ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ
สําหรับบุคคลภายนอกคณะฯ
พ.ศ. ๒๕๕๖
....................................................................
โดยเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติสําหรับบุคคลภายนอกคณะฯ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาศึกษาดูงานและ
ฝึกปฏิบัติ ภายในคณะฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิ น พ.ศ. ๒๕๕๑ คณบดี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํ า คณะฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
๑. ในประกาศนี้
“การศึกษาดูงาน” หมายถึง การเพิ่มพูน ความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์และ/หรือ
การฟั ง บรรยาย ยกเว้ น การศึ ก ษาดู ง านและฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจํ า บ้ า น
แพทย์ประจําบ้านต่อยอด และแพทย์ผ้ชู ่วยอาจารย์
“ฝึกปฏิบัติ” หมายถึง การฝึกหัด หรือฝึกฝนโดยการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดภายใต้
การกํากับดูแลของบุคลากรในคณะฯ
“คณะ” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
“ภาครัฐ” หมายถึ ง องค์กรที่เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ดําเนินการ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกําไร
“ภาคเอกชน” หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร
“หน่วยงานภายในคณะ” หมายถึง ทุกหน่วยงานที่สังกัดและอยู่ภายในโครงสร้างองค์กรของคณะ
“ค่าธรรมเนียม” หมายถึ ง เงินที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีสถานะเป็ นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงาน หรือฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานภายในคณะเป็นเวลาตั้งแต่
๑ สัปดาห์ขึ้นไป
“ค่าบริการ” หมายถึ ง เงินที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกคณะ ที่มาศึกษาดูงานและฝึกปฏิ บัติ
ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ และค่าบริหารจัดการของคณะ
“ค่ า บริ ห ารจั ด การ” หมายถึ ง เงิ น ที่ เ รี ย กเก็ บ เป็ น ค่ า บริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานภายในคณะ
ซึ่งคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของค่าบริการ
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-๒–
๒. การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติสําหรับบุคคลภายนอกคณะ
ให้พิจารณาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติน้ัน โดยกําหนดเป็นอัตรา
บาท/คน/วัน บาท/คน/สัปดาห์ หรือ บาท/คน/เดือน ตามอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๓. ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ สําหรับบุคคลภายนอกคณะ
ให้เรียกเก็บได้ท้งั ภาครัฐและภาคเอกชน
ในกรณีหน่วยงานภายนอกที่มีข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือบุคลากรกับคณะ การเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น ๆ
๔. ให้หัวหน้าหน่วยงานภายในคณะกําหนดจํานวนเงินทั้งหมดของค่าธรรมเนียม ค่าบริการศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติ ของหน่วยงานนั้นในแต่ละครั้ง และเสนอขออนุมัติการเรียกเก็บจํานวนดังกล่าวจากรองคณบดีที่กํากับ
ดูแลในพันธกิจหรือหน่วยงานของคณะที่ต้องการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ก่อนการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ
๕. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานภายในคณะแจ้งให้ผู้เข้ามาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทราบ
เพื่อชําระค่าธรรมเนียม และค่าบริการดังกล่าวก่อนหรือในวันที่เริ่มเข้ามาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ
๖. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกต้องสูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ไม่ ต่ํ า ร้ อ ยละ ๑๐ และส่ ว นที่ สู ง กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ง หมดนี้ ใ ห้ ถื อ เป็ น ค่ า บริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง คณะจะจั ด สรรให้
หน่วยงานภายในคณะ ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าบริหารจัดการ
๗. การขอยกเว้ นไม่ เรี ยกเก็ บหรื อให้ ส่ วนลดค่ าธรรมเนี ยม และค่ าบริ การศึ กษาดู งานและฝึ กปฏิ บั ติ
ให้หัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือรองคณบดีที่กํากับดูแลในพันธกิจหรือหน่วยงานนั้น เสนอขออนุมัติจากรองคณบดี
ฝ่ายการคลัง
๘. ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจตัดสินและตีความกรณีปัญหาในการ
ดําเนินการตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ศาสตราจารย์วินิต พัวประดิษฐ์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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เอกสารแนบท้าย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ
สําหรับบุคคลภายนอกคณะฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อัตราค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ในการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติสําหรับบุคคลภายนอกคณะ
๑. ค่าธรรมเนียม
(๑) หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในอัตราไม่ต่ํากว่าคนละ ๕,๐๐๐ บาท/สัปดาห์
(๒) หลักสูตรระดับตั้งแต่ปริญญาตรีลงมา ในอัตราไม่ต่ํากว่าคนละ ๓,๐๐๐ บาท/สัปดาห์
๒. ค่าบริการ
(๑) การศึกษาดูงานในส่วนที่ไม่มีการบรรยายหรือการฝึกภาคปฏิบัติ อัตราไม่ต่ํากว่า
๓,๐๐๐ บาท/กลุ่ม/วัน หรือไม่ต่ํากว่า ๕๐๐ บาท/คน/วัน แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่ากัน
(๒) การบรรยาย อัตราไม่ต่ํากว่า ๑,๕๐๐ บาท/ชั่วโมง
(๓) การฝึกภาคปฏิบัติ อัตราไม่ต่ํากว่า ๓๐๐ บาท/ผู้ฝึกปฏิบัติ ๑ คน/ชั่วโมง
(๔) อาหารว่าง ๕๐ บาท/คน/มื้อ
(๕) อาหารกลางวัน ไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ บาท/คน/มื้อ
(๖) อาหารเย็น ไม่ต่ํากว่า ๑๕๐ บาท/คน/มื้อ
(๗) สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ เก็บตามอัตราในประกาศคณะ
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