
 
 
 
 

 
 

ใบสมัครการปฏิบัติงาน 
โครงการคลินิกพรีเม่ียม (Premium Clinic) หรือโครงการคลินิกอาจารย์ (Faculty Clinic) 

โรงพยาบาลทันตกรรม สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์  
ประจ าปงีบประมาณ................. 

------------------- 
 

วันที…่…………………………………………….………… 
 

 ข้าพเจ้า…………………………………..…………………………………………............................. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่………………..………..
ภาควิชา/สังกัด.............…………………..……………..โทรศัพท์มือ.....................................Email Address………………………………………………………………… 
คุณวุฒิที่ใช้สมัคร .....................................................................................สาขา................................................................................................................ 
มีความประสงค์จะสมคัรปฏิบัติงานท่ี      โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์       โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสริินธร 

โครงการที่สมัคร     โครงการคลินิกพรีเมี่ยม (Premium Clinic)  โครงการคลินิกอาจารย์ (Faculty Clinic) 
ประเภทการสมัคร   สมัครใหม ่  สมัครต่อเนื่อง  และ ที่คลินิกและหน่วย ดังนี ้ 

กรณีสมัครลงปฏิบัติงานคลนิิกศลัยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร สามารถเลือกลงปฏบิัติงานได้ ๒ คลินิก/หน่วย ส าหรับวันและ
เวลาที่เลือกลงปฏิบตัิงานของทั้ง ๒ แห่ง จะต้องเป็นวัน ช่วงเวลาและโรงพยาบาลเดียวกัน แตจ่ะต้องเป็นคนละสัปดาห์ในแต่ละสถานท่ี ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ลงปฏิบตัิงาน  
(คลินิก/หน่วย) 

วันและเวลาที่ลงปฏิบตัิงานเลือกได้ ๑ ช่วงเวลาเท่าน้ัน 
ความเห็นหัวหน้าภาควิชา/ผู้บังคบับญัชาชั้นต้น 

วัน ช่วงเวลา 

............................................................ 

 จันทร์            อังคาร 
 พุธ               พฤหัสบด ี
 ศุกร์ 

 เช้า   
 บ่าย 
 
 

ความเห็น 
................................................................................. 

ลงชื่อ............................................                    
ว.ด.ป................................. 

สถานที่ลงปฏิบตัิงาน  
(คลินิก/หน่วย) 

วันและเวลาที่ลงปฏิบตัิงานเลือกได้ ๑ 
ช่วงเวลาเท่าน้ัน 

สัปดาห์ที่ลง
ปฏิบตัิงาน 

ความเห็นหัวหน้าภาควิชา/ผู้บังคบับญัชาชั้นต้น 
วัน ช่วงเวลา 

๑.คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า 
   ขากรรไกร 

 จันทร์    อังคาร 
 พุธ        พฤหัสบด ี
 ศุกร์ 

 เช้า   
 บ่าย 
 
 

 สัปดาห์ที่ ๑,๓,๕ 
 สัปดาห์ที่ ๒,๔ 
 

ความเห็น 
................................................................................. 

ลงชื่อ............................................                    
ว.ด.ป................................. 

๒.หน่วยหอ้งผ่าตัด 

 จันทร์    อังคาร 
 พุธ        พฤหัสบด ี
 ศุกร์ 

 เช้า  
 บ่าย 
 

 สัปดาห์ที่ ๑,๓,๕ 
 สัปดาห์ที่ ๒,๔ 

 

ความเห็น 
................................................................................. 

ลงชื่อ............................................                    
ว.ด.ป................................. 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่)                                                                        หลักฐานแนบใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา  
 ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ติดทุกครัง้ท่ีกรอกใบสมัคร)       
 ๒. ส าเนาบัตรการเข้ารับฝึกอบรมและสอบผ่านการช่วยชีวิตข้ันพืน้ฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ หรือสูงกว่า (ส าหรับการสมัครใหม่ และ/หรือ ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมท่ีคณะฯ) 
ได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครแล้ว ผูส้มัครแนบหลักฐานพร้อมใบสมัครตามประเภทการสมัคร   ครบทุกข้อ     ขาดหลักฐานข้อ...................... 
 

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้ตรวจสอบ 

วัน/เดือน/ปี................................................... 

 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิว้ 

เลขท่ีใบสมัคร....................... 



- ๒ – 
ผู้สมัครได้ท าสัญญาและยินยอมปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของโครงการคลินิกพรีเมี่ยม (Premium Clinic) หรือโครงการคลินิกอาจารย์ (Faculty 
Clinic) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 

๑. ผู้มีสิทธิสมัคร ได้แก่ อาจารย์ทันตแพทย์/อาจารย์แพทย์/ทันตแพทย์/แพทย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานและผ่านการประเมินจากหัวหน้าภาควิชาหรือผู้อ านวยการโรงพยาบาล และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

๒. ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครปฏิบัติงานระหว่างโครงการคลินิกพรีเมี่ยม (Premium Clinic) และโครงการคลินิกอาจารย ์(Faculty Clinic) ได้อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 
๓. ก าหนดวันสิ้นสุดสัญญา ให้สัญญาสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๐ กันยายนของปีงบประมาณท่ีสมัคร เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายนของปีถัดไป โดยยื่น

การสมัครต่อเน่ืองส าหรับปีถัดไปในระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี 
๔. ผู้สมัครต่อเน่ืองต้องผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ท่ีได้มาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ 

และได้รับใบรับรองการฝึกอบรมท่ียังมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีสมัคร (ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) กับคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ต้องแนบส าเนา
ใบรับรอง) 

๕. การรักษาท่ีต้องใช้ระยะเวลานานและมีการเก็บค่ารักษาก่อนการรักษาเสร็จสิ้น ทันตแพทย์ท่านน้ันจะต้องให้การรักษาผู้ป่วยท่ีรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการ
รักษาน้ันๆ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีจ าเป็นต้องโอนผู้ป่วยให้ทันตแพทย์ท่านอื่นรักษาต่อ หรือผู้ป่วยขอเปลี่ยนทันตแพทย์ จะพิจารณาเรียกคืนเงินจากทันตแพทย์ 
ผู้ท่ีเคยได้รับจากผู้ป่วยมาจ่ายให้แก่ทันตแพทย์ท่ีรับโอน ตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม 

๖. หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย อันเน่ืองมาจากการบ าบัดรักษาท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ให้การรักษาจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ตามมติของ 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม 

๗. กรณีผู้ป่วยค้างช าระค่าปฏิบัติการทางทันตกรรม ผู้สมัครยินยอมให้คณะทันตแพทยศาสตร์หักเงินจากเงินรายได้ค่าหัตถการทางทันตกรรม 
๘. หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงน้ี ครั้งแรกจะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและงดจ่ายผู้ป่วยใหม่เป็นเวลา ๑ เดือน หากยังไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมมีสิทธิยกเลิกการปฏิบัติงานหรือตามท่ีเห็นสมควร 
๙. ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติงานโดยรักษามาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติตามประกาศสิทธิของผู้ป่วยทุกข้อ 
๑๐. ก่อนให้การรักษาผู้ป่วยทุกราย ทันตแพทย์หรือแพทย์จะต้องแจ้งการวินิจฉัย แผนการรักษาและค่ารักษาแก่ผู้ป่วยทุกครั้ง 
๑๑. ผู้สมัครยอมรับการประเมินคุณภาพงานบริการทันตกรรมตามระบบของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๒. ผู้ควบคุมคลินิกหรือผู้จัดการคลินิกขอสงวนสิทธิในการลดเวลาปฏิบัติงานหรือยกเลิกการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ตามท่ีเห็นสมควร 
๑๓. ผู้สมัครยินยอมปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบข้อบังคับของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๔. ผู้สมัครตกลงให้คณะฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บรายได้จากค่าตรวจรักษาตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ว่าด้วยอัตราค่าบ าบัดทางทันตกรรม และผู้สมัคร

ยินยอมแบ่งสวนหน่ึงของรายได้ค่าหัตถการทางทันตกรรมของตนเองให้แก่คณะฯ ในอัตราท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่ทันตแพทยแ์ละแพทยใ์นโครงการคลินิกพรีเมี่ยม (Premium Clinic) หรือในอัตราท่ีก าหนดไว้ในโครงการคลินิกอาจารย ์(Faculty Clinic) 

๑๕. ก าหนดให้ลงปฏิบัติงานได้ไม่เกิน ๑ คาบต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานได้สูงสุดคนละไม่เกิน ๕๒ คาบต่อปี โดยจะต้องลงปฏิบัติงานในวัน เวลา และสถานท่ี 
  ท่ีเลือกไว้เท่าน้ัน หากผู้สมัครให้การรักษาผู้ป่วยนอกเหนือจากวัน เวลาและสถานท่ีท่ีเลือกไว้จะไม่ได้รับค่าตอบแทนของวันน้ันๆ ซ่ึงการลงปฏิบัติงานดังกล่าว 
  ต้องเป็นช่วงวัน เวลาท่ีไม่ตรงกับระบบการเรียนการสอน  

๑๖. ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
        ลงชื่อ .....…………………………………………….....ผู้สมัคร 
                        (…………………………………………….………..) 
 

ความเห็น องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ความเห็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วมีความเห็นว่า 
....................................................................................................................... 
 
 

   ลงชื่อ........................................................ผู้รับรอง
(............................................................) 
วดป........................................................ 

 
                   อนุมัติ                     ไม่อนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

วดป.................................................. 

 


