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เร่ือง : การรับศึกษาดูงาน จากสถาบนัใน
ประเทศ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
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รหัสเอกสาร : 
QD-03-2-001-00 

ทบทวนครัง้ที่ : - 
วันที่ทบทวน : - 

ชื่อหน่วยงาน :  งานพัฒนาคุณภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  วันที่อนุมัติ : 
 

ผู้ตรวจสอบ   :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ผู้อนุมัต ิ: คณบด ี

 

 

1. วัตถุประสงค ์ 
 1.1 ใช้เป็นแนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องใช้อ้างอิง และปฏิบัติงานการรับศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ในแนวทางเดียวกัน  

2. ขอบข่าย 
ระเบียบปฏิบัตินี้ ครอบคลุมการน าไปใช้ส าหรับการรับศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจาก

หน่วยงาน/สถาบันภายนอก (ภายในประเทศ)  โดยแบ่งประเภท ดังนี้ 
2.1 ประเภทการรับศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

2.1.1 การศึกษาดูงาน ½ วัน  
2.1.2 การศึกษาดูงาน 1 วัน 
2.1.3 การศึกษาดูงาน การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยวิธีสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน  

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3.1 งานบริหารและธุรการ คณะฯ 
3.2 ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
3.3 งานพฒันาคุณภาพ คณะฯ   
3.4 หน่วยงานที่รับศึกษาดูงาน  
3.5 ฝ่ายการคลัง  
3.6 ฝ่ายโภชนาการ  
3.7 งานรักษาความปลอดภัย   
3.8 หน่วยงานที่ดูแลห้องประชุมที่ใช้ในแต่ละคร้ัง 
3.9 สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (ชา่งภาพ) 
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4. ค าจ ากัดความ   
4.1 การรับศึกษาดูงาน หมายถึง การต้อนรับ และให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์จากหน่วยงานภายนอกที่มีความ

ประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน (หากเป็นการศึกษาดูงานโดยผู้เข้าดูงานเป็นชาวต่างชาติ งานวิเทศสัมพันธ์จะเป็น
ผู้ด าเนินการต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน) 

4.2 ผู้เข้าศึกษาดูงาน หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากองค์กร/สถาบัน/หน่วยงานภายนอกที่มีความประสงค์ขอ
เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หากเป็นการศึกษาดูงานโดยผู้เข้าดูงานเป็น
ชาวต่างชาติ งานวิเทศสัมพันธ์จะเป็นผู้ด าเนินการต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน) 
 

5. เอกสารอ้างอิง   
5.1 ค าชี้แจง และประกาศต่างๆ ของการศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (สามารถดาวน์โหลดได้ที่

เว็บไซต์งานพฒันาคุณภาพ)  www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd 

6. ขั้นตอนการด าเนินการรับศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก (สถาบันภายในประเทศ) 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ

หน่วยงาน
ภายนอก 

1. แจ้งความประสงค์ขอเข้าศึกษาดูงาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ติดต่อประสานงาน ดังนี้ 

 กรณีทราบระเบียบการเข้าศึกษาดูงาน 
1.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะฯ ที่ต้องการเข้า

มาศึกษาดูงานโดยตรง เพื่อชี้แจงรายละเอียด ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ต้องการศึกษาดูงาน วันและเวลา 
จ านวนและประเภทผู้ เข้าศึกษาดูงาน เมื่อได้ข้อตกลง จึง
จัดท าหนังสือเรียนคณบดีฯ เรื่องขอความอนุเคราะห์เข้า
ศึกษาดูงานฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

 กรณีไม่ทราบระเบียบการเข้าศึกษาดูงาน 
1.2 สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดการเข้าศึกษาดูงาน  

ที่งานพัฒนาคุณภาพ โทร 02-419-8764 ต่อ 302-306 

งานบริหารและ
ธุรการฯ/
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลฯ 

2. รับหนังสือขอเข้าศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงาน 

 

2.1 ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา ในหนังสือขอเข้าศึกษาดู
งาน  

2.2 ส่งหนังสือถึงรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเพื่อพิจารณา (e-
doc)  
 

งานพฒันา
คุณภาพ 

3. ตรวจสอบเนื้อหาของหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 

3.1 ผู้ตรวจสอบ พิจารณาและด าเนนิการดังนี้ 
3.1.1 เนื้อหาในหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน หัวข้อ/ประเด็นที่
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ

หน่วยงานภายนอกต้องการเข้าศึกษาดูงาน และ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเนื้อหาในหนังสือฯ ไม่
ชัดเจน 

3.1.2 ผู้เกี่ยวข้องกับหัวข้อ/ประเด็นที่ต้องการเข้าศึกษาดู
งาน 

3.1.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับศึกษาดูงาน 
3.2 สร้างรหัส IO และกรอกข้อมูล (Plan) ในระบบ SAP เพื่อ

การรวบรวมข้อมูลการเข้าศึกษาดูงานคณะฯ และความ
สะดวกในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)  

3.3 เสนอรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพพิจารณา เพื่อส่งหนังสือ
ไปยังหน่วยงานที่รับดูงาน พร้อมแนบแบบตอบข้อมูลการรับ
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก  (e-doc) 

หน่วยงานที่รับ
ศึกษาดูงาน 

4. รับหนังสือดูงานและพิจารณา  
 
 
 

4.1 พิจารณา และด าเนินการดังนี้ 
4.1.1 ตอบกลับหนังสือไปยังงานบริหารและธุรการฯ/

ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ เพื่อตอบ
กลับไปยังหน่วยงานภายนอกที่ขอเข้าศึกษาดูงาน
กรณีที่มีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันที่ศึกษาดู
งาน หน่วยงานต้องแจ้ง/ตอบกลับไปยังคณบดีฯ และ
ส าเนาเรียนงานพัฒนาคุณภาพ เพื่อทราบ 

4.1.2 พิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมการรับศึกษาดูงาน
ตามประกาศของคณะฯ (ภาคผนวกที่ 1) หน่วยงาน
ต้องเป็นผู้แจ้งข้อมูล และเหตุผลกลับมายั งงาน
พัฒนาคุณภาพ ในกรณีที่เป็นการลดหย่อน/ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาดูงาน 

 หน่วยงานเอกชนต้องเก็บค่าธรรมเนียมการเข้า
ศึกษาดูงานเต็มจ านวน ยกเว้นกรณีที่เคยให้ความ
ช่วยเหลือคณะฯ  แต่ต้องให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
หรือรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพพิจารณา และ
เสนอความเห็นต่อคณบดีในการพิจารณาอนุมัติ 

 หน่วยงานรัฐบาลที่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือ
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ

ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียม ต้องท าหนังสือขอ
อนุมัติลดหย่อน/ยกเว้นถึงคณบดี และงานบริหาร
และธุรการฯ ด าเนินการส่งหนังสือถึงรองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พิจารณา ให้ความคิดเห็น
เสนอคณบดีฯ เพื่ ออนุมัติลดหย่อน/ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในระบบ (e-doc) 
 

งานบริหารและ
ธุรการฯ/
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลฯ 

 4.2 จัดท าหนังสือตอบกลับ ไปยังหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงานที่รับ
ศึกษาดูงาน 

5. จัดเตรียมการรับศึกษาดูงาน 5.1 ระดับหน่วยงาน : ขอความอนุเคราะห์ในการเตรียมการ
ต้อนรับกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 จัดท าก าหนดการ  

 จัดหาประธานเปิด/ปิด (ให้เหมาะสมกับต าแหน่งของผู้น า
ทีมเข้าศึกษาดูงาน)  

 ประสานงานวิทยากร  

 จองห้องประชุม  

 ขอความอนุ เคราะห์อาหารว่าง/กลางวั นจากฝ่าย
โภชนาการ (กรณีที่ผู้ศึกษาดูงานต้องการให้หน่วยงาน
จัดเตรียมให้) (e-doc) 

 ขอความอนุเคราะห์ที่จอดรถ (e-doc)  

 ส่งหนังสือถึงฝ่ายการคลัง เพื่อเก็บค่าใช้จ่ายและออก
ใบเสร็จรับเงิน (สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือได้ที่
เว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ) 

ฝ่ายการคลัง  5.2 ด าเนินการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อเก็บค่าใช้จ่าย ณ 
สถานที่รับดูงานที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่รับศึกษาดูงาน 
ตามเลขที่ IO  ที่ได้รับแจ้ง 

หน่วยรักษาความ  5.3 ด าเนินการจัดเตรียมที่จอดรถตามที่ได้รับหนังสือขอความ
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัต ิ

ปลอดภัย อนุเคราะห ์(e-doc) จากหน่วยงานที่รับผู้ศึกษาดูงาน 

ฝ่ายโภชนาการ  5.4 ด าเนินการจัดเตรียม/บริการอาหารตามที่ได้รับหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ (e-doc) จากหน่วยงานที่รับผู้ศึกษาดูงาน 

หน่วยงานที่รับ
ศึกษาดูงาน 

6. วันรับดูงาน (ต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน) 6.1 ต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม หรือจุดนัดพบที่
หน่วยงานรับดูงานก าหนด 

6.2 น าเสนอเนื้อหาของการศึกษาดูงาน ตามรูปแบบ/ก าหนดการ
ที่หน่วยงานรับดูงานก าหนด 

ฝ่ายการคลัง  6.3 จัดเจ้าหน้าที่การเงินน าใบเสร็จรับเงินไป ณ สถานที่รับดูงาน
ตามเวลาที่หน่วยงานรับดูงานก าหนด 

หน่วยรักษาความ
ปลอดภัย 

 6.4 อ านวยความสะดวกกับผู้ศึกษาดูงานในการจอดรถ 

ฝ่ายโภชนาการ  6.5 จัดเจ้าหน้าที่ส่ง และดูแลอาหารว่าง (ร้อน) และอาหารบุฟ
เฟ่ต์ ณ สถานที่รับดูงาน (กรณีที่เป็นอาหารว่าง/อาหาร
กลางวัน (กล่อง) หน่วยงานที่รับศึกษาดูงานต้องไปรับอาหาร
เองที่ฝ่ายโภชนาการ) 

หน่วยงานที่รับ
ศึกษาดูงาน 

7. หลังวันรับดูงาน 
 

7.1 หน่วยงานบันทึกรายละเอียดในแบบตอบข้อมูลการรับศึกษา
ดูงานจากหน่วยงานภายนอก และส่งกลับมายังงานพัฒนา
คุณภาพ ภายใน 3 วันหลังเสร็จสิ้นการดูงาน (พร้อมแนบ
ส าเนาใบเสร็จรับเงินในกรณีเก็บค่าดูงาน/ค่าอาหาร (ถ้ามี)) 

 

งานพฒันา
คุณภาพ 

 7.2 กรอกข้อมูล (Actual) IO ในระบบ SAP 
7.3 ด าเนินการปิดรหัส IO (AG) ในระบบ SAP 
7.4 จัดเก็บส าเนาหนังสือ  พร้อม IO  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ 
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 ระเบียบปฏิบัต ิ หน้า :          7 / 13 

เร่ือง : การรับศึกษาดูงาน จากสถาบันในประเทศ  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

รหัสเอกสาร : 
QD-03-2-001-00 

ทบทวนครัง้ที่ : - 
 

 

6.1 กรณีหน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน 
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7.   ภาคผนวก  
7.1 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานด้าน

การพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
พ.ศ. 2563 

7.2 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑ์และอตัราการจ่ายค่าตอบแทน 
ฉบับที่ 28/พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวกที่ 1   ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานดา้นการพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ สถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรืออ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั พ.ศ. 2563 
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