
ข้อมูลส ำหรับกำรเป็นแพทย์ใช้ทุนสำยพัฒนำงำนบริกำร 

โครงการขอจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาเพื่อช่วยพัฒนางานบริการ (แพทย์ใช้ทุนสายพัฒนางานบริการ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนางานบริการให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแพทย์ที่มาเป็นแพทย์ใช้ทุนสายบริการ จึงขอ
แจ้งข้อมูลให้แก่เข้าสัมภาษณ์เพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุนสายบริการทราบก่อนสมัคร  

ปีท่ี 1 ไปเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลจังหวัด  
ปีท่ี 2 และ 3 กลับมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กำรปฏิบัตงิำน 
1.1 งานประจ า 

ในวันราชการ เวลางาน 08.00 – 16.00 น. หรือ จนกว่างานจะเสร็จเรียบร้อย 
ในวันหยุด ต้องมาดูแลผู้ป่วยในช่วงเช้า ตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยตารางงานท่ีท าข้ึนอยู่กับแผนกท่ีท างาน ดังนี้ 

 ก. กุมารเวชศาสตร์ และอายุรศาสตร์ 
- ตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 
- ผู้ป่วยในของแผนก (IPD) 

 ข. ศัลยศาสตร์ และออร์โธปิดิกส์ 
- ตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 
- ผู้ป่วยในของแผนก (IPD) 
- เข้าช่วยห้องผ่าตัด (OR) 09.00 – 16.00 น. หรือ จนกว่างานจะเสร็จเรียบร้อย 

  ค. สูติกรรมและนรีเวชศาสตร์ 
- ตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 
- ผู้ป่วยในของแผนก (IPD) 
- ห้องคลอด (LR)  
- เข้าช่วยห้องผ่าตัด (OR) 09.00 – 16.00 น. หรือ จนกว่างานจะเสร็จเรียบร้อย 

 ง. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
- ตรวจท่ีห้องฉุกเฉิน  08.00 – 16.00 น. หรือ จนกว่างานจะเสร็จเรียบร้อย 

           จ. เวชศาสตร์ครอบครัว 
- ตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 

      นอกจากน้ี อาจได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลืองานคุณภาพ และการเรียนการสอนของแต่ละแผนกท่ีขึ้นปฏิบัติงาน 
1.2 งานส่วนกลาง  

แพทยใ์ช้ทุนสายบริการอาจถูกมอบหมายให้ปฏิบัติงานส่วนกลางของสถาบันฯ ดังนี ้
- ARI clinic 09.00 – 16.00 น.  ประมาณ 6-7 ครั้ง/เดือน 
- ตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร 

- ประจ าแผนก short stay เมื่อประกาศแผน 062 (mass casualty) 
- งานส่วนกลางอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

                                                                            พลิกหน้ำหลัง 
 



1.3 งานนอกเวลาราชการ  
แพทยใ์ช้ทุนสายบริการต้องอยู่เวรนอกเวลาราชการ 8 – 10 เวร ตามมอบหมาย เวรนอกเววลาราชการมีดังนี้ 

- เวรผู้ป่วยใน วันธรรมดา เวลา 17.00 - 07.00 น. และ วันหยุด เวลา 07.00 - 07.00 น. 
- เวร ER วันธรรมดา 16.00 – 24.00 น. และ วันหยุด 13.00 – 21.00 น. (ตามที่มอบหมาย) 

2. กิจกรรมวิชำกำร 
2.1 กิจกรรมวิชาการของแต่ละแผนกที่ขึ้นปฏิบัติงาน เช่น journal club, topic review, interesting case เป็นต้น 
ตามแต่จะได้รับมอบหมาย 
2.2 กิจกรรมวิชาการของโรงพยาบาล (interdisciplinary academic activity) เป็นกิจกรรมของโรงพยาบาลที่น าเสนอ
โดยแพทย์ใช้ทุนสายบริการ เพื่อให้ อาจารย์แพทย์ แพทย์ แพทย์ใช้ทุนสายบริการ และบุคลากรที่สนใจ จากทุกแผนกเข้า
ฟัง แพทย์ใช้ทุนสายบริการทุกคนจะได้ท า 1 - 2 ครั้งต่อปี ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.   รำยได้ 
 รายได้ของแพทย์ใช้ทุนสายบริการ มีดังต่อไปนี้ 
 3.1 เงินเดือน 24,140 บาทต่อเดือน 
 3.2 ค่าตอบแทนเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 5,000 บาทต่อเดือน 
 3.3 เงินเวร ปีท่ี 1 ตามอัตราของโรงพยาบาลที่ไปเพิ่มพูนทักษะ 
     ปีท่ี 2 และ 3 อัตราชั่วโมงละ 250 บาท ทั้งเวรผู้ป่วยใน และ เวร ER 
 ภาระงานเกี่ยวกับโควิด 19 หากคณะมีประกาศเกี่ยวกับค่าตอบแทน จะได้รับเพิ่มเติมตามที่ปฏิบัติงานจริง 
 ไม่มีค่าไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (Pay for Performance: P4P) ในช่วงปี 2 และ 3 
 ค่าตอบแทนเป็นไปตามประกาศของคณะแพทย์ฯ โดยพิจารณาตามภาระงานและความรับผิดชอบ 
4.   สิทธิประโยชน์ 
 สิทธิรักษาพยาบาล ประกันสังคมโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ที่พัก มีการจัดห้องพักให้ตามความจ าเป็น โดยอยู่ร่วมกัน ห้องละ 2 - 3 คน 
 สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ท่ีจอดรถยนต์ ศูนย์นันทนาการ รถรับส่งระหว่างสถาบันฯ และโรงพยาบาลรามาธิบดี 
(พญาไท) เป็นต้น  
5.   เมื่อใช้ทุนครบเป็นเวลำ 3 ปี 
   เมื่อใช้ทุนครบ แพทย์ใช้ทุนสายบริการสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมต่อในระดับหลังปริญญาในสาขาที่ตนเองขึ้นปฏิบัติงาน
หรือ สาขาอ่ืนก็ได้ ท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สถาบันฝึกอบรมอื่นก็ได้ 
 ทางสถาบันฯ ไม่รับประกันว่าแพทย์ใช้ทุนสายบริการจะได้รับทุนฝึกอบรมต่อในระดับหลังปริญญาจากสถาบันฯ หรือ ให้
ท างานต่อในต าแหน่งใด ๆ ของสถาบันฯ ข้ึนอยู่กับว่าทางสถาบันฯ จะมีทุนฝึกอบรมต่อในระดับหลังปริญญาในสาขานั้น ๆ ใน
ปีท่ีใช้ทุนครบหรือไม่ และหากว่ามี แพทย์ใช้ทุนสายบริการต้องสมัครขอรับทุนและเข้าสัมภาษณ์เช่นเดียวกับผู้สมัครคนอื่น ๆ 
อย่างไรก็ตาม หากแพทย์ใช้ทุนสายบริการมีความประพฤติที่ดี และมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเข้าฝึกอบรมต่อในระดับหลัง
ปริญญา ทางสถาบันฯ อาจช่วยส่งเสริมให้ได้ฝึกอบรมต่อในระดับหลังปริญญาของคณะฯ 

แพทย์ใช้ทุนสายบริการไม่สามารถกลับไปขอทุนฝึกอบรมต่อของกระทรวงสาธารณสุขได้ 
6.  กรณีปฏิบัติงำนไม่ครบ 3 ปี 
 หากในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ แพทย์ใช้ทุนสายบริการ ขาดความรับผิดชอบ หรือ มีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือ
ลาออกจากการเป็นแพทย์ใช้ทุนสายบริการก่อนครบก าหนด จะต้องชดใช้ทุนหรือชดใช้เงิน ตามสัญญาที่ท าไว้กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

**ขอ้มูลน้ีส ำหรบักำรพจิำรณำรบัสมคัรแพทยใ์ชทุ้นเท่ำนั้น และมีก ำหนดกำรเก็บขอ้มูล 1 ปีก่อนท ำลำยท้ิง** 



 


