาขาวทิยาศาสตร์

การแพทยค์ลินิก ตลอดหลกัสตูรหลงัส าเร็จ

การศึกษาไดร้บัปริญญา ป.บณัฑิตชั้นสงู 

15.  โอกาสการ

ไปดูงาน

ตา่งประเทศ 

คณะฯสนับสนุนใหแ้พทยส์มคัรเขา้รบัการคดัเลือกไปดูงานในตา่งประเทศ 3-4 สปัดาห ์

16. เสนอผลงาน

วิชาการ ณ 

ตา่งประเทศ 

17.1 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยไม่เกิน 

10,0000 บาท/คน กรณีไปเสนอ

ผลงานวิชาการ 6,000 บาท กรณี

เสนอผลงานเป็นโปสเตอรส์นับสนุน

ค่าใชจ้า่ย 1 ครั้งตลอดหลกัสูตร 

- การนับแพทยใ์ชทุ้น นับระหว่าง 1 เมย.– 31 มีนาคม 

ปีถดัไป 

-- การนับแพทยป์ระจ  าบา้น นับระหว่าง 1 มิย. – 31 

พค. ปีถดัไป 

 



 
สวสัดิการพนักงานม.อ.(คณะ แพทยศาสตร์กรณีเป็นสมาชิก

สอ.มอ./ประกนัสังคม) 
 ประเภท

สวัสดิการ 
พนกังานมอ. รายละเอียด 

17. กรณีพนักงาน
ถึงแก่
กรรม 

. ญาติสายตรง     จะได้รับเงินค่าท าศพ 3 เท่า
ของเงินเดือนพนักงานได้รับ 40,000 บาท กรณี
จ่ายเงินสมทบ 3 – 10 ปี ได้รับเท่ากับเงินเดือน 
เฉล่ีย 1.5 เดือน กรณีจ่ายครบ 10 ปีขึ้นไปได้รับ
เท่ากับเงินเดือนเฉล่ีย 5เดือนจากกองทุน
ประกันสังคม 

17.1  ญาติของบุคลากรจะได้รับ 10,000 บาท พร้อมค่าพวงหรีด 600 
บาท(คณะฯ) 

17.2   กรณีเป็นสมาชิก สอ.มอ. จะได้รับ จ านวน 200,000 บาท + 
สวัสดิการสงเคราะห์อีก 100,000 – 200,000 บาทขึ้นอยู่กับอายุ
การเป็นสมาชิก 

17.3  เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบ าเพ็ญกุศลฯ ที่บุคลากรถึงแก่
กรรม มอ. 140,000 บาท 

18. ญาติสายตรง
ของบุคลากร(คู่
สมรส, บิดา-
มารดา, บุตร) ถึง
แก่กรรม 

บคุลากรจะได้รับช่วยฌาปนกิจรายละ 2,500
บาท (สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) 
  

ด าเนินการเบิกกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใน 60 วนัหลงัจากวนัถึงแก่
กรรม 



 
สิทธิประโยชน์ของการลาพนักงานมอ. 

 
ประเภทการลา พนักงานมอ. การจ่ายค่าจ้าง 

1. ลาป่วย 1.1 กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี ลาป่วยไม่เกิน 60 วันท าการ 
1.2 กรณีลาป่วย เพราะได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วยเพราะเหตุ
ปฏิบัติงานลาป่วยไม่เกิน 60 วันท าการ ให้เสนอผู้บังคับบัญชา/
คณบดี หากลาเกิน 60 วันท าการแต่ไม่เกิน 120 วันท าการ ให้
เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

ลาป่วย30 วัน หรือน้อยกว่า 
30 วัน ผู้บังคับบัญชาจะขอ
หนังสือรับรองแพทย์ได้ 

2. ลากิจ 2.1  พนักงานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ลากิจได้ไม่เกิน 45 
วันท าการ 
2.2  กรณีมีเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 15 วันท า
การ 

ลากิจส่วนตัวปีหนึ่งไม่เกิน 
45 วัน แต่ในปีที่เริ่มท างาน
ให้ลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 

3. ลาพักผ่อน 3.1 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน จึงจะมีสิทธิลาได้ 
10 วันท าการต่อปี หากไม่ได้ใช้สิทธิในปีงบประมาณถัดไป 
สามารถสะสมวันลาได้ 10 วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน 20 วันท าการ
ส าหรับ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปีรวมได้ไม่เกิน 30 วัน 

เช่นเดียวกับ 3.1 



ประเภทการลา พนักงานมอ. การจ่ายค่าจ้าง 

4. ลาคลอดบุตร 1.ลาคลอดบุตรได้ 90 วัน (นับต่อเนื่อง) 
2.ลากิจเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้ 

ลาอีก  150 วัน  (นับต่อเนื่อง) โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 

ค่าจ้างระหว่างลาได้
เป็นเวลา 90 วันและ
เงินสงเคราะห์จาก
กองทุนประกัน(เบิก
ได้เหมาจ่าย 12,000 
บาท /ครั ้ง 

5.  ลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือ 
เข้ารับการ 
เกณฑ์ทหาร 

5.1  พนักงานที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้
รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่
น้อยกว่า 48 ชั่วโมง  
5.2  เมื่อพนักงานพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้ารับการเข้า
ปฏิบัติงานตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณี
ที่มีเหตุจ าเป็นอาจขยายเวลาแต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วันตาม
เช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 



ประเภทการลา พนกังานมอ. 
การจ่าย

ค่าจา้ง 

6. ลาอุปสมทบหรือการ
ลาประกอบพิธีฮัจย์ 

1.1 กรณีปฏิบัติงานครบ 1 ปี 
ขออนุญาตก่อน ไม่น้อยกว่า  
60 วัน   ในกรณีมีเหตุพิเศษ
ไม่อาจเสนอ หรือจัดส่ง
ใบลา ให้เสนอผ่านคณบดี
เพื่อพิจารณาอนุญาต 

สิทธิประโยชน์ของการลาพนักงานมอ. 





ความก้าวหน้าในต้าแหน่งงานซ ้าซ้อนขา้ราชการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ภายใน 3 ปี 

ปริญญาตรี 9 ปี 
ช านาญการ  +  17,110 

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 

ปริญญาโท 6 ปี 

ปริญญาเอก 3 ปี 





สร้างความก้าวหน้าโดยการปรับเปลี่ยนต าแหน่งวิชาการ 

Link แบบประเมิน 



การลาออกหรือการเลิกจ้าง 
v   ตาย 
v   ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
v   สิน้สดุสญัญาจ้าง   
v   ครบเกษียณอาย ุ    
v   ยบุ หรือเลิกต าแหน่ง หรือยบุหน่วยงาน 
v   เลิกจ้าง 
v   ถกูสัง่ลงโทษ ปลดออก ไลอ่อก 
v   ไปรับราชการทหาร 
v   ไปปฏิบตัิงานใด ๆ ตามประสงค์ของทางราชการ 



ถูกสัง่ใหอ้อก หรือถูกเลิกจา้งโดยความเห็นของ คณะฯ 

       

v   เจ็บป่วยจนไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีของตนโดยสม ่าเสมอ 
v   ขาดคณุสมบตัิทัว่ไปของพนกังานมหาวิทยาลยั 
v   ประพฤติตนไมเ่หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่หรือบกพร่อง    
     ในหน้าที่ 
v   ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
v ละทิง้ภาระงานติดตอ่เกินกวา่หน่วยงานก าหนด 
 
      



โทษทางวินัย 

v ภาคทณัฑ์ 
v ตดัเงินเดือน 
v ลดขัน้เงินเดือน 
v ปลดออก 
v ไลอ่อก 



การลดหยอ่นคา่หอ้งพกัและค่าอาหาร(รพมอ 60%   รพของรฐั 50% 

ประเภท ห้องพเิศษพัดลม ห้องพเิศษปรับ
อากาศ 

ห้องชุด 

บุคลากร ยกเว้นเกนิสิทธ์ิ
ได้ทัง้หมด 

ยกเว้นเกิน
สิทธ์ได้
ทัง้หมด 

ลดหย่อน
ส่วนเกิน
คร่ึงหน่ึง 

ญาต ิ

สายตรง 

ลดหย่อน
ส่วนเกินสิทธิ์ 

75% 

ลดหย่อน
ส่วนเกิน75% 

ลดหย่อน
ส่วนเกิน
คร่ึงหน่ึง 



เครื่องแบบพิธีการพนกังานมหาวิทยาลยั 



การขอพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ ์

ต าแหน่ง เครื่องราชฯ 

เริ่ม      เลื่อน 

เงื่อนไขระยะเวลาการ
เลื่อนขั้นตรา 

หมายเหตุ 

ประจ าแผนกหรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า 

 บ.ม.        จ.ช. เริ่มขอพระราชทานตาม
ต าแหน่ง 

ต้องปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ ฯลฯ 
บ.ม. หมายถึง เบญจมา
ภรณ์มงกุฎไทย 

จ.ช. หมายถึง จัตุรถาภรณ์
ช้างเผือก  

หัวหน้าแผนกหรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า 

 จ.ม.       ต.ม. การขอพระราชทานเลื่อน 



การติดเครือ่งราชอิสรยิภรณข์องพนกังานมหาวิทยาลยั 



 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ (หอเกียรติยศ) 

 
บุคลากรดีเด่น บุคลากรตัวอย่างดีเด่น อาจารย์
ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น คนดีศรีตรัง คนดีศรีสงขลา 



ประเภทการลา พนักงานมอ การจ่ายค่าจ้าง 

หลัง
เกษียณอาย/ุ
รับราชการ
เกินกว่า 25 
ปีนับถึงวัน
พ้นจาก
ราชการ 

1 . พนักงานมีสิทธิพักรักษาห้องพเิศษ
และค่าอาหารได้รับการพิจารณายกเว้น 
2.  จะได้รับเงินบ านาญเมื่อจ่ายเงิน
สมทบครบ 180 เดือนและอายุตัวครบ 55 
ปีขึ้นไป ในอัตรา 20% ของเงินเดือน
เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ถ้าจ่ายสมทบเกิน 
180 เดือนจะได้รับเพิ่มอีก 1.5% ต่อ
ระยะเวลาจ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน 

กรณีผู้ประกันสังคมถึง
แก่กรรมภายใน  60 วัน 
นับแต่รับบ านาญ ก็จะ
ได้รับบ าเหน็จชราภาพ
อีก 10 เท่าของบ านาญท่ี
ได้รับครั้งสุดท้ายก่อน
ถึงแก่กรรม 



     1.  ยื่นใบลาออก กรอกแบบฟอร์มใบลาออก (เวปคณะฯ ได)้ 
-ยื่นใบลาออกก่อนวันลาออก 30 วัน 

   

        2.  ยื่นใบลาออกผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้ความคิดเห็น 

 4.  หากกรณีติดทุนต่าง ๆ จะต้องช าระทุนที่งานการเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดก่อน แล้วมหาวิทยาลัยจึงจะออกค าสั่งลาออก 

        3.  ติดตามใบลาออกให้ถึงงานการเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุมัติ 




