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ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๘ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อ ง วิธีการ
งบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกําหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินกองทุน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วใน
ระเบี ย บกรุ ง เทพมหานครนี้ หรื อ ซึ่ ง ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ระเบี ย บกรุ ง เทพมหานครนี้ ให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บ
กรุงเทพมหานครนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบกรุงเทพมหานครนี้
“เงินกองทุน” หมายความว่า เงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
“มหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ก รุ ง เทพมหานครมี ข้ อ ตกลงสนั บ สนุ น
การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
“โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลสัง กัด สํา นัก การแพทย์ กรุง เทพมหานคร
ที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย
“ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก” หมายความว่า ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สํานักการแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสาขาโรงพยาบาล
“นักศึกษาแพทย์” หมายความว่า นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้จัดตั้ง “กองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
(๒) เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเสริ ม หรื อ สมทบเพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ โรงพยาบาล ในส่ ว นของรายจ่ า ย
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
(๓) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
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(๔) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
(๕) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
ข้อ ๖ รายรับของเงินกองทุน ได้แก่
(๑) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์ ตามจํานวนรายหัวนักศึกษาแพทย์ ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย
(๒) เงินค่าหน่วยกิต ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
(๓) รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ หรือบริการอื่นที่จัดขึ้นโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก
(๔) ดอกผล หรือประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนนี้
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผ้บู ริจาคหรือมอบให้กองทุน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน
(๗) เงินสมทบอื่น ๆ
ข้อ ๗ การจ่ า ยเงิ น กองทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และอั ต ราการใช้ จ่ า ย
เงินกองทุน แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก”
ประกอบด้วย รองปลัดกรุงเทพมหานคร (สั่งราชการสํานักการแพทย์ สํานักอนามัย)
เป็นกรรมการที่ปรึกษา ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์เป็นประธานกรรมการ รองผู้อํานวยการสํานัก
การแพทย์ที่ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
เป็นกรรมการ เลขานุการสํานักการแพทย์เป็นกรรมการ รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์
เป็ น กรรมการ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานนิ ติ ก าร สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร สํ า นั ก การแพทย์ เ ป็ น กรรมการ
ผู้อํานวยการกองวิชาการ สํานักการแพทย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง
สํา นั ก งานเลขานุ ก าร สํา นั ก การแพทย์ เป็ น กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ การ หั ว หน้ า ฝ่ า ยแผนงาน
กองวิชาการ สํานักการแพทย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารเงินกองทุน
(๒) ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการจ่ายเงิน
(๓) ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการกํ า หนดจํ า นวนบุ ค ลากรที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บนี้
ตามที่ประธานกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเสนอ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ที่ประธานกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเสนอ
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๗) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ การรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การนํ า ส่ ง เงิ น การตรวจเงิ น
การพัสดุ การสั่งก่อหนี้ และการสั่งจ่ายเงินให้ดําเนินการตามข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือ
คําสั่งที่กรุงเทพมหานครใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้นําเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ ๑๒ ให้ ป ลั ด กรุ ง เทพมหานครรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ผุสดี ตามไท
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์ วิธกี าร และอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
แนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
พ.ศ. ๒๕๕๗
การใช้จ่ายเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ให้ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ
และอัตราที่กําหนด ดังนี้
๑. รายการรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ
กิจกรรม
หมายเหตุ
๑. ค่าจัดพิมพ์ตํารา
ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ
๒. ค่าจ้างวิเคราะห์/ประเมินผล
ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ
๓. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาใน
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ที่กรุงเทพมหานคร
ประเทศ
ถือปฏิบัติ
๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการเรียน ครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่
การสอนนักศึกษาแพทย์ ภาคสนาม
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยให้เบิกได้ไม่เกินข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการ
๕. ค่าวัสดุ เพื่อการเรียนการสอน
ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ
นักศึกษาแพทย์
๖. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าบริการโทรคมนาคมต่าง ๆ เช่น ค่าโทรภาพหรือโทรสาร
(Facsimile) ค่าเทเลกซ์ (Telex) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(ตามประเภทที่สํานักการคลังกําหนด)
๗. ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ให้ถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ
๘. ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ที่กรุงเทพมหานคร
ถือปฏิบัติ

๒
๒. รายการรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์
กิจกรรม
การเบิกจ่าย
หมายเหตุ
๑. ค่าตอบแทนการสอน - ภาคทฤษฎีและการสอนข้างเตียงผู้ป่วย
- ค่าตอบแทนการสอนให้จ่ายกับ
เบิกจ่ายชั่วโมงละ ๓๐๐ – ๖๐๐ บาท
บุคคลที่ปฏิบัติงานใน
(บุคคลภายนอก เบิกจ่ายชั่วโมงละ ๖๐๐ –
โรงพยาบาลที่เป็นที่ตั้งของศูนย์
๑,๒๐๐ บาท
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
กรณีมีอาจารย์สอนมากกว่า ๑ คนในชั่วโมง
รวมถึงบุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่
เดียวกัน (อภิปรายหมู่) ให้เบิกจ่ายชั่วโมงละ
อาจารย์หรือแพทย์ที่ได้รับ
๓๐๐ บาท/คน เบิกได้ไม่เกิน ๔ คน หรือให้
มอบหมายให้ทาํ หน้าที่สอน
เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท)
นักศึกษาแพทย์และวิทยากร
- ภาคปฏิบัติ เบิกจ่ายชั่วโมงละ ๑๕๐ – ๓๐๐
รับเชิญที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ
บาท (รวมถึงภาคสนามด้วย)
หน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์
- อภิปรายหมู่ หมายถึง อาจารย์
ช่วยอภิปรายในเวลาเดียวกัน
อย่างน้อย ๒ คน
๒. ค่าตอบแทนการออก - ข้อสอบ Key – feature (CRQ) ๑๐๐ – ๒๐๐ คิดเฉพาะข้อสอบที่ผ่านการ
ข้อสอบ
บาท/ข้อ
พิจารณาโดยกรรมการออก
- ข้อสอบ MCQ
๑๐๐ – ๒๐๐ บาท/ข้อ ข้อสอบ และนําไปใช้ในการสอบ
- ข้อสอบ MEQ
๓๐๐ – ๕๐๐ บาท/ข้อ จริง (บรรจุในคลังข้อสอบ)
- ข้อสอบ OSCE
๒๐๐ – ๔๐๐ บาท/ข้อ เท่านั้น และคิดค่าตอบแทนให้
- ข้อสอบที่มีการใช้ SP ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท/ข้อ เพียงครั้งเดียว
๓. ค่าตอบแทนในการ
- ข้อสอบ MCQ
๑๐๐ บาท/ข้อ คิดต่อข้อต่อชุดของกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก
- ข้อสอบ MEQ
๑๐๐ บาท/ข้อ
ข้อสอบ
- ข้อสอบ OSCE
๑๐๐ บาท/ข้อ
- ข้อสอบ Key – feature (CRQ) ๑๐๐ บาท/ข้อ
๔. ค่าตรวจข้อสอบ
- ข้อสอบ MCQ
๕ บาท/ข้อ/ผู้เข้าสอบ ให้ครอบคลุมถึงการให้คะแนน
- ข้อสอบ Key – feature/CRQ ๒๕ - ๕๐บาท/ ผู้เข้าสอบ OSCE หรือข้อสอบ
ข้อ/ผู้เข้าสอบ
อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
- ข้อสอบ MEQ ๕๐ – ๑๐๐ บาท/ข้อ/ผู้เข้าสอบ
- ข้อสอบ OSCE ๒๕ - ๕๐ บาท/ข้อ/ผู้เข้าสอบ
- ตรวจรายงาน
- รายงานบุคคล ๑๐๐ – ๒๐๐ บาท/ฉบับ
- รายงานกลุ่ม
๒๐๐ – ๕๐๐ บาท/ฉบับ
- Portfolio
๑๐๐ – ๒๐๐ บาท/ฉบับ

๓
กิจกรรม

การเบิกจ่าย
หมายเหตุ
- Portfolio
๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท/แฟ้ม
๕. ค่าตอบแทนการคุม
- วันทําการ ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท/ครั้ง/ผู้คุมสอบ ค่าตอบแทนให้จ่ายกับบุคลากร
สอบนักศึกษาแพทย์ - วันหยุดราชการ ๕๐๐ – ๘๐๐ บาท/ครั้ง/ผู้คุมสอบ ทัง้ ในและนอกโรงพยาบาล
- ค่าตอบแทนคุมสอบข้อสอบ OSCE
- กรณีมีอาจารย์คุมสอบ ไม่เกิน ๑๐๐ บาท/ข้อ/
ผู้เข้าสอบ
- ค่าคุมสอบ Long case ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/คน
ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒ คน
๖. ค่าตอบแทนบุคคลเพื่อ อัตรา ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท/คน/วัน
เป็นผู้ป่วย
๗. ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา จ่ายจริงตามที่เรียกเก็บ
ใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน
แพทย์ในการไปศึกษา
นั้น ๆ มาแสดงการเบิกจ่าย
ณ สถาบันอื่น
๘. ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เหมาจ่ายไม่เกิน ๒๕๐ บาท/คน/วัน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิก
แพทย์ในการศึกษา
(ไม่รวมค่าพาหนะเดินทาง)
ได้ไม่เกินสิทธิขา้ ราชการระดับ
ภาคสนาม
ปฏิบัติงาน
๙. ค่าใช้จ่ายสําหรับ
เบิกจ่ายตามจริงโดยประหยัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนักศึกษาแพทย์
๑๐. ค่าอาหารนักศึกษา อัตราไม่เกิน ๘๐ บาท/มื้อ
แพทย์เวชปฏิบัติ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ เบิกจ่ายตามจริงโดยประหยัด
สุขภาพและสร้าง
เสริมสุขภาพของ
นักศึกษาแพทย์
๑๒. ค่าใช้จ่ายของอาจารย์ เบิกจ่ายตามจริงโดยประหยัด
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตร
แพทย์ในการไปศึกษา
อบรม/เสนอผลงาน
ศึกษาชั้นคลินกิ ที่เสนอโดยความ
วิชาการ/ดูงานใน
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ต่างประเทศ
การศึกษาทางไกลและ

๔
กิจกรรม
กิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนของนักศึกษา
แพทย์
๑๓. ค่าใช้จ่าย/
ค่าตอบแทนอาจารย์
ในการศึกษาวิจัยหรือ
พัฒนาสื่อการสอน
๑๔. ครุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อ
การเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย์
๑๕. ค่าปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก หอพัก
นักศึกษาแพทย์และ
ห้องเรียนนักศึกษา
แพทย์ในโรงพยาบาล
๑๖. ค่าปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาของ
เจ้าหน้าที่
๑๗. ค่าตอบแทนเหมา
จ่ายการติดตาม
ประเมินนักศึกษา
แพทย์และบัณฑิต
แพทย์โครงการฯ
๑๘. ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
(กรรมการภายใน
โรงพยาบาล)

การเบิกจ่าย

หมายเหตุ

เบิกจ่ายตามจริงโดยประหยัด

เบิกจ่ายตามจริงโดยประหยัด

เบิกจ่ายตามจริงโดยประหยัด

อัตราชั่วโมงละ ๕๐ – ๑๐๐ บาท/คน

- อัตรา ๘๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท/วัน
(สําหรับอาจารย์แพทย์/พยาบาลวิชาชีพ/
ข้าราชการ)
- อัตรา ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท/วัน
(สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน)
- อัตรา ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน
(สําหรับอาจารย์แพทย์)

ค่าตอบแทนจ่ายให้กับอาจารย์
แพทย์/พยาบาล/ข้าราชการ/
บุคลากรสายสนับสนุนที่ร่วมออก
ติดตามประเมินนักศึกษาแพทย์
และบัณฑิตแพทย์
ค่าตอบแทนจ่ายให้อาจารย์ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เป็น
ที่ตั้งของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก ในการเป็นกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ สําหรับปี
การศึกษานั้น ๆ

๕
กิจกรรม
การเบิกจ่าย
๑๙. ค่าตอบแทนใช้จ่ายใน - จ่ายจริงตามสถาบันเรียกเก็บ
การตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
๒๐. ค่าตอบแทนสําหรับ - อัตรา ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท/ครัง้ /กรรมการ ๑ คน
กรรมการสอบ
(กรณีเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์)
คัดเลือกบุคลากรสาย - อัตรา ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท/ครัง้
สนับสนุนเพื่อ
(กรณีออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ)
ปฏิบัติงานที่ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก

๒๑. ค่าตอบแทนอาจารย์/ - อัตรา ๑,๐๐๐ บาท/นักศึกษาแพทย์ ๑ คน/ปี
ที่ปรึกษา

๒๒. ค่าตอบแทนการ
ตรวจรายงานการ
ฝึกอบรมอาจารย์
แพทย์ที่มีการส่ง
รายงาน

- อัตรา ๑,๐๐๐ บาท/ฉบับ

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนจ่ายให้กับอาจารย์
แพทย์/บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สํานักการแพทย์ และโรงพยาบาล
ที่เป็นที่ตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก ในการเป็นกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
อาจารย์ต้องมีคําสั่งแต่งตั้งและ
ดูแลนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีที่
๔ – ๖ ตามคําสั่งที่ได้รับ
มอบหมาย
รายงานต้องเกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การพัฒนาอาจารย์ ด้าน
แพทยศาสตรศึกษา เช่น
Essential Course for Medical
Educator (ECME)

รายการรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามที่ประธาน
กรรมการศู นย์แพทยศาสตรศึ กษาชั้นคลินิกสํานักการแพทย์กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

