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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 มหาวิทยาลัยมหิดล   เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรฐั  (National  University)  

ท่ีเรียกว่า  “มหาวิทยาลยันอกระบบ”  หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการบริหารการจัดการ

อิสระ แยกจากระบบราชการ (Autonomous University)  แต่ยงัไดร้บัเงินอุดหนุนทัว่ไป (Block  Grant)  

ท่ีรฐัจดัสรรใหเ้ป็นรายปีโดยตรง  เพ่ือใชจ้่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อง 

มหาวิทยาลยั และ เพ่ือประกนัคุณภาพการศึกษา  

 ซ่ึงมหาวิทยาลยัมหิดลด าเนินการจดัการเรียนการสอน เป็นระบบเรียนแบบเก็บหน่วย

กิต แบบไตรภาค (Trimester)  คือในหน่ึงปีการศึกษา มีสามภาคการศึกษา ท่ีมาของเงินรายไดห้ลัก 

ประกอบดว้ย เงินอุดหนุนงบประมาณรฐั  และ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา  

โดยจดัการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ระดับ

ปริญญาโท  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสงู  และ ระดบัปริญญาเอก  รวมจ านวนทั้งส้ิน  670 สาขา  

โดยแบ่งเป็นหลักสูตรปกติ  436 สาขา และ หลักสูตรนานาชาติ  234 สาขา  โดยแบ่งตามกลุ่ม

สาขาวิชาดงัน้ี 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ (Health Science) จ านวนรวม 517 สาขา 

แบ่งเป็นหลักสูตรปกติ จ านวน 364 สาขา และ หลกัสูตรนานาชาติ จ านวน 

153 สาขา 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Science and Technology) จ านวน

รวม 89 สาขา แบ่งเป็นหลักสูตรปกติ จ านวน 39 สาขา และ หลักสูตร

นานาชาติ จ านวน 50 สาขา 

 ก ลุ่มสาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์และม นุษยศาสตร์  (Social Science and 

Humanities) จ านวนรวม 64 สาขา แบ่งเป็นหลกัสูตรปกติ จ านวน 33 สาขา 

และ หลกัสตูรนานาชาติ จ านวน 31 สาขา 
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ตารางที ่1.1 จ านวนหลกัสูตรทุกระดบัชั้นของมหาวิทยาลยัมหิดล   

ระดบัการศึกษา  

(Programs Offered) 

จ านวนสาขา 

(Number of   

Field of  Study) 

รวม 

(Total) 

ปกติ นานาชาติ 

แบ่งระดบัคุณวุฒิตามกรอบ TQF 

1. ปริญญาตรี (Bachelor's Degree Program) 89 54 35 

2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

(Bachelor's Degree Program) 

6 2 4 

3. ปริญญาโท (Master's Degree Program) 189 103 86 

4. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 

(Higher Bachelor's Degree Program) 

3 2 1 

5. ปริญญาเอก (Doctor's Degree Program) 86 19 67 

รวม 373 180 193 

หลกัสูตรคุณวุฒิอื่น 

6. ประกาศนียบตัร (ต า่กวา่ ป.ตรี) 

(Certificate Program) 

6 5 1 

7. แพทยเ์ฉพาะทาง/แพทยต่์อยอดฯ 192 174 18 

8. แพทยเ์ฟลโลว ์

(Fellowship Training Program) 

72 51 21 

9. ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น/เฉพาะทาง 10 9 1 

10. พยาบาลเฉพาะทางอบรมระยะสั้น 

(Certificate of Proficiency Board Program) 

17 17 - 

รวม 297 256 41 

รวม (Total) 670 436 234 

 

ขอ้มลูส้ินสุดสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี 526 (11/2560) วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
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  มหาวิทยาลยัมหิดล  จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  รวมจ านวน 23 

ส่วนงาน  89 หลกัสูตร  แบ่งออกเป็น หลกัสูตรปกติ จ านวน  54 หลกัสูตร และ หลกัสูตรนานาชาติ

จ านวน 35 หลักสูตร  ตามประกาศ มหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์อัตราการจัดเก็บและอัตราการ

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีรายละเอียดขอ้มลู ณ วนัท่ี 

27 พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี  

ตารางที่ 1.2 จ านวนหลกัสูตรแยกตามคณะ/หน่วยงาน 

คณะ/หน่วยงาน 
จ านวน

หลกัสูตร 

หลกัสูตร 

ปกติ นานาชาติ 

1.  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  7 5 2 

2.  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 4 4 - 

3.  คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 3 2 1 

4.  คณะเทคนิคการแพทย ์ 2 2 - 

5.  คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 1 - 

6.  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2 2 - 

7.  คณะเภสชัศาสตร ์ 1 1 - 

8.  คณะวิทยาศาสตร ์ 12 6 6 

9.  คณะส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ 1 1 - 

10.  คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 1 1 - 

11.  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 10 7 3 

12.  คณะศิลปศาสตร ์ 2 2 - 

13.  คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 1 1 - 

14.  คณะกายภาพบ าบดั 2 2 - 

15.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 - 1 

16.  วิทยาลยันานาชาติ 22 - 22 

17.  วิทยาลยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา 2 2 - 

18.  วิทยาลยัศาสนศึกษา 1 1 - 

19.  วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 1 1 - 

20.  วิทยาลยัราชสุดา 1 1 - 

21.  มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 7 7 - 

22.  วิทยาเขตอ านาจเจริญ 3 3 - 

23.  วิทยาเขตนครสวรรค ์ 2 2 - 

รวมระดบัปริญญาตรี 89 54 35 
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 การลงทะเบียนและการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บ ในแต่ละภาค

การศึกษา ปีการศึกษาน้ัน  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ร่วมกับส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการ

พฒันาระบบ e-Receipt  เพ่ือบนัทึกขอ้มลูการรบัช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรีทุก

คณะ  ยกเวน้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   วิทยาลยันานาชาติ   วิทยาลยัดุริยางคศิลป์  

ซ่ึงเป็นหน่วยงานบริหารจัดการตนเอง  และ พัฒนาระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol 

Education)เพ่ือด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ใหแ้ก่ส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้งอีกดว้ย  ดงัน้ันขอ้มูลการรบัเงิน และ ขอ้มูลการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา

ทุกราย ในระดับปริญญาตรี  จะถูกจัดเก็บขอ้มูลไวอ้ย่างเป็นระบบในฐานขอ้มูลของกองเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ส่วนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว จะช าระผ่านบริการ

ธนาคารทั้งหมด ยกเวน้ นักศึกษาทุน จะช าระดว้ยเช็คหรือใบฝากเงินธนาคาร   

 โดยวิธีการช าระเงิน แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณีดงัน้ี 

 1.  ช าระผ่านบริการธนาคาร  Bill  Payment   ส าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1  เทอมตน้

เน่ืองจากเป็นนักศึกษาใหม ่ ยงัไมม่ีเลขท่ีบญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องนักศึกษาท่ีผูกไวเ้พ่ือหกัเงินฝากเขา้

บญัชีมหาวิทยาลยัมหิดล  โดยใหนั้กศึกษาชั้นปีท่ี 1 เลือกช าระกบัธนาคารใดธนาคารหน่ึง  ตามท่ีระบุ

ไวใ้นใบแจง้หน้ี  (Invoice)  ไดแ้ก่   ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  หรือ  ธนาคารกรุงเทพ 

จ ากดั (มหาชน)  หรือ  ธนาคารทหารไทย  จ ากดั (มหาชน) 

 2.  ช าระผ่านบริการ  e-Payment  ส าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1  เทอมปลายเป็นตน้

ไป  ซ่ึงนักศึกษาทุกคน ตอ้งท าหนังสือยินยอมให ้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรือ ธนาคาร

กรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน)  หักเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของนักศึกษา เพ่ือเข ้าบัญชีเงินฝาก

มหาวิทยาลยัมหิดล  

ตารางที ่1.3 วิธีการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

Bill  Payment e - Payment 

- ส าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เทอมตน้  - ส าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เทอมปลาย    

เป็นตน้ไป  

- นักศึกษาช าระหน้าเคาเตอรธ์นาคาร 

ตามท่ีระบุในใบแจง้หน้ี (Invoice)     

- หกับญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องนักศึกษา  

เขา้บญัชีเงินฝากมหาวิทยาลยัมหิดล 
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  งานการเงิน กองคลัง จะด าเนินการตรวจสอบจ านวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ี

นักศึกษาไดช้ าระเงินตามใบแจง้หน้ี ในระบบ e-Receipt  ตรวจสอบกบัรายงานของธนาคารในวนัรุ่งขึ้ น 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของจ านวนเงิน  ถา้ขอ้มูลการช าระเงินไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น แจง้

กองบริหารการศึกษา ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนการบันทึกการรับเงิน เมื่อขอ้มูลการช าระเงิน

ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จะบนัทึกการรบัเงินและจดัท าใบน าส่งเงิน โดยบนัทึกบญัชี 

 เดบิต     บญัชีเงินฝากธนาคาร 

  เครดิต   บญัชีเงินรบัฝาก - รบัแทน กองบริหารการศึกษา 

 งานบญัชี กองคลงัจะท าการประมวลผลขอ้มลูค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ใน

ระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol Education)  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้น

ของอตัราจดัเก็บและอตัราจดัสรร เพ่ือเสนอ หนังสือ ศธ. เร่ือง ขออนุมติัจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

จากผูม้ีอ านาจลงนามอนุมติั (รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั) และเมื่อไดร้บัอนุมติัเรียบรอ้ยแลว้ จะบนัทึก

โอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เขา้เป็นรายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษาใหแ้ก่ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยรายละเอียดของการบนัทึกบญัชีดงักล่าว จะแสดงไวใ้นบทท่ี 4 ต่อไป 

 ท่ีผ่านมากองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ร่วมมือกับกอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบัญชี โดยน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรบัใช ้ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสงูข้ึน สรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol Education) เวอร์ชัน่ปรับปรุง 

เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละ

ราย  ไดใ้นระดับฐานขอ้มูล  รวมถึงรายงานต่าง ๆ  ท่ีแสดงรายการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel มาตรวจสอบความถูกตอ้งของอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  โดยไมต่อ้งแจง้ใหก้องเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ 

 2.  ระบบแปลงไฟลจ์ดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Fee–Allocation) เพ่ือการบนัทึก

โอนจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระบบ MU-ERP แบ่งเป็นขอ้มูลการบันทึกบัญชีแยกประเภท 

(GL) และ ขอ้มลูการบนัทึกบญัชีระดบัตน้ทุน/หลกัสตูร (CO) 

 ดังน้ัน คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัมหิดล เล่มน้ี  จึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานจดัเก็บฐานขอ้มูลดา้นการคลงัใน

ระบบบญัชีของมหาวิทยาลยัมหิดลอีกส่วนหน่ึงดว้ย 
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วตัถุประสงค ์

 คู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง  การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัมหิดล  จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 1.  เพ่ือใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง   ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจใน

การปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร 

 2.  เพ่ือรวบรวมหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหิดล  เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 3.  เพ่ือใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงใหก้บับุคลากรท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่ไดศึ้กษา   ผูจ้ดัท า

จึงไดร้วบรวมเน้ือหา และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใหเ้ป็นหมวดหมู่ และง่ายต่อการ

เขา้ใจในการปฏิบติังานยิ่งขึ้ น 

 

ขอบเขตในการศึกษา 

 1.  ศึกษาประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง อัตราการจัดเก็บและอัตราจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา   ดงัน้ี 

  -  ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปกติ (ไทย) และหลกัสูตรต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2559 

  -  ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปกติ (ไทย) และหลกัสูตรต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 

  -  ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรปกติ (ไทย) และหลกัสูตรต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลยัมหิดล  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 

  -  ประกาศ  มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตร

ปกติ (ไทย) และหลกัสตูรต่อเน่ือง ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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  -  ประกาศ  มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตร

ปกติ  (ไทย)   ระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2560 

  -  ประกาศ  มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตร

ปกติ  (ไทย)   ระดบัปริญญาตรี   (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2560   

  -  ประกาศ  มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตร

ปกติ  (ไทย)   ระดบัปริญญาตรี   (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ. 2561   

  -  ประกาศ  มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตร

ปกติ  (ไทย)   ระดบัปริญญาตรี   (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ. 2561   

   -  ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล  

พ.ศ. 2559 

   -  ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 

  -  ประกาศ  มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ

นักศึกษาระดบัปริญญาตรี  หลกัสตูรนานาชาติ   มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 

 2.  ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการปฏิบติังานและรวบรวมใหเ้ป็นหมวดหมู่ 

 3.  ทบทวนปัญหา อุปสรรค เพ่ือเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

 คู่มือการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัมหิดล  เล่มน้ี   

จะเป็นแหล่งขอ้มูลส าหรับศึกษาหาความรู ้และสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบัติงานไดจ้ริง  อันจะเป็น

ประโยชน์ในการเสริมสรา้งและพฒันาการปฏิบติังาน  ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ทั้ง

เป็นการเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานไดอี้กส่วนหน่ึงดว้ย 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 “ค่าธรรมเนียมการศึกษา”   หมายความว่า   ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บจาก  

นักศึกษาสญัชาติไทย  และต่างสญัชาติ  ระดบัปริญญาตรี  หลกัสตูรปกติ และ หลกัสตูรนานาชาติ  

 “ค่าใชจ้่ายของสถาบันอุดมศึกษา”   หมายความว่า  ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละ

ปีงบประมาณ เพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการตามภารกิจหลกั  4  ดา้น ประกอบดว้ย  1) ดา้นการผลิต

บณัฑิต  2) ดา้นการวิจยั  3) ดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม  4) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 

 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หรือ  

หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน  ทั้งของรฐัและเอกชนท่ีจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาต า่กว่าปริญญาตรี 

และ/หรือระดบัปริญญาตรี 

 “อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา/อตัราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน”  หมายความว่า  

เกณฑ์การจัดเก็บท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดขึ้ น เพ่ือการเรียกเก็บจากนักศึกษา เพ่ือเป็นค่าการ

บริหารจดัการศึกษา   

 “ระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ระบบจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรปกติ และ หลกัสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 “ระบบแปลงไฟล์ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ระบบแปลงไฟลก์ารบนัทึก

โอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งเป็นขอ้มลูการบนัทึกบญัชีแยกประเภท (GL) และ ขอ้มูลการ

บนัทึกบญัชีระดบัตน้ทุน/หลกัสตูร (CO)   

 

 

 

 

 

 

 



9 
  

คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

บทที่ 2     

บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ    

     

บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ   

 กองคลงั  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล  ภาระหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั การรบั

เงิน การเก็บรกัษาเงิน  การเบิกเงิน  การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงินของทุกส่วนงานใน

มหาวิทยาลยัมหิดล  ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ดว้ย   การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.  

2551  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรบัเงิน  การเก็บรักษาเงิน  

การเบิกเ งิน  การจ่ายเ งิน  และการควบคุมดูแลการ จ่ายเ งิน  พ.ศ. 2551 และ ประกาศ

มหาวิทยาลยัมหิดล  เร่ือง   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรบัเงิน  การเก็บรกัษาเงิน  การเบิกเงิน  การจ่ายเงิน  

และการควบคุมดแูลการจ่ายเงิน (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2560 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลงั ส านักงานอธิการบดี ไดป้รับเปล่ียนโครงสรา้ง

ของกองคลงั เพ่ือใหส้อดคลอ้ง และ เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลยั แต่ยงัคงอยู่

ภายใตก้ารก ากบัดแูลของรองอธิการบดีฝ่ายการคลงั ซ่ึงประกอบดว้ย 5 หน่วยงาน ดงัน้ี 

1. งานบริหารงบประมาณ  (Fund Management Section) 

2. งานบริหารพสัดุ  (Material Management Section) 

3. งานการเงิน  (Finance Section) 

4. งานบญัชี  (Accounting Section) 

5. งานบญัชีบริหารและพฒันาระบบ ( Managerial Accounting and System 

Development Section) 

พนัธกิจ 

 กองคลงั  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล มีพนัธกิจหลกั ดงัน้ี 

1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายดา้นบริหารจดัการดา้นการคลงัของมหาวิทยาลยั 

2. จดัวางระบบงานคลงั และพสัดุตามเกณฑน์โยบายท่ีก าหนด 

3. เป็นหน่วยงานสนับสนุนดา้นการเงินการคลงัใหม้หาวิทยาลยัสามารถด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร ์ในทุกพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
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4. การกระจายความรบัผิดชอบในการบริหารการคลงัใหห้น่วยงานมีความเป็นอิสระ

และคล่องตัวในการบริหารจัดการเพ่ือใหบ้รรลุผลตามพันธกิจ เป้าหมาย และ 

วตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วยงาน 

5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารขอ้มลู ดา้นงบประมาณ การเงิน การ

บญัชี และพสัดุ ใหเ้ป็นประโยชน์ในการควบคุมและการบริหารจดัการเพ่ือวิเคราะห์

และประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

ช่ือต  าแหน่งในสายงาน  

 นักวิชาการเงินและบญัชี  

หนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกั  

 ปฏิบัติงานโดยใชค้วามรู ้ ความสามารถทางบัญชีในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ การ

ตรวจสอบอัตราการจัดเก็บและอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล รวมถึง ความถูกตอ้งของการบนัทึก

บญัชีแยกประเภทต่าง ๆ และ ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ความรูค้วามสามารถทัว่ไป 

1. มีความรู ้ความสามารถอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

2. มีความรู ้ความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

3. มีความรู ้ความเขา้ใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลยั 

4. มีความสามารถในการศึกษาหาขอ้มูล วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สรุปผลและ

ขอ้เสนอแนะ 

5. มีความรู ้ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีความ

รบัผิดชอบของต าแหน่ง 

6. มีความรู ้ความเขา้ใจในการจัดท าแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมยัใหม่ การ

ควบคุม ตรวจสอบ ใหค้ าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแกปั้ญหาและพฒันา

งาน 

7. มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร ประสานงาน และท างานเป็นทีม 
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ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 

 ดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ      

 1.  ตรวจสอบขอ้มูลการลงทะเบียนในระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(Mahidol   Education) เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัเก็บ 

และอตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละหลกัสูตร เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอ้งครบถว้นของค่าลงทะเบียนก่อนการบนัทึกอนุมติัจดัสรร การตรวจสอบแบ่งไดด้งัน้ี 

  1.1 ขอ้มูลค่าลงทะเบียนของนักศึกษาบันทึกภาคการศึกษาไม่ถูกตอ้ง แจง้

กองบริหารการศึกษา แกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้งก่อนบนัทึกอนุมติัจดัสรร เช่น บนัทึกค่ารกัษาสภาพการเป็น

นักศึกษาผิดภาคการศึกษา , บนัทึกค่าปรบัลงทะเบียนเรียนล่าชา้ผิดภาคการศึกษา  เป็นตน้ 

  1.2 ขอ้มูลค่าลงทะเบียนของนักศึกษาก าหนดประเภทหลักสูตรไม่ถูกตอ้ง 

แจง้กองบริหารการศึกษา ก าหนดค่าใหถู้กต้องก่อนการบันทึกอนุมัติจัดสรร เช่น นักศึกษา คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายอุปกรณบัณฑิต (นานาชาติ) 

ก าหนดค่าผิดเป็นหลกัสตูรปกติ  เป็นตน้ 

  1.3 ข้อมูลค่าลงทะเบียนของนักศึกษาบันทึกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การศึกษาไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น แจง้กองบริหารการศึกษา แกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งก่อนบันทึกอนุมัติ

จดัสรร เช่น  ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสูตร , ไม่เรียกเก็บค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน เป็น

ตน้ 

  1.4 ขอ้มลูของนักศึกษาบนัทึกชั้นปีไมถู่กตอ้ง แจง้กองบริหารการศึกษา แกไ้ข

ขอ้มลูใหถู้กตอ้งก่อนการบนัทึกอนุมติัจดัสรร เช่น นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ช าระค่าปรบัลงทะเบียนเรียนล่าชา้  

แต่บนัทึกผิดเป็นชั้นปีท่ี 1  เป็นตน้       

 2.  ตรวจสอบรายงานต่าง ๆ  ในระบบ  ดงัน้ี     

   2.1  รายงาน สรุปจ านวนนักศึกษาและค่าลงทะเบียน นักศึกษาประจ าวัน 

จ าแนกตามค่าธรรมเนียมการศึกษา  (ST07) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งในการจดัเก็บค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 

   2.2  รายงาน สรุปขอ้มูลการช าระเงินค่าลงทะเบียนประจ าวนั (ST22) เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการรับช าระเงินและบันทึกน าส่งเงินประจ าวนั กับงานการเงิน  กองคลัง  

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล     
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   2.3  รายงานสรุปบญัชีเงินรายไดจ้ากการแบ่งสรรค่าลงทะเบียน (ST24-3) 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนเงินท่ีส่วนงานไดร้บัโอนจดัสรรค่าธรรมเนียม แยกตามประเภท

รายไดค้่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 

   2.4  รายงาน สรุปการแบ่งสรรค่าลงทะเบียนนักศึกษาจ าแนกตามหน่วยงาน 

(ST25) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา แยกตามประเภท

รายไดค้่าธรรมเนียมของแต่ละหน่วยงาน 

   2.5  รายงาน การแบ่งสรรค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะ (ST26-2) เ พ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องของอัตราการจัดสรรค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะเป็นไปตามประกาศฯ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

   2.6  รายงาน สรุปยอดเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการลงทะเบียน จ าแนก

ตามคณะ หลกัสูตร (ST27) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของอตัราการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

จ าแนกตาม ชั้นปี , จ านวนนักศึกษา , หลกัสตูร และ คณะ 

   2.7  รายงาน สรุปรายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะส่วนงานจ าแนก

ตามรายช่ือนักศึกษา (ST29-1) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียม

แยกตามประเภทรายไดค้่าธรรมเนียม ของแต่ละส่วนงาน  

   2.8  รายงาน สรุปรายงานค่าหน่วยกิต  ตามรายวิชาท่ีไดร้บัจดัสรร ในแต่ละ

งวด (ST29-2) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนนักศึกษาท่ีช าระค่าหน่วยกิต ตามรายวิชาท่ี

ไดร้บัโอนจดัสรรค่าธรรมเนียม 

  3. จัดท ารายงานสรุปเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา , สรุปเงินจัดสรร

ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสูตร , สรุปเงินจดัสรรค่าหน่วยกิตของแต่ละส่วนงาน , สรุปเงินรบัจดัสรรค่า

บ ารุงคณะของแต่ละส่วนงาน และ สรุปเงินจดัสรรส่วนงานนอกระบบ MU-ERP เป็นไฟล ์Excel  เพ่ือ

สอบทานความถูกตอ้งครบถว้นของจ านวนเงินท่ีส่วนงานไดร้บัโอนจดัสรร กบัรายงานในระบบจดัสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกครั้ง ก่อนบนัทึกอนุมติัจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  4. บนัทึกอนุมติัการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบจดัสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา (Mahidol Education) เพ่ือก าหนดงวดจดัสรร ตามภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

  5. เสนอหนังสือ ศธ. เร่ือง ขออนุมติัจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผูม้ีอ านาจ

อนุมติัลงนาม  โดยแนบรายงานสรุปการแบ่งสรรค่าลงทะเบียนนักศึกษาจ าแนกตามหน่วยงาน (ST25) 

เพ่ือเสนอขออนุมติั   
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  6. บนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใหส้่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้บญัชีรายได้

ค่าธรรมเนียมการศึกษารบัจดัสรรระหว่างกนั และ รายไดค้่าบ ารุงการศึกษารบัจดัสรรระหว่างกนั ผ่าน

กองทุนรายไดส้่วนงาน (10101001)  ตามจ านวนเงินท่ีแต่ละส่วนงานไดร้บัโอนจดัสรร  ส่วนงานท่ีมี

บญัชีเงินฝากท่ีกองคลงัจะไดร้บัโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาทนัทีท่ีบนัทึกโอนจดัสรร  แต่ส าหรบั

ส่วนงานท่ีบริหารจัดการเงินรายได้เอง (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี , วิทยาลยันานาชาติ และ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์)  ด าเนินการโอนเขา้บญัชีส่วน

งานภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัท่ีบนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  7. จัดส่งชุดส าเนาเอกสารใหส้่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตม้หาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนเงินท่ีไดร้บัโอนจดัสรร และใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชี

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  8. บนัทึกยกเลิกการลงทะเบียนของนักศึกษา (ถา้มี) 

 ดา้นการวางแผนงาน    

  1. ก าหนดกรอบระยะเวลาของการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใหเ้สร็จส้ิน

ภายใน 30 วนัท าการ นับจากวนัท่ีนักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนถูกตอ้งและครบถว้น 

  2. ตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ถูกต้องตรงตามประกาศฯ

มหาวิทยาลยัมหิดล  และหากพบขอ้มลูอตัราการจดัเก็บ หรือ  อตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

ไม่ถูกตอ้ง   ไม่ครบถว้น  ด าเนินการแกไ้ขก่อนบนัทึกอนุมติัจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol Education) 

  3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลการบนัทึกบญัชีแยกประเภท (GL) และขอ้มูล

การบนัทึกระดบัตน้ทุน/หลกัสูตร (CO) ก่อนบนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ MU–

ERP   

 ดา้นการประสานงาน   

   1. ประสานงานร่วมกับเจา้หน้าท่ีผู ้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

 ดา้นการบริการ  

  1. ใหค้ าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกับหลักเกณฑ์อัตราการจัดเก็บและอัตราการ

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี แก่ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล   
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   2. จดัอบรมการใชง้านระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (Mahidol Education)

ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใหม ่  

     3. จดัเก็บชุดเอกสาร เพ่ือการตรวจสอบ 
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โครงสรา้งการบรหิารกองคลงั 

 

 

 โครงสรา้งการบริหารกองคลงัภายใตก้ารน าของรองอธิการบดีฝ่ายการคลงั เป็นผูก้ าหนด

นโยบายการบริหารงาน  ผูอ้ านวยการกองคลงัเป็นผูร้บันโยบายเหล่าน้ันมาถ่ายทอดใหห้วัหน้างาน และ 

เจา้หน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน เพ่ือหารือและร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตาม

นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลยัมหิดล  ซ่ึงปัจจุบนัเจา้หน้าท่ีของกองคลงัมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 

106 อตัรา  ประกอบดว้ยผูอ้ านวยการกองคลงั 1 อตัรา และ ผูป้ฏิบติังานในแต่ละหน่วยงานรวม 105 

อตัรา แสดงเป็นแผนผงัอตัราก าลงัคนไดด้งัน้ี 

 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั 

ผูอ้ านวยการกองคลงั 

หวัหน้างานบริหาร

งบประมาณ  (Fund 

Management 

Section) 

หวัหน้างานบริหารพสัดุ

(Material Management 

Section) 

หวัหน้างานการเงิน      

(Finance Section) 

หวัหน้างานบญัชี     

(Accounting 

Section) 

หวัหน้างานบญัชี

บริหารและพฒันา

ระบบ (Managerial 

Accounting and 

System 

Development 

Section) 
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แผนผงัอตัราก าลงัคน  

 

 

ผูอ้ านวยการกองคลงั         

(1 อตัรา) 

งานบริหารงบประมาณ        

(11 อตัรา) 

งานบริหารพสัดุ      

(21 อตัรา) 

งานการเงิน      

(28 อตัรา) 

งานบญัชี     

(30 อตัรา) 

งานบญัชีบริหาร    

และพฒันาระบบ       

(15 อตัรา) 

อตัราก าลงั 105 อตัรา 

 

นักวิชาการเงินและบญัชี

(ขรก. 3 อตัรา)           

(พม. 6 อตัรา) 

ผูป้ฏิบติังานบริหาร       

(พม. 1 อตัรา) 

พนักงานธุรการ           

(ลจ.เงินรายได ้1 อตัรา) 

นักวิชาการพสัดุ     

(ช านาญการพิเศษ)      

(พม. 1 อตัรา) 

นักวิชาการพสัดุ         

(พม. 19 อตัรา) 

เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป                       

(พม. 1 อตัรา) 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

(ช านาญการพิเศษ)      

(พม. 3 อตัรา)     

นักวิชาการเงินและบญัชี

(พม. 19 อตัรา)          

(พส. 1 อตัรา)            

(ลจ.เงินรายได ้2 อตัรา)    

ผูป้ฏิบติังานบริหาร      

(พม. 2 อตัรา) 

เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป                     

(ลจ.เงินรายได ้1 อตัรา) 

นักวิชาการเงินและบญัชี

(พม. 25 อตัรา)         

(พส. 3 อตัรา) 

พนักงานธุรการ       

(ลจ.เงินรายได ้2อตัรา) 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

(ช านาญการพิเศษ)      

(พม. 1 อตัรา)     

นักวิชาการเงินและบญัชี

(พม. 5 อตัรา)            

(พส. 1 อตัรา)   

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(พม. 1 อตัรา)                   

ผูป้ฏิบติังานบริหาร      

(ขรก. 1 อตัรา)           

(พม. 1 อตัรา) 

เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป                     

(พม. 2 อตัรา) 

พนักงานเอกสารทัว่ไป 2      

(ลจ.เงินงปม. 2 อตัรา) 

พนักงานพิมพ ์2            

(ลจ.เงินงปม. 1 อตัรา) 
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โครงสรา้งการบรหิารงานบญัชี 

 

 

 

 

 

-จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามภาค

การศึกษา ปีการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

หลกัสตูรปกติ และ หลกัสตูรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูอ้ านวยการกองคลงั 

หวัหน้างานบญัชี           

(Accounting Section) 

หน่วยรบั  (AR) หน่วยจา่ย (AP) 

 

หน่วยงบการเงิน 

(GL) 

หน่วยตรวจสอบ 
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บทที่ 3 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี 

 

หลกัเกณฑก์ารปฏิบตังิาน 

 การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  มีส่วนส าคญัในการรบัรูร้ายได้ 

ของมหาวิทยาลยัมหิดล  ดงัน้ัน  ในการปฏิบติังาน จ าเป็นตอ้งศึกษาถึงหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรร 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรไทย และ หลกัสตูรนานาชาติ ดงัน้ี 

 อตัราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตาม ขอ้  1.1 – 1.8 ของนักศึกษา

สญัชาติไทย  และ  ต่างสญัชาติ  จดัสรรในอตัราเดียวกนั  ดงัน้ี  

  1.1  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้   จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.2  ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.3  ค่าบตัรประจ าตวันักศึกษา  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด   

  1.4  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.5  ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  จดัสรรให ้  หอสมุด และ คลงัความรูม้หาวิทยาลยัมหิดล

ทั้งหมด  

  1.6  ค่าบริการ Internet  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.7  ค่าบริการสุขภาพ  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.8  ค่าประกนัสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.9  ค่าบ ารุงคณะ 

   นกัศึกษาหลกัสูตรไทย 

   1.9.1 ชั้นปีท่ี 1 จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั รอ้ยละ 30 ส่วนงาน รอ้ยละ 70  
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   ยกเวน้ 

   1)  หลกัสตูรท่ีคณะวิทยาศาสตรจ์ดัการเรียนการสอนใหก้บันักศึกษา 

         ชั้นปีท่ี 1   จดัสรรใหค้ณะวิทยาศาสตร ์ รอ้ยละ  70 

   2)  หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  (ต่อเน่ือง)  จดัสรรใหส้่วนงาน 

         ทั้งหมด 

 1.9.2  ชั้นปีท่ี  2  ขึ้ นไป  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  รอ้ยละ  30  ส่วนงาน 

                 รอ้ยละ  70  ยกเวน้  หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบนัฑิต (ต่อเน่ือง) 

                 จดัสรรใหส้่วนงานทั้งหมด   

   นกัศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ 

    จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  รอ้ยละ  30  ส่วนงาน  รอ้ยละ  70 

  1.10  ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา 

   นกัศึกษาหลกัสูตรไทย 

   1.10.1  ชั้นปีท่ี 1  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  450  บาท 

   1.10.2  ชั้นปีท่ี 2  ขึ้ นไป  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  340  บาท   

                 ส่วนงาน  110  บาท 

   ยกเวน้ 

   นักศึกษาแพทยศาสตร ์ ศนูยแ์พทยศาสตรศึ์กษา  สถาบนัพระบรมราชชนก 

   และนักศึกษาแพทยศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  มหาวิทยาลยั 

   นวมินทราธิราช  ชั้นปีท่ี 2 – 3  จดัสรรให ้ ส่วนงานท่ีรบัผิดชอบการจดัการ 

   เรียนการสอน  110  บาท 
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   นกัศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ 

   1.10.3  ชั้นปีท่ี  1  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  900  บาท 

   1.10.4  ชั้นปีท่ี  2  ขึ้ นไป  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั 680  บาท 

                 ส่วนงาน  220  บาท 

              1.11  ค่าหน่วยกิต 

   นกัศึกษาหลกัสูตรไทย  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  รอ้ยละ 40  

   ส่วนงาน  รอ้ยละ  60 

   นกัศึกษาหลกัสูตรนานาชาต ิ จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  รอ้ยละ  10  

   ส่วนงาน  รอ้ยละ  90  

  1.12  ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสตูร  

   1.12.1  ชั้นปีท่ี  1  แบ่งเป็น  2  ส่วน  

             ส่วนท่ี  1   จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  รอ้ยละ  10  และ มหาวิทยาลยั  

                  น าส่วนท่ีได ้ รอ้ยละ  10  แบ่งสรรใหค้ณะวิทยาศาสตร์  

                                                      ท่ีจดัการเรียนการสอนใหก้บันักศึกษาหลกัสตูรอ่ืน  ชั้นปี  

                                                      ท่ี 1  ในอตัราส่วน  คณะวิทยาศาสตร ์รอ้ยละ  70   

                              มหาวิทยาลยั  รอ้ยละ  30  

    ส่วนท่ี  2  จดัสรรใหส้่วนงานท่ีเปิดหลกัสูตร  รอ้ยละ  90  

   1.12.2  ชั้นปีท่ี 2  ขึ้ นไป  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  รอ้ยละ  10  ส่วนงานท่ี                              

                                            เปิดหลกัสตูร รอ้ยละ  90 

  1.13  ค่าธรรมเนียมบริการนักศึกษาต่างสญัชาติ  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด 

  1.14 ค่าอุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษา          

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร ์และ โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรคจ์ดัสรร

ใหส้่วนงานท่ีเปิดหลกัสตูรทั้งหมด 
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  1.15   ค่าธรรมเนียมการจดับริการสนับสนุนดา้นการศึกษาส าหรบันักศึกษาพิการ

(เฉพาะนักศึกษาพิการทางการไดย้ินและการส่ือความหมาย)  จัดสรรใหม้หาวิทยาลัย รอ้ยละ  10  

ส่วนงานท่ีเปิดสอน  รอ้ยละ  90 

  1.16 ค่าธรรมเนียมการสอบภาคปฏิบติัส าหรบัจบการศึกษา เฉพาะหลกัสูตรกาย

อุปกรณศาสตรบ์ณัฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) เฉพาะนักศึกษารหสัประจ าตัว 60XXXXX เป็น

ตน้ไป ช าระในภาคการศึกษาสุดทา้ย 5,000 บาท จดัสรรใหค้ณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาลทั้งหมด 

  อตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตาม ขอ้  1.17 – 1.24 ของนักศึกษาสญัชาติไทย  

และต่างสญัชาติ จดัสรรในอตัราเดียวกนั  ดงัน้ี 

  1.17   ค่ารกัษาสภาพการเป็นนักศึกษา  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด 

  1.18   ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.19   ค่าปรบัลงทะเบียนเรียนล่าชา้  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.20   ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสอบแกต้วั  สอบซ่อม  หรือขอเล่ือนสอบ จดัสรรให ้ 

มหาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.21   ค่าธรรมเนียมออกใบรบัรอง / ใบแสดงผลการศึกษา  จดัสรรให ้

มหาวิทยาลยัทั้งหมด 

  1.22   ค่าธรรมเนียมแกไ้ขขอ้มลู  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.23   ค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งหมด  

  1.24   ค่าจดัท าใบปริญญาบตัร / ใบแทนปริญญาบตัร  จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั 

ทั้งหมด 

  อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  ในหลักสูตรปกติ (ไทย) และ 

หลกัสตูรต่อเน่ือง ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล ไดด้งัน้ี  

  2.1  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  อตัราการจดัเก็บ    1,750  บาท   (เฉพาะนักศึกษา

ใหม ่รหสัประจ าตวั 59XXXXX เป็นตน้ไป ภาคการศึกษาท่ี 1)  แยกรายการดงัน้ี 

    2.1.1  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (นักศึกษาใหม)่    500 บาท 

    2.1.2  ค่าบตัรประจ าตวันักศึกษา    250 บาท 
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    2.1.3  ค่าธรรมเนียมการขึ้ นทะเบียนบณัฑิต 1,000 บาท 

             เพ่ือเขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร 

  2.2  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  อัตราการจัดเก็บ   2,050  บาท  (เฉพาะนักศึกษา

ใหม ่รหสัประจ าตวั 61XXXXX เป็นตน้ไป ภาคการศึกษาท่ี 1)  แยกรายการดงัน้ี 

    2.2.1  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (นักศึกษาใหม)่    500 บาท 

    2.2.2  ค่าบตัรประจ าตวันักศึกษา    250 บาท 

    2.2.3  ค่าตรวจสุขภาพช่องปาก    300 บาท 

    2.2.4  ค่าธรรมเนียมการขึ้ นทะเบียนบณัฑิต 1,000 บาท 

             เพ่ือเขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร 

  2.3  ค่าธรรมเนียมประจ าภาค  อตัราการจดัเก็บ  3,500  บาท แยกรายการดงัน้ี 

    2.3.1  ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน    100 บาท 

    2.3.2  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั  550 บาท 

    2.3.3  ค่าบ ารุงคณะ  900 บาท 

    2.3.4  ค่าบ ารุงหอ้งสมุด  500 บาท 

    2.3.5  ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา  450 บาท 

    2.3.6  ค่าบริการอินเทอรเ์น็ต  300 บาท 

    2.3.7  ค่าบริการสุขภาพ ปีละ  700 บาท 

  2.4  ค่าประกนัสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ  ปีละ              3,500 บาท  

  2.5  ค่าหน่วยกิต  อตัราการจดัเก็บ แยกรายการดงัน้ี 

    2.5.1  รายวิชาบรรยาย (ปกติ) หน่วยกิตละ  200 บาท 

    2.5.2  รายวิชาปฏิบติัการ (ปกติ) หน่วยกิตละ    400 บาท 

    2.5.3  รายวิชาบรรยาย (พิเศษ) หน่วยกิตละ    600 บาท 

    2.5.4  รายวิชาปฏิบติัการ (พิเศษ) ส าหรบับางหลกัสตูร 
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    -หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หน่วยกิตละ 1,000 บาท 

    -หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต หน่วยกิตละ 1,200 บาท 

    2.5.5  รายวิชาบรรยาย รายวิชาปฏิบติั หรือสมัมนา ส าหรบั 

    -หลกัสตูรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต หน่วยกิตละ 1,500 บาท 

    (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 

  2.6  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ และค่าปรบั  อตัราการจดัเก็บ แยกรายการดงัน้ี 

    2.6.1  ค่ารกัษาสภาพเป็นนักศึกษา 4,000 บาท 

    2.6.2  ค่าคืนสภาพเป็นนักศึกษา 1,000 บาท 

    2.6.3  ค่าท าบตัรประจ าตวันักศึกษา    250 บาท 

              บตัรใหมแ่ทนบตัรเดิม 

    2.6.4  ค่าปรบัการลงทะเบียนล่าชา้กวา่ก าหนด    500 บาท 

        แต่ไมเ่กิน 1 สปัดาห ์ครั้งละ 

    2.6.5  ค่าปรบัการลงทะเบียนล่าชา้ท่ีเกินก าหนด    100 บาท 

        1 สปัดาห ์แต่ไมเ่กิน 2 สปัดาห ์เพ่ิมวนัละ 

    2.6.6  ค่าลงทะเบียนเพ่ือสอบแกต้วั วิชาละ    200 บาท 

    2.6.7  ค่าธรรมเนียมออกใบรบัรอง ฉบบัละ      50 บาท 

    2.6.8  ค่าธรรมเนียมการแกไ้ขขอ้มลู ครั้งละ      20 บาท 

    2.6.9  ค่าธรรมเนียมออกส าเนาเอกสาร ฉบบัละ      20 บาท 

         2.6.10  ค่าจดัท าใบแปลปริญญาบตัร ฉบบัละ    100 บาท 

    2.6.11 ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินผ่านธนาคารใหนั้กศึกษาช าระ 

     โดยตรงกบัธนาคารตามอตัราธนาคาร 

    2.6.12 ค่าธรรมเนียมการจดัส่งเอกสารทาง      20 บาท 

     ไปรษณียล์งทะเบียน ครั้งละ  
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     2.6.13 ค่าธรรมเนียมการจดัส่งเอกสารทาง      50 บาท 

     ไปรษณียด่์วนพิเศษในประเทศ ครั้งละ  

 อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลกัสตูรนานาชาติ  มหาวิทยาลยัมหิดล ไดด้งัน้ี  

  3.1  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (นักศึกษาใหม)่            2,000 บาท     

  3.2  ค่าบตัรประจ าตวันักศึกษา                250 บาท  

  3.3  ค่าตรวจสุขภาพช่องปาก                300 บาท    

  3.4  ค่าธรรมเนียมการขึ้ นทะเบียนบณัฑิต             1,000 บาท   

    3.5  ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน      100 บาท 

  3.6  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั   1,000 บาท  

  3.7  ค่าบ ารุงคณะ 2,000 บาท  

  3.8  ค่าบ ารุงหอ้งสมุด 1,500 บาท  

  3.9  ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา                900 บาท     

  3.10  ค่าธรรมเนียมบริการ                450 บาท     

  3.11  ค่าบริการอินเทอรเ์น็ต                300 บาท     

             3.12  ค่าบริการสุขภาพ ปีละ 1,400 บาท  

  3.13  ค่าประกนัสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ  ปีละ 3,500 บาท  

  3.14  ค่าหน่วยกิต  อตัราการจดัเก็บ แยกรายการดงัน้ี 

  -นักศึกษาสญัชาติไทย 

    3.14.1  รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 2,000 บาท 

    3.14.2  รายวิชาปฏิบติั   หน่วยกิตละ 2,500 บาท 
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  -นักศึกษาต่างสญัชาติ 

    3.14.3  รายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 4,000 บาท  

    3.14.4  รายวิชาปฏิบติั   หน่วยกิตละ 5,000 บาท 

  3.15  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ และค่าปรบั  อตัราการจดัเก็บ แยกรายการดงัน้ี 

    3.15.1  ค่ารกัษาสภาพนักศึกษา 4,000 บาท 

    3.15.2  ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 1,000 บาท 

    3.15.3  ค่าท าบตัรประจ าตวันักศึกษาใบใหม ่    250 บาท 

    3.15.4  ค่าปรบัการลงทะเบียนล่าชา้กวา่ก าหนด    500 บาท 

          แต่ไมเ่กิน 1 สปัดาห ์ครั้งละ 

    3.15.5  ค่าปรบัการลงทะเบียนล่าชา้ท่ีเกิน    100  บาท 

          ก าหนด 1 สปัดาห ์แต่ไมเ่กิน 2 สปัดาห ์เพ่ิมวนัละ 

    3.15.6  ค่าลงทะเบียนเพ่ือสอบแกต้วั วิชาละ    200  บาท 

    3.15.7  ค่าธรรมเนียมออกใบรบัรอง ฉบบัละ      50  บาท 

    3.15.8  ค่าธรรมเนียมการแกไ้ขขอ้มลู ครั้งละ      20  บาท 

    3.15.9  ค่าธรรมเนียมออกส าเนาเอกสาร ฉบบัละ     20  บาท 

         3.15.10  ค่าจดัท าใบแปลปริญญาบตัร ฉบบัละ     100 บาท 

ตารางที่ 3.1  อตัราจดัเก็บและอตัราจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

รายการ 

อตัราการจดัเก็บ อตัราการจดัสรร 

หลกัสูตรปกติ หลกัสูตรนานาชาติ        MU ส่วนงาน 

บาท : ภาค บาท : ปี บาท : ภาค บาท : ปี บาท 

ค่ากิจกรรม/กีฬา ปี1 
450.- - - - 450 - 

- - 900.- - 900 - 

ค่ากิจกรรม/กีฬา ปี2-4 
450.- - - - 340 110 

- - 900.- - 680 220 
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รายการ 

อตัราการจดัเก็บ อตัราการจดัสรร 

หลกัสูตรปกติ หลกัสูตรนานาชาติ MU ส่วนงาน 

บาท : ภาค บาท : ปี บาท : ภาค บาท : ปี รอ้ยละ 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 500.- - 2,000.- - 100 - 

ค่าบตัรประจ าตวั นศ. 250.- - 250.- - 100 - 

ค่าตรวจสุขภาพปาก 300.- - 300.- - 100 - 

ค่าขึ้ นทะเบียนบณัฑิต - 1,000.- - 1,000.- 100 - 

ค่าเอกสารลงทะเบียน 100.- - 100.- - 100 - 

ค่าบ ารุงมหาวทิยาลยั 550.- - 1,000.- - 100 - 

ค่าบ ารุงหอ้งสมุด 500.- - 1,500.- - - 100 

ค่าบริการอินเทอรเ์น็ต 300.- - 300.- - 100 - 

ค่าธรรมเนียมบริการ - - 450.- - 100 - 

ค่าบริการสุขภาพ - 700- - 1,400- 100 - 

ประกนัสุขภาพต่างชาติ - 3,500.- - 3,500.- 100 - 

ค่าบ ารุงคณะ  900.- - 2,000- - 30 70 

ค่า ธ.เฉพาะหลกัสตูร  จดัเก็บตามประกาศฯ มหาวทิยาลยัมหิดล 10 90 

รายการ 

อตัราการจดัเก็บ อตัราการจดัสรร 

หลกัสูตรปกติ หลกัสูตรนานาชาติ        MU ส่วนงาน 

บรรยาย ปฏิบตัิการ บรรยาย ปฏิบตัิการ รอ้ยละ 

ค่าหน่วยกิต 

200.- 400.- - - 40 60 

- - 2,000.- 2,500- 
10 90 

- - 4,000.- 5,000- 
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วิธีการปฏิบตังิาน   

 การปฏิบัติ งานในระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี   

มหาวิทยาลยัมหิดล มีกระบวนการและวิธีการปฏิบติังานหลกัดงัน้ี  

 กระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบดว้ยการด าเนินการ 3 ขั้นตอน

หลกั ดงัน้ี 

    1. การใชง้านระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา   จะแสดงถึง วิธีการใชง้าน

ระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ในเมนูการท างานต่าง ๆ ของระบบ รวมถึงวิธีการตรวจสอบขอ้มลู

การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูก่อนการบนัทึก

อนุมติัจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  2. เสนอหนังสือ ศธ. เร่ือง ขออนุมติัจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา จะแสดงถึง 

ขัน้ตอนการเสนอขออนุมติัจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา จากผู ้มีอ านาจอนุมัติลงนาม พรอ้มเอกสาร

ประกอบ 

  3. บนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา จะแสดงถึง วิธีการตรวจสอบขอ้มลู

การบนัทึกบญัชีแยกประเภท (GL) และ ขอ้มูลการบนัทึกระดับตน้ทุน/หลกัสูตร (CO) และบนัทึกโอน

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบบญัชี MU-ERP  

 

ขอ้ควรระวงัและสิง่ที่ควรค านึงในการปฏิบตังิาน  

 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร

นานาชาติ ด าเนินการจดัสรรตามประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑอ์ตัราการจดัเก็บและ

อตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา แยกตามหลกัสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งส้ิน  89 หลกัสูตร 

ดว้ยเหตุน้ี เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ในแต่ละฉบับเป็นอย่างดี เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  ดังน้ันขอ้ควรระวังและส่ิงท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน แบ่ง

ออกเป็น 3 กรณี ดงัน้ี  

 กรณีที่ 1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการช าระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาใหเ้ป็นไป

ตามประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล ในแต่ละหลกัสูตร เน่ืองจากบางหลกัสูตรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต า่

กว่าประกาศฯ หรือ ไม่เรียกเก็บตามประกาศฯ ท าใหค้่าธรรมเนียมการศึกษาจัดสรรไม่ครบถว้น 
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ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมจากนักศึกษารายน้ัน ๆ ใหถู้กต้องและ

ครบถว้น ก่อนด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ 

 กรณีที่ 2 ตรวจสอบขอ้มลูในระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใหถู้กตอ้งก่อนบนัทึก

งวดจดัสรรในระบบ  เช่น บนัทึกนักศึกษาผิดชั้นปี บนัทึกผิดภาคการศึกษา บนัทึกเงินน าส่งผิดธนาคาร 

เป็นตน้ 

 กรณีที่ 3 ตรวจสอบกฎแบ่งสรรค่าธรรมเนียมใหถู้กตอ้งก่อนบนัทึกงวดจดัสรรในระบบ 

เน่ืองจากหลกัสูตรบางหลกัสูตรจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ละชั้นปีแตกต่างกนัตามประกาศฯ 

มหาวิทยาลัย  ตัวอย่างเช่น หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต  วิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  

จดัสรรค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสูตร ใหค้ณะวิทยาศาสตร ์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2   จดัสรรค่าธรรมเนียม

เฉพาะหลักสูตร ให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยกเว้น นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 รหัส 60 ขึ้ นไป จัดสรร

ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร ใหว้ิทยาเขตนครสวรรค์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 3-4 จัดสรรค่าธรรมเนียม

เฉพาะหลกัสตูร ใหว้ิทยาเขตนครสวรรค ์เป็นตน้     

 ดังน้ันการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนการบันทึกงวดในระบบทั้ง 3 กรณี

ขา้งตน้  ถือเป็นส่ิงส าคญัและขอ้ควรระวงัในการปฏิบติังาน เพ่ือใหก้ารจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุด 

 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ความหมายของค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ดวงมณี  โกมาทตั (2555) ใหค้วามหมายของ “ค่าใชจ้่ายทางการศึกษา” หมายถึง ตน้ทุนท่ีถูก

ใชป้ระโยชน์ไปบางส่วนหรือทั้งหมดในระยะเวลาท่ีก าหนดไวซ่ึ้งตามปกติก็คือ “งวดบญัชี” กล่าวอีกนัย

หน่ึงคือสภาพการเป็นตน้ทุนไดส้ิ้นสุดลง  เมื่อกิจการไดใ้ชป้ระโยชน์ในตน้ทุนน้ัน  จึงมีการตดัจ าหน่าย

ตน้ทุนเป็นค่าใชจ้่ายแทน 

 อนุรกัษ์  ทองสุโขวงศ ์ (2556)  ใหค้วามหมายของ “ค่าใชจ้่าย”  หมายถึง  ตน้ทุนท่ีก่อใหเ้กิด

รายได ้(Revenue)  โดยปกติแลว้ก็จะน าไปเปรียบเทียบกับรายไดท่ี้เกิดขึ้ นในงวดเดือนเดียว เพ่ือ

ค านวณหาก าไรสุทธิ (Net profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net loss) 

 ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านไดใ้หค้ านิยามของค่าใชจ้่ายทางการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
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 ทฤษฎีการศึกษาของ Bruce (2546) กล่าวว่า การร่วมรบัค่าใชจ้่าย (Cost sharing) หมายถึง 

การแบ่งภาระค่าใชจ้่ายของรัฐในการจัดการศึกษาโดยให้ผู ้ปกครองและนักศึกษาเขา้มีส่วนร่วม

รบัผิดชอบในค่าใชจ้่ายของการจดัการศึกษา ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกไดใ้หค้วามส าคญักบัแนวคิดในการ

แบ่งเบาภาระดงักล่าว  แต่ก็มีนโยบายท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในแต่ละประเทศ เหตุผลท่ีส าคัญท่ีท าใหเ้กิดแนวคิดในการแบ่งภาระ

ค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ 

1. การขยายตวัของอุดมศึกษา 

  สถาบันอุดมศึกษา ถูกมองว่า เป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนความ

เจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนทัว่ไปต่างก็มองเห็นว่า ความส าเร็จการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาจะท าใหต้นเอง มีชีวิตท่ีดีขึ้ น จึงมีประชาชนจ านวนมากท่ีมีความตั้ งใจเขา้ศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษา ดงัน้ันจะเห็นไดว้่าสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศต่าง ๆ จึงมีการขยายตวัขึ้ นมากและมี

สถาบนัอุดมศึกษาเปิดเพ่ิมขึ้ นใหม่ ๆ อีกเป็นจ านวนมาก จากการขยายตวัดงักล่าวท าใหร้ฐัมีรายไดไ้ม่

เพียงพอท่ีจะสนับสนุนการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดท้ั้งหมด เน่ืองจากรฐัยงัมีค่าใชจ้่ายดา้นอ่ืน ๆ 

ท่ีมีความส าคัญมากกว่า ท่ีตอ้งจ่ายจากรายไดท่ี้มีจ ากัด เช่น โครงสรา้งพ้ืนฐานของประเทศ หรือ 

ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณสุข เป็นตน้ 

2. ความไมเ่ท่าเทียมกนัในการไดร้บัประโยชน์จากอุดมศึกษา 

  งบประมาณท่ีรัฐสนับสนุนในการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษามาจากเงินภาษี  (ทั้ง

ภาษีทางตรงและภาษีทางออ้ม) ท่ีเก็บจากประชาชนทั้งประเทศ แต่ผูท่ี้ไดป้ระโยชน์จากอุดมศึกษา ส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นชั้นกลางขึ้ นไป และหากรฐัลดการสนับสนุนงบประมาณใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษา

แลว้ท าใหส้ถาบันอุดมศึกษาตอ้งเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเพ่ิมขึ้ น คนเหล่าน้ันก็จะยังเป็นกลุ่มท่ีมีก าลัง

พอท่ีจะจ่ายเพ่ือเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาได ้และเมื่อการเพ่ิมค่าเล่าเรียนถึงจุด ๆ หน่ึงท่ีท าใหค้น

ส่วนหน่ึงไม่สามารถจ่ายเพ่ือเขา้ศึกษาได ้ก็อาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง จดัเงินทุนแบบใหเ้ปล่าหรือทุน

กูย้ืมเพ่ือรกัษาระดบัโอกาสในการเขา้ถึงของประชาชนในการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

3. ค่าเล่าเรียนกบัเงินทุนสนับสนุนจากรฐั 

  ตามแนวคิดของเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบใหม่ ค่าเล่าเรียนเปรียบเหมือนราคาสินคา้และ

อุดมศึกษาจะกลายเป็นตลาดอุดมศึกษา ตามแนวคิดดงักล่าวสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งใหค้วามสนใจใน

เร่ืองของประสิทธิภาพและตน้ทุน รวมถึงตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในฐานะท่ีเป็น

ผูจ้่ายค่าเล่าเรียน แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้งตอบสนองต่อสังคมโดยรวมเพ่ือใหส้ามารถไดร้ับเงินทุน

สนับสนุนจากรฐั ถึงแมแ้นวคิดต่าง ๆ ต่างสนับสนุนใหผู้เ้รียนมาร่วมกนัรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอุดมศึกษา
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มากขึ้ น แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย มีหลายคนกล่าวว่า แมบ้ณัฑิตและครอบครวัจะไดร้บัประโยชน์โดยตรงจาก

การไดร้บัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาแต่แทจ้ริงแลว้ สงัคมย่อมจะไดร้บัประโยชน์ท่ีมากกว่า และยงัไม่

มีหลกัฐานใด ๆ ท่ีบ่งบอกวา่การเรียกเก็บค่าเล่าเรียนในอตัราท่ีสงูจะส่งผลต่อการตอบสนองทางวิชาการ

ต่อสงัคมของสถาบนัการศึกษาไดดี้กวา่ หรือ ท าใหคุ้ณภาพและประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาดีขึ้ น 

 เมธี  ครองแกว้ และคณะ (2547) กล่าวว่า ระบบการเงินอุดมศึกษาของไทยในอดีตไดร้บัเงิน

อุดหนุนจากรัฐเพ่ือการบริหารและการด าเนินการมหาวิทยาลัยของรัฐในอัตราท่ีสูงเป็นเวลานาน 

สดัส่วนเงินอุดหนุนของรฐัท่ีใหแ้ก่มหาวิทยาลยัของรฐั อยู่ระหว่างรอ้ยละ 70 – 95 ท่ีเหลือระหว่าง 5 – 

30 เป็นส่วนท่ีผูเ้รียนร่วมรบัภาระผิดชอบ การท่ีรฐับาลใหเ้งินอุดหนุนกบัมหาวิทยาลยัของรฐัจึงเป็นการ

อุดหนุนผ่านดา้นอุปสงคห์รือสถาบนัอุดมศึกษาเป็นหลกั ซ่ึงมิไดใ้หก้ารอุดหนุนผ่านดา้นอุปสงคห์รือตวั

ผูเ้รียน ซ่ึงวิธีการดังกล่าวส่งผลใหร้ฐัตอ้งจัดสรรงบประมาณอุดหนุนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลเพ่ิมขึ้ น 

โดยผูเ้รียนมิไดม้ีส่วนร่วมรบัภาระค่าใชจ้่ายในการศึกษาน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น และขาดความตั้งใจเรียน

หรือความกระตือรือรน้ในการเรียนเน่ืองจากค่าธรรมเนียมการศึกษาถูกมาก เมื่อพิจารณาผลตอบแทน

ท่ีตวัผูเ้รียนเองไดร้บัจากการศึกษามหาวิทยาลยัของรฐั ค่าตอบแทนท่ีไดร้บัมีอตัราท่ีสูงกว่าตน้ทุนส่วน

บุคคลของผูเ้รียนเองค่อนขา้งมากและเป็นระยะเวลานาน และหากผูเ้รียนในระดับอุดมศึกษามาจาก

ครอบครัวชนชั้นกลาง ซ่ึงสามารถรับภาระตน้ทุนการศึกษาไดม้ากขึ้ นกว่าในปัจจุบัน เงินอุดหนุนท่ี

รฐับาลใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาก็เปรียบเสมือนการน าเอาเงินภาษีอากรจากคนส่วนใหญ่ของประเทศซ่ึง

ยากจนอยู่มาอุดหนุนกิจกรรมของคนชั้นกลาง ซ่ึงอาจมองว่าไม่สูจ้ะเป็นธรรมนัก เพ่ือแกปั้ญหาการ

บริหารจัดการและการใชท้รัพยากรเพ่ือการอุดมศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง

จ าเป็นตอ้งปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษา โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมรบัภาระค่าใชจ้่ายตามหลกั

ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนไดร้บั (Benefit Principle) และความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ผ่านระบบ

กองทุนเงินใหกู้ย้ืมท่ีผูกกับรายไดใ้นอนาคต (กองทุน กรอ.) หรือ มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า Income 

Contingent Loan : ICL ระบบดงักล่าวเป็นระบบท่ีสรา้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการบริหาร

และการด าเนินการดา้นอุดมศึกษา  โดยระบบน้ีไดถู้กน ามาใชค้รั้งแรกท่ีประเทศออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ.

1989  และได้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่งตลอดเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา  และไดเ้ป็นต้นแบบระบบ

การเงินอุดมศึกษาของอีกหลายประเทศท่ีด าเนินการอยู่ และก าลังจะด าเนินการ เช่น ประเทศ

นิวซีแลนด ์ สวีเดน  มาเลเซีย  แอฟริกาใต ้หรือ บางรฐัของสหรฐัอเมริกา เป็นตน้ 

 Bruce (2003) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการจดัเก็บค่าเล่าเรียนท่ีเหมาะสมของสถาบนัอุดมศึกษา 

ควรมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจาก 1) หลายมหาวิทยาลยัเก็บค่าเล่าเรียนถูกแต่เก็บค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ในอตัราท่ีสูงขึ้ น เช่น ค่าบ ารุงดา้นกีฬา  ค่าบ ารุงดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้  2) ตน้ทุนต่อหวันักศึกษาท่ีมี

ความแตกต่างกนัในแต่ละมหาวิทยาลยั และ แต่ละหลกัสูตร 3) ผลตอบแทนหรือรายไดใ้นอนาคตของ
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บณัฑิต แตกต่างกนัในแต่ละหลกัสูตร เช่น หลกัสูตรแพทยศาสตร ์นอกจากมีรายไดสู้งกว่าหลกัสูตรอ่ืน 

ๆ แลว้ ยงัมีสถานะทางสงัคมท่ีดีกว่าดว้ย เป็นตน้  4) ค่าครองชีพของนักศึกษา โดยเฉพาะค่าท่ีพกั และ 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง  5) ความเต็มใจจ่ายของผูป้กครอง ซ่ึงผูป้กครองมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายค่าเล่า

เรียนในอตัราสูงต า่ท่ีแตกต่างกนั  6) การหารายไดพิ้เศษในระหว่างการศึกษา  7) ความพอเพียงของ

การใหกู้ย้ืมของกองทุนเงินยืมเพ่ือการศึกษา 

 ศาสตราจารย ์ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ (2553) ไดก้ล่าววา่  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน

อุดมศึกษา  มีดงัน้ี   1) ค่าใชจ้่ายในการผลิตบณัฑิตท่ีเพ่ิมข้ึน   2) จ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้ น  3) การ

ไดร้ับจัดงบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง 4)  ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ 5) 

ผลกระทบของโลกาภิวฒัน์  6) การเปล่ียนแปลงระบบบริหารอุดมศึกษาเน้นการกระจายอ านาจและ

ความเป็นอิสระท่ีมากขึ้ น ซ่ึงพบวา่ในช่วงเวลา 10 ปียอ้นหลงัไปน้ัน สถาบนัอุดมศึกษาไทยมีการปรบัตวั

ดา้นการเงินเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายทางการศึกษาท่ีสงูข้ึน 

 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

 ฝ่ายแผนและพฒันาบุคลากร มหาวิทยาขอนแก่น (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะหข์อ้มูล

สารสนเทศประกอบการปรบัค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบัปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพ่ือใหค้่าธรรมเนียมการศึกษา มีความสอดคลอ้งกบัภาวะเงินเฟ้อและค่าใชจ้่าย

เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้ น 2) เพ่ือใหค้่าธรรมเนียมการศึกษาสะทอ้นถึงการ

รบัภาระตน้ทุนค่าใชจ้่ายของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา เมื่อเทียบเคียงกบัมหาวิทยาลยัท่ีมีศักยภาพ 

ขนาดและอายุใกลเ้คียงกนั 3) เพ่ือก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม้ีช่วงยืดหยุน่ตามกลุ่มคณะ

วิชา ผลการศึกษาสรุปว่า การเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตลอดหลกัสูตร

แยกตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอนของมหาวิทยาลยัขอนแก่น กบักลุ่มมหาวิทยาลยัของรฐั กลุ่มมหาวิทยาลยั

ในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนมีค่าธรรมเนียมสูงท่ีสุด กลุ่ม

มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐัมีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตรสูงกว่ามหาวิทยาลยัของรฐั โดยท่ี

มหาวิทยาลยัขอนแก่นจดัอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลยัของรฐัยงัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสูตร

อยู่ในระดับต า่สุดและต า่กว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อพิจารณาจากต้นทุนเฉล่ีย (ประจ าปี

งบประมาณ 2550-2554) ต่อ FTES (Full Time Equivalent Students) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

พบว่า 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ มีตน้ทุนเฉล่ียต่อ FTES สูงท่ีสุด คือ 150,307.61 

บาท  2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีตน้ทุนเฉล่ียต่อ FTES รองลงมา คือ 61,289.90 

บาท  3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มีตน้ทุนเฉล่ียต่อ FTES ต า่ท่ีสุด คือ 46,013.75 
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บาท  เมื่อพิจารณาจากอัตราภาวะเงินเฟ้อ ในระหว่างปี 2551-2554 พบว่าค่าเฉล่ียอัตราเงินเฟ้อมี

แนวโน้มสูงขึ้ น รอ้ยละ 3 ต่อปี สรุปแนวทางการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา โดยในแต่ละกลุ่มก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

เป็น 3 Cluster  ดังน้ี  พบว่า 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพอัตราปัจจุบัน (บาท/ภาค

การศึกษา) เท่ากบั 12,000  อตัราใหม่เป็น Cluster  A เท่ากบั 15,000 Cluster B เท่ากบั 18,000  

Cluster C เท่ากับ 21,000  2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอตัราปัจจุบัน (บาท/ภาค

การศึกษา) เท่ากบั 10,000  อตัราใหมเ่ป็น Cluster  A  เท่ากบั 12,000 Cluster  B  เท่ากบั  15,000   

Cluster  C  เท่ากบั  18,000  3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ อตัราปัจจุบนั (บาท/

ภาคการศึกษา)  เท่ากับ 8,000  อัตราใหม่เป็น Cluster  A เท่ากับ 10,000 Cluster B เท่ากับ 

12,000  Cluster C เท่ากบั 15,000 

 ศราวุธ  ป้อมสินทรพัย ์ และ คณะ  (2555)  ไดส้รุปผลการศึกษาความเหมาะสมของอตัราค่า

บ ารุงมหาวิทยาลยั  ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2554 ไวว้่าสภาพ

ปัจจุบนัของอตัราค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีและอตัราค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัท่ี

เหมาะสมสรุปได ้ 2 ประเด็น   โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  1) เมื่อพิจารณามลูค่าปัจจุบนัของอตัราค่า

บ ารุงมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ในภาพรวมตั้งแต่ปี พ.ศ.2536-2560 อยู่

ระหวา่ง 2,140-4,835 บาท  เมื่อเปรียบเทียบกบั 5,000 บาท  ในปี พ.ศ.2536 ซ่ึงกรณีท่ีตอ้งการให้

มูลค่าของอัตราค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัเท่ากับ 5,000 บาท ในปี พ.ศ.2536 จะตอ้งปรับเพ่ิมอัตราค่า

บ ารุงมหาวิทยาลัยใหม่ ใหเ้ท่ากับ 9,524 บาท และ 9,862 บาท  ตามล าดับ  2) เมื่อพิจารณา

ประมาณการรายรบัจากค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั และประมาณการค่าใชจ้่าย สามารถเปรียบเทียบผลการ

ประมาณการรายรับจากค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เมื่อพิจารณาประมาณการรายรับจากค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเร่ิมใกลเ้คียงหรือเท่ากับ

ประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีจดัใหนั้กศึกษาในอตัราการจดัเก็บในระดบัต่าง ๆ พบว่า มีจุดตดั 2 ช่วง ไดแ้ก่ 

1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณีท่ีเรียกเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรี ในอตัรา 10,000 

บาทต่อปีต่อคน และระดบับณัฑิตศึกษา ในอตัรา 20,000 บาทต่อปีต่อคน และ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.

2558  กรณีท่ีเรียกเก็บค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัระดับปริญญาตรี ในอตัรา 9,000 บาทต่อปีต่อคน และ

ระดบับณัฑิตศึกษา 18,000 บาทต่อปีต่อคน 

 สภาอุดมศึกษาของรฐัเวอรจิ์เนีย (2010) ไดว้ิจยัเร่ือง ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั ของรฐัเวอร์จิเนีย ในปี ค.ศ.2010-2011  การบริหารงบประมาณของรัฐ

เวอรจิ์เนีย และรัฐอ่ืน ๆ ของประเทศอเมริกา ลว้นไดร้บัผลกระทบจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ซ่ึงความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจน้ัน ท าใหร้ฐัเวอรจิ์เนียมีการบริหารงบประมาณดว้ยความ
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ระมดัระวงัมากขึ้ น จากการลดลงของรายไดจ้ากภาษี  และการปรบัสมดุลงบประมาณของรฐั ในปี ค.ศ.

2010  อนัน าไปสู่นโยบายการลดเงินสนับสนุนของรฐัเพื่อการศึกษา  จ านวนเงินมลูค่า 400  ลา้น ดอล

ล่าร ์ในปี 2012 หรือลดลงรอ้ยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีฐาน 2010 ผลสืบเน่ืองจากนโยบายการ

ลดเงินสนับสนุนของรัฐไดส้่งผลใหส้ถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเผชิญกบัความกดดันในการด าเนินการโดย

เพ่ิมรายไดค้่าหน่วยกิต และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือใหก้ารเรียนมีคุณภาพสูงตามความคาดหวงั

ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในรัฐเวอร์จิเนีย  ผลการศึกษาค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในรัฐเวอร์จิเนียสรุปว่า 1) การเปรียบเทียบแนวโน้มค่าหน่วยกิตและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลยัในรฐัเวอรจิ์เนีย  ในช่วงเวลา 25 ปีท่ีผ่านมา  พบว่า  ตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1996  ยงัเคยมีการปรบัค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา  โดยในปี ค.ศ. 1999  มีการ

ปรบัขึ้ นครั้งแรก รอ้ยละ 20  จนกระทัง่ไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจ  จึงไดป้รบัขึ้ นอีกในปี ค.ศ.2002 

อีกรอ้ยละ 5  และในปี ค.ศ.2009  ไดป้รบัขึ้ นค่าหน่วยกิจและค่าธรรมเนียมการศึกษา อีกรอ้ยละ 4  

2) การก าหนดสดัส่วนของค่าใชจ้่ายการศึกษาท่ีรบัผิดชอบร่วมกนัระหว่างรฐัและนักศึกษา  โดยในปี 

ค.ศ.1976 มีสดัส่วนความรบัผิดชอบระหว่างรฐัต่อนักศึกษา เท่ากบั 70:30  ปี ค.ศ.1994  มีสดัส่วน

เท่ากับ 62:38 และในปี ค.ศ.2011 มีสัดส่วน 55:45  3) การเปรียบเทียบค่าหน่วยกิตและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษากบัมหาวิทยาลยั 5 สถาบนัในประเทศสหรฐัอเมริกาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ท่ีมี

ขนาดเท่า ๆ กับมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย โดยอา้งอิงผลการส ารวจค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม

การศึกษาของมหาวิทยาลยัทั้งประเทศสหรฐัอเมริกาของคณะกรรมการอุดมศึกษารฐัวอซิงตนั พบวา่ ใน

ปี ค.ศ.1993 ค่าเฉล่ียของค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉล่ียของกลุ่มมหาวิทยาลยัตวัอย่าง

รฐั อยู่ในอนัดบัท่ี 2 โดยมหาวิทยาลยัเวอรจิ์เนียอยู่ในอนัดบั 5  ในปี ค.ศ.2000 ค่าเฉล่ียมหาวิทยาลยั

กลุ่มตัวอย่างรฐั  อยู่อันดับท่ี 11  มหาวิทยาลยัเวอรจิ์เนียอยู่อนัดับท่ี 18 ปีต่อมาในปี ค.ศ.2011 ซ่ึง

เป็นการประมาณการค่ามหาวิทยาลยักลุ่มตวัอยา่งรฐั อยูอ่นัดบัท่ี 8 มหาวิทยาลยัเวอรจิ์เนียอยูใ่นอนัดบั 

9  4) มหาวิทยาลยัภายในรฐัเวอรจิ์เนีย  ไดร้บัอนุมติัใหเ้พ่ิมค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา

จากคณะกรรมการ ในปี ค.ศ.2011 โดยมีอัตราการขึ้ นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาของ

วิทยาลัย ในอตัรารอ้ยละ 11.8  ส าหรบัมหาวิทยาลยัมีอัตราการขึ้ นรอ้ยละ 10.5  มีค่าเฉล่ียอตัราท่ี

เพ่ิมข้ึนของสถาบนัอุดมศึกษาในรฐัเวอรจิ์เนีย คิดเป็นรอ้ยละ 10.6 

 ออลซาเลม  และคณะ  (1995)  ไดว้ิจัยเร่ือง  ค่าใชจ้่ายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน

สหรัฐอเมริกา  โดยศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มมหาวิทยาลยั  วิทยาลยัท่ีมีการเรียนการสอนหลกัสูตร 4 ปี  

และหลกัสูตร 2 ปี ทั้งในภาครฐั  และเอกชน  ในประเทศสหรฐัอเมริกา  จากการวิเคราะหข์อ้มูลทาง

สถิติท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงรายไดท้างการศึกษา  และค่าใชจ้่ายของสถาบนัการศึกษาน้ัน มี

ผลกระทบต่อหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เงินช่วยเหลือนักศึกษา สรุปผลการวิจยั  ดังน้ี  1)  
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รอบ 10 ปีท่ีผ่านมา มีการเพ่ิมขึ้ นของค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในทุกระดับของ

สถาบนัการศึกษา  2) การเพ่ิมขึ้ นของค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา ยงัเป็นแหล่งท่ีมาของ

รายได้  ส่งผลใหร้ายได้ของสถาบันการศึกษาสูงขึ้ นดว้ย  3) เงินช่วยเหลือนักศึกษา ท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากรฐับาล เพ่ือช่วยออกค่าใชจ้่ายบางส่วนใหก้บันักศึกษา  4) สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ ได้

เพ่ิมค่าใชจ้่ายเก่ียวกับทุนการศึกษา  5) สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ มีการเพ่ิมขึ้ นของค่าใชจ้่ายต่อ

นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) แต่รอ้ยละของการเพ่ิมข้ึนน้ัน จะแตกต่างกนัออกไป 
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบตังิาน 

 

กิจกรรม/แผนปฏิบตังิาน 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 1 เก่ียวกบัการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยมหิดล  เจา้หน้าท่ีงานคลังด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใหแ้ก่ส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหท้ันต่อการวางแผนงบประมาณรายรบั-รายจ่าย   ผูจ้ดัท าจึงไดก้ าหนดกิจกรรมและ

แผนปฏิบติังาน สรุปไดด้งัน้ี   

ตารางที ่4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบติังาน 

ล าดบั กิจกรรม แผนปฏิบตังิาน 

1 ประมวลผลค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

-ร ะ บุ วั น ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ช า ร ะ เ งิ น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบริการ

ธนาคารถึงวนัท่ีปัจจุบนั  

-จดัสรรตามภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

แ ย กต ามหลัก สู ต รปก ติ  หลั ก สู ต ร

นานาชาติ 

-ก าหนดรอบการจดัสรร 2 รอบต่อเดือน

ดงัน้ี  

รอบ 1  (Cutoff)  ขอ้มูลการลงทะเบียน   

วนัท่ี 1 ของทุกเดือน    

รอบ 2  (Cutoff)  ขอ้มูลการลงทะเบียน  

วนัท่ี 16 ของทุกเดือน 

-ก าหนดกรอบระยะเวลาการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเสร็จส้ินภายใน 

30 วนัท าการนับจากวนัท่ีนักศึกษาช าระ

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบริการ

ธนาคาร 

2 ตรวจสอบอตัราการจดัเก็บ และ อตัราการจดัสรร -ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ

การจดัเก็บ และการจดัสรรใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ล าดบั กิจกรรม แผนปฏิบตังิาน 

2 ตรวจสอบอตัราการจดัเก็บ และ อตัราการจดัสรร 

(ต่อ) 

-หากพบขอ้ผิดพลาด แจ้งหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อน

บนัทึกอนุมติัจดัสรร 

-จั ด ท า ร า ย ง า น ส รุ ป เ งิ น จั ด ส ร ร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลการจัดสรรใน

ระบบค่าธรรมเนียมการศึกษา 

-ตรวจสอบขอ้มูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

บันทึกอนุมัติการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาในระบบฯ เพ่ือก าหนดงวด 

ตามภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

-เสนอหนังสือ ศธ. เร่ือง ขออนุมติัจดัสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู ้มีอ านาจ

อนุมติัลงนาม  

3 ตรวจสอบขอ้มูลการบันทึกบัญชีแยกประเภท 

(GL) และ  ข ้อมูลการบัน ทึกระดับต้น ทุน/

หลกัสตูร (CO) 

-ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบันทึก

บญัชีแยกประเภท และตรวจสอบจ านวน

เงินจดัสรรของส่วนงานท่ีไดร้บัโอน 

4 บนัทึกตดัโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา -บนัทึกรายการบญัชีแยกประเภท (GL) 

และ ข ้อมูลการบันทึกระดับต้นทุน/

หลั ก สู ต ร  ( CO) ใน ร ะบบ  MU-ERP 

ด าเนินการใหเ้สร็จภายใน 1 วนัท าการ

หลังจากได้รับอนุมัติจากผู ้มีอ านาจลง

นาม 

5 อบรมการใช้งานระบบจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาใหแ้ก่ส่วนงาน 

-อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ จั ด ส ร ร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาใหแ้ก่เจา้หน้าท่ี

ผูป้ฏิบติังานใหม ่

6 การเพ่ิมสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบจดัสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาของส่วนงาน 

-ส่วนงานแจง้ขอความอนุเคราะหข์อสิทธ์ิ

การใช้งานระบบจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา  

-กองคลังรับเร่ือง แจ้งกองเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) ด าเนินการภายใน 1 วนั

ท าการ นับจากวนัท่ีลงรบัหนังสือ 

-แจง้กลบัส่วนงานเพ่ือทดสอบการเขา้ใช้

งานระบบ 
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ขั้นตอนการปฏิบตังิาน 

 จากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 เก่ียวกบัวิธีปฏิบติังาน การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ และ หลักสูตรนานาชาติ  ให้แก่ส่วนงานท่ีเ ก่ียวข้องภายใต้

มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงแสดงวิธีปฏิบติังานหลักคือ กระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ซ่ึงมี

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดังน้ี  1) งานบัญชี  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  2) งานการเงิน  กองคลัง   

ส านักงานอธิการบดี   3)  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  IT  และ  4) กองบริหารการศึกษา   ดงัน้ันในบท

ท่ี 4 น้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละกระบวนการหลกั ตลอดจนขัน้ตอน วิธีการ และเอกสาร หลกัฐาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัต่อไปน้ี   

 

กระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 1. การใชง้านระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

   ส่วนที่  1  :  การเขา้สู่ระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา    

   ส่วนที่  2  :  การอนุมตัจิดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา    

   ส่วนที่  3  :  ก าหนดงวดเขา้ ERP   

   ส่วนที่  4  :  ปรบัปรุงเงินแบ่งสรรก่อนบนัทึกงวด   

   ส่วนที่  5  :  รายงานตา่ง ๆ   
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ส่วนที่  1  :  การเขา้สู่ระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

   1. เปิด Internet  คีย ์ https:// mahidol.ac.th  เพ่ือเขา้ใชง้าน Internet Mahidol (ดงัภาพท่ี 1.1)  

 

 

ภาพท่ี  1.1  เขา้ใชง้าน Internet Mahidol 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 2.   คีย ์ https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/staff/default.aspx   เพ่ือเขา้สู่ระบบจดัสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จะปรากฏหนา้แรกของระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (ดงัภาพท่ี  1.2) 

 

ภาพท่ี  1.2  หนา้แรกระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 การเขา้ใชง้านระบบ มี  3  ขัน้ตอน ดงัน้ี 

  1.  ระบุช่ือผูใ้ชง้าน  Username  (ช่ือ.สกุล  3  หลกั  ตวัอยา่ง  Name.sur) 

  2.  ระบุรหสัผ่านของผูใ้ชง้าน Password  (รหสัผ่าน) 

  3.  กดปุ่ม                เพ่ือใชง้านระบบ  

 

 *กรณี Log in  ไมผ่่าน ระบบจะแสดงขอ้ความ “A.D. Not Found” ถา้ใส่ขอ้มลูผิดเกิน  5  ครั้ง  

เพจจะล็อก  30  นาที 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 3.    เขา้สู่ระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  (ดงัภาพท่ี  1.3) 

 

     ภาพท่ี  1.3  เขา้สู่ระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 เมื่อเขา้สู่ระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะแบ่งเป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี  1   แสดงสถานะผูใ้ชง้านระบบ 

  ส่วนท่ี  2   แสดงเมนูหลกัการใชง้านระบบ  ดงัน้ี 

 ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

 ระบบเตรียมขอ้มลูการลงทะเบียน 

 ระบบบริหารการเงิน 

 ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 กิจกรรมนักศึกษา 

 คลิกเลือก  ระบบบริหารการเงิน  เพ่ือเขา้ใชง้านระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา      

 

  

 

11 

2 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 4.    เขา้สู่ระบบบริหารการเงิน   (ดงัภาพท่ี  1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี  1.4  เขา้สู่ระบบบริหารการเงิน 

 

 เมื่อเขา้สู่ระบบบริหารการเงิน   จะแบ่งการท างานตามเมนูยอ่ยต่าง ๆ   (ดงัภาพท่ี  1.5)   

 

ภาพท่ี  1.5  เมนูยอ่ยต่าง ๆ  
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 โดยเมนูยอ่ยต่าง ๆ แบ่งออกเป็น  6  เมนู  ดงัน้ี 

 บริหารจดัการใบแจง้หน้ี  

  รายงานขอ้มลูการลงทะเบียน  

 ใบเสร็จทดแทนกรณีคืนเงิน  

 บริหารจดัการใบเสร็จรบัเงิน 

 แบ่งสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 ประมวลผลก่อนการแบ่งสรรเพ่ือตั้งลกูหน้ีส้ินปี 

 

 คลิกเลือกเมนู  แบ่งสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาในระบบ   ถา้ตอ้งการกลบัไปก่อนหน้า  ใหก้ดปุ่ม  BACK   

 

 โดยเมนูแบ่งสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะแสดงเมนูการใชง้าน  แบ่งออกเป็น  2  เมนู  ดงัน้ี 

 อนุมติัการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายงาน 

 กฎแบ่งสรรค่าธรรมเนียม 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ส่วนที่  2  :  การอนุมตัจิดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา   

 

 คลิกเลือกเมนู   อนุมตักิารจดัสรรค่าธรรมเนียมและรายงาน   (ดงัภาพท่ี  2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี  2.1  เมนูอนุมติัการจดัสรรค่าธรรมเนียมและรายงาน 

  

 คลิกเลือกเมนู  อนุมติัการจดัสรรค่าธรรมเนียมและรายงาน  จะแสดงเมนูย่อยแบ่งออกเป็น  6  

เมนู   ดงัน้ี 

 สรุปยอดเงินใบแจง้หน้ี 

 อนุมติัเงินจดัสรร 

 ก าหนดงวดเขา้ ERP 

 ปรบัปรุงเงินแบ่งสรรก่อนบนัทึกงวด 

 รายงานต่าง ๆ 

 Config ระบบ 

 คลิกเลือกเมนู  สรุปยอดเงินใบแจง้หน้ี  ระบบจะแสดงรายละเอียดของยอดเงินในใบแจง้หน้ี

ทั้งหมดท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  (ดงัภาพท่ี 2.2) 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

     ภาพท่ี  2.2  เมนูสรุปยอดเงินใบแจง้หน้ี  

 

 ระบบจะแสดงรายละเอียดของยอดเงินในใบแจง้หน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ล าดบัท่ี 

 ภาค / ปีการศึกษา 

 ยอดเงินท่ีช าระ 

 ยอดเงิน invoice 

 จ านวนนักศึกษา 

 วนัช าระเงินเร่ิมตน้ 

 วนัช าระเงินส้ินสุด  

  

 คลิกเลือก ภาค/ปีการศึกษา  ระบบจะแสดงรายการใบแจง้หน้ีทั้งหมดท่ีเลือกไว ้สามารถเลือก 

หลกัสตูรของนักศึกษาท่ีตอ้งการได ้  โดยเลือกทั้งหมด  หรือ  เลือกหลกัสตูรปกติ  หรือ  เลือกหลกัสตูร

นานาชาติ  แลว้กดคน้หา                   ระบบจะแสดงขอ้มลูรายละเอียดตามเง่ือนไขท่ีก าหนด   

 

  



45 
  

คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 คลิกเลือกเมนู  อนุมัติเงินจดัสรร  เพ่ือตรวจสอบขอ้มลูการลงทะเบียนของนักศึกษาท่ียงัไม่ได้

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา   โดยระบุเง่ือนไขในการตรวจสอบขอ้มลู  ดงัน้ี  

 เลือก  อนุมติัเงินจดัสรร  ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรบัการคน้หาใบแจง้หน้ี 

 เลือกประเภทของหลกัสตูรว่าเป็นนักศึกษาหลกัสตูรปกติ  (Normal)   หลกัสตูร 

นานาชาติ   (International)   หรือ  เลือกทั้งหมด   (Customize)  จากปุ่ม            

 เลือกช่วงเวลาของการช าระเงิน จากปุ่ม          (โดยวนัท่ีเร่ิมตน้ ระบบก าหนด  

เป็น   Auto  Paid  Date   วนั/เดือน/ปีท่ีนักศึกษาช าระเงินแลว้   แต่ยงัไม่ท าการจดัสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา   ส่วนวนัสุดทา้ย  วนั/เดือน/ปีท่ีนักศึกษาช าระเงินแลว้  ใหเ้จา้หน้าท่ีงานคลงัเลือก ก าหนด

เอง) 

 เลือกคณะ   หรือ   ไมเ่ลือกคณะ  ก็ได ้ (เน่ืองจากเป็นสิทธ์ิของเจา้หนา้ท่ีงาน 

คลงั  สามารถเรียกดไูดทุ้กคณะ) 

 เลือกหลกัสตูร   หรือ   ไมเ่ลือกหลกัสตูร  ก็ได ้  (เน่ืองจากเป็นสิทธ์ิของ 

เจา้หนา้ท่ีงานคลงั  สามารถเรียกดไูดทุ้กหลกัสตูร) 

 เลือกปีการศึกษา  และ  ภาคการศึกษา ท่ีตอ้งการคน้หาใบแจง้หน้ีเพ่ืออนุมติั 

เงินจดัสรร 

 เมื่อเลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาครบถว้นแลว้   คลิกท่ีปุ่ม                     หาก  

ไม่มีขอ้มูลใบแจง้หน้ีจากการคน้หา    ระบบจะแสดงขอ้ความ   “Data  Not  Found”   แต่หากมีขอ้มูล  

ระบบจะแสดงตารางรายละเอียดใบแจง้หน้ีทั้งหมดตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  (ดงัภาพท่ี 2.3)   

 

ภาพท่ี  2.3  เมนูอนุมติัเงินจดัสรร 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 ระบบสามารถเรียกดูเมนูอนุมติัเงินจัดสรร  เพ่ือคน้หาขอ้มูลก่อนการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาไดห้ลายแบบตามความตอ้งการ   ดงัน้ี  

 

 คน้หาขอ้มลูนักศึกษาตามช่ือคณะ  ระบบจะแสดงขอ้มลูจดัเรียงตามช่ือคณะ 

(ดงัภาพท่ี  2.4) 

 

ภาพท่ี  2.4  คน้หาขอ้มลูนักศึกษาตามช่ือคณะ 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 คน้หาขอ้มลูนักศึกษาตามหลกัสตูร   ระบบจะแสดงขอ้มลูจดัเรียงตามหลกัสูตร  

(ดงัภาพท่ี  2.5 ) 

 

 

ภาพท่ี  2.5  คน้หาขอ้มลูนักศึกษาตามหลกัสูตร 

 

 



49 
  

คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 คน้หาขอ้มลูนักศึกษาตามใบแจง้หน้ี  (Invoice)  ระบบจะแสดงขอ้มลูตาม 

ใบแจง้หน้ี    (ดงัภาพท่ี  2.6) 

 

 

ภาพท่ี  2.6  คน้หาขอ้มลูนักศึกษาตามใบแจง้หน้ี 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการค่าลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษา  โดยคลิกเลือก 

ปุ่ม         ท่ีช่อง   “Inv. No”   ของนักศึกษาท่ีตอ้งการตรวจสอบระบบจะแสดงรายละเอียดบญัชีของ

นักศึกษาท่ีตอ้งการตรวจสอบ  (ดงัภาพท่ี  2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2.7  คน้หาขอ้มลูตามรายช่ือนักศึกษา 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 เมื่อตรวจสอบรายละเอียด ขอ้มลูการลงทะเบียนถูกตอ้งแลว้ ใหค้ลิกเลือกปุ่ม   

หน้าใบแจง้หน้ีท่ีตอ้งการอนุมติัเงินจัดสรร  ในกรณีท่ีเลือกเฉพาะบางรายการ  แต่ถา้ตอ้งการเลือก

ทั้งหมด  ใหค้ลิกเลือกปุ่ม         เป็นการเลือกขอ้มลูการลงทะเบียนทั้งหมด  (ดงัภาพท่ี  2.8) 

 

ภาพท่ี  2.8  การเลือกใบแจง้หน้ีท่ีตอ้งการอนุมติัเงินจดัสรร   

 

เมื่อคลิกเลือกใบแจง้หน้ีแลว้อยา่งนอ้ย 1  รายการ   ระบบจะแสดงปุ่ม                 เพ่ือให ้ 

บนัทึกรายการอนุมติัเงินจดัสรรในใบแจง้หน้ีท่ีก าหนดไว ้   หากไมม่ีการเลือกใบแจง้หน้ีเลย  ระบบจะ

ปิดปุ่มการบนัทึกรายการ  ดงัภาพ 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

  เมื่อเลือกใบแจง้หน้ีท่ีตอ้งการอนุมติัเงินจดัสรรแลว้   คลิกปุ่ม                    ระบบ  

จะแสดงหนา้จอเพ่ือใหย้ืนยนัการบนัทึกขอ้มลูอนุมติัเงินจดัสรร   คลิกปุ่ม                     ระบบ จะแจง้

วา่  “Save Complete”  หากไมต่อ้งการบนัทึกใหค้ลิกปุ่ม                เพ่ือปิดหนา้จอ  (ดงัภาพท่ี  2.9) 

 

ภาพท่ี  2.9  ยืนยนัการบนัทึกขอ้มลูอนุมติัเงินจดัสรร 

 

เมื่อคลิกปุ่ม                   ระบบจะแจง้วา่  “Save  Complete.”  ดงัภาพ 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

 

 หลงัจากบนัทึกขอ้มลูอนุมติัเงินจดัสรรแลว้    คลิกเลือกเมนู   ก าหนดงวดเขา้  ERP   เพ่ือออก

รายงานต่าง ๆ ส าหรบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ         (ดงั

ภาพท่ี  3.1)  

 

ภาพท่ี  3.1  เมนูก าหนดงวดเขา้ ERP  

ส่วนที่  3  :  ก าหนดงวดเขา้ ERP 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 คลิกเลือก  เมนูก าหนดงวดเขา้  ERP   ระบบจะแสดงเมนูยอ่ย  4  เมนู  ดงัน้ี   

 

 ก าหนดงวดจดัสรร ST24-3  :   ตั้งค่างวดแบ่งสรรค่าธรรมเนียม  

 Report ST22   :   สรุปขอ้มลูการช าระเงินค่าลงทะเบียนประจ าวนั  

 Report ST26-2   :   รายงานการแบ่งสรรค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะ   

 Report ST27   :   สรุปยอดเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการลงทะเบียน  

 

 โดยระบุเง่ือนไขในการแสดงขอ้มลูรายงานต่าง ๆ  ดงัน้ี   

 

 เลือกช่วงเวลาของการช าระเงิน จากปุ่ม          (โดยวนัท่ีเร่ิมตน้ ระบบก าหนด 

เป็น   Auto  Paid  Date   วนั/เดือน/ปีท่ีนักศึกษาช าระเงินแลว้   แต่ยงัไมท่ าการจดัสรร  ค่าธรรมเนียม

การศึกษา   ส่วนวนัสุดทา้ย  วนั/เดือน/ปีท่ีนักศึกษาช าระเงินแลว้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีงานคลงัเลือก  ก าหนด

เอง) 

 เลือกปีการศึกษา  และ  ภาคการศึกษา ท่ีตอ้งการคน้หาใบแจง้หน้ีเพ่ืออนุมติั  

เงินจดัสรร  

 เลือกคณะ   หรือ   ไมเ่ลือกคณะ  ก็ได ้ (เน่ืองจากเป็นสิทธ์ิของเจา้หนา้ท่ีงาน 

คลงั  สามารถเรียกดไูดทุ้กคณะ) 

 เมื่อเลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาครบถว้นแลว้  คลิกท่ีปุ่ม                หรือ 

                 ในแต่ละประเภทรายงาน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูการลงทะเบียนในระบบ 

 

 ระบบสามารถเรียกดรูายงานต่าง ๆ  โดยคลิกเลือกท่ีเมนูยอ่ย   ดงัน้ี  
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 เรียกดกูารก าหนดงวดจดัสรร ST24-3   :   ตั้งค่างวดแบ่งสรรค่าธรรมเนียม   

(ดงัภาพท่ี  3.2) 

 

 

ภาพท่ี  3.2  ก าหนดงวดจดัสรร  ST24-3 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 เรียกด ูReport ST22   :   สรุปขอ้มลูการช าระเงินค่าลงทะเบียนประจ าวนั  

(ดงัภาพท่ี  3.3) 

 

 

ภาพท่ี  3.3  Report ST22 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 เรียกด ูReport ST26-2   :   รายงานการแบ่งสรรค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะ   

(ดงัภาพท่ี  3.4) 

 

 

ภาพท่ี  3.4  Report ST26-2 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 เรียกด ูReport ST27  :  สรุปยอดเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการลงทะเบียน 

(ดงัภาพท่ี  3.5) 

 

 

ภาพท่ี  3.5  Report ST27 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ส่วนที่  4  :  ปรบัปรุงเงินแบ่งสรรก่อนบนัทึกงวด 

    

 คลิกเลือกเมนู  การปรบัปรุงเงินแบ่งสรรก่อนบนัทึกงวด   ส าหรบัการยกเลิกการจดัสรร  

และ  ประมวลผลจดัสรรใหม ่ ตามใบแจง้หน้ี     (ดงัภาพท่ี  4.1)    

 

ภาพท่ี  4.1  เมนูปรบัปรุงเงินแบ่งสรรก่อนบนัทึกงวด 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 เพ่ือใหก้ารประมวลผลจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด หาก

ตรวจพบใบแจง้หน้ีท่ีไม่ถูกตอ้ง จากกฎแบ่งสรรค่าธรรมเนียมไม่ถูกตอ้ง หรือ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การศึกษาต า่กว่าประกาศฯ  หรือ  ไมเ่รียกเก็บตามประกาศฯ  เป็นตน้  เจา้หนา้ท่ีงานคลงัจะด าเนินการ

ยกเลิกใบแจง้หน้ีท่ีอนุมติัจัดสรรแลว้  ใบแจง้หน้ีท่ีถูกยกเลิกจะกลับไปสถานะก่อนประมวลผลจดัสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ท่ีเมนูอนุมติัเงินจดัสรรอีกครั้ง  เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ข

ขอ้มลูใหถู้กตอ้งก่อนด าเนินการเลือกใบแจง้หน้ีอนุมติัจดัสรรอีกครั้ง  

 

 คลิกเลือกเมนู  ปรบัปรุงเงินแบ่งสรรก่อนบนัทึกงวด   ระบบจะแสดงเมนูยอ่ย  2  เมนู  ดงัน้ี     

  

 ยกเลิกการจดัสรร     

 ประมวลผลจดัสรรใหม่   

 

 โดยระบุเง่ือนไขในการแสดงขอ้มลูต่าง ๆ  ดงัน้ี    

 เลือกช่วงเวลาของการช าระเงิน จากปุ่ม          (โดยวนัท่ีเร่ิมตน้ ระบบก าหนด    

เป็น   Auto  Paid  Date   วนั/เดือน/ปีท่ีนักศึกษาช าระเงินแลว้   แต่ยงัไม่ท าการจดัสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษา   ส่วนวนัสุดทา้ย  วนั/เดือน/ปีท่ีนักศึกษาช าระเงินแลว้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีงานคลงัเลือก  ก าหนด

เอง)  

 เลือกปีการศึกษา  และ  ภาคการศึกษา ท่ีตอ้งการคน้หาใบแจง้หน้ีเพ่ืออนุมติั   

เงินจดัสรร   

 เลือกคณะ   หรือ   ไมเ่ลือกคณะ  ก็ได ้ (เน่ืองจากเป็นสิทธ์ิของเจา้หนา้ท่ีงาน  

คลงั  สามารถเรียกดไูดทุ้กคณะ)  

 เมื่อเลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาครบถว้นแลว้   คลิกท่ีปุ่ม                     เพ่ือ  

เลือกใบแจง้หน้ีท่ีตอ้งการยกเลิกการจดัสรร   และ   ประมวลผลจดัสรรใหม่   หากไม่มีขอ้มลูใบแจง้หน้ี

จากการคน้หา    ระบบจะแสดงขอ้ความ   “Data Not Found”  แต่หากมีขอ้มูลระบบจะแสดงตาราง

รายละเอียดใบแจง้หน้ีทั้งหมดตามเง่ือนไขท่ีก าหนด       

 ระบบสามารถปรบัปรุงเงินแบ่งสรรก่อนบนัทึกงวด   โดยคลิกเลือกท่ีเมนูยอ่ย   ดงัน้ี 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 ยกเลิกการจดัสรร  (ดงัภาพท่ี  4.2) 

 

 

 

ภาพท่ี  4.2  เมนูยกเลิกการจดัสรร 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 ประมวลผลจดัสรรใหม ่  (ดงัภาพท่ี  4.3) 

 

 

 

ภาพท่ี  4.3  เมนูประมวลผลจดัสรรใหม่ 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ส่วนที่  5  :  รายงานตา่ง ๆ   

 

 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรียบรอ้ยแลว้   ท าการบนัทึกงวด   ระบบจะแสดงตารางรายละเอียดของขอ้มลูการจดัสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาตามภาคการศึกษา  ปีการศึกษา  จ านวนงวดทั้งหมดท่ีจดัสรรและสามารถออกรายงานต่าง ๆ    

 โดยคลิกเลือกเมนู  รายงานตา่ง  ๆ   ระบบจะแสดงเมนูยอ่ย   ดงัน้ี      

 Report ST07 : รายงาน สรุปจ านวนนักศึกษาและค่าลงทะเบียนนักศึกษาประจ าวนั 

จ าแนกตามค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 Report ST22  : รายงาน สรุปขอ้มลูการช าระเงินค่าลงทะเบียนประจ าวนั 

 Report ST24-3  :  รายงาน สรุปบญัชีเงินรายไดจ้ากการแบ่งสรรค่าลงทะเบียน 

 Report ST25  : รายงาน สรุปการแบ่งสรรค่าลงทะเบียนนักศึกษาจ าแนกตาม

หน่วยงาน 

 Report ST26-2  :  รายงาน การแบ่งสรรค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะ 

 Report ST27  :  รายงาน สรุปยอดเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการลงทะเบียน 

จ าแนกตามคณะ  หลกัสตูร 

 Report ST29-1  :  รายงาน สรุปรายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะส่วนงาน

จ าแนกตามรายช่ือนักศึกษา 

 Report ST29-2   :  รายงาน   สรุปรายงานค่าหน่วยกิต ตามรายวิชาท่ีไดร้บัจดัสรร

ในแต่ละงวด  

 CO–GL  :  รายงาน สรุปรายงานการแบ่งสรรเขา้สู่ระบบ ERP    

 Report IO  :  รายงาน คืนเงินค่าหน่วยกิตดึง Internal Order 

 Report Profit  :  รายงาน Profit Center 

 โดยระบุเง่ือนไขในการแสดงขอ้มลูต่าง ๆ  ดงัน้ี    

 เลือกปีการศึกษา  และ  ภาคการศึกษา ท่ีตอ้งการคน้หา   

 เลือกคณะ   หรือ   ไมเ่ลือกคณะ  ก็ได ้ (เน่ืองจากเป็นสิทธ์ิของเจา้หนา้ท่ีงาน    

คลงั  สามารถเรียกดไูดทุ้กคณะ)    
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 เมื่อเลือกเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาครบถว้นแลว้   คลิกท่ีปุ่ม                    หาก  

ไมม่ีงวดอนุมติัเงินจดัสรรจากการคน้หา  ระบบจะแสดงขอ้ความ   “Data Not Found”   แต่หากมีขอ้มลู   

ระบบจะแสดงตารางรายละเอียดงวดทั้งหมดตามเง่ือนไขท่ีก าหนด   (ดงัภาพท่ี  5.1 ) 

 

 

ภาพท่ี  5.1  เมนูรายงานต่าง ๆ  
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 ตวัอยา่งรายงานต่าง ๆ  

 

 ภาพ Report ST07 :  รายงาน สรุปจ านวนนักศึกษาและค่าลงทะเบียนนักศึกษาประจ าวนั 

จ าแนกตามค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 ภาพ Report ST22  :  รายงาน สรุปขอ้มลูการช าระเงินค่าลงทะเบียนประจ าวนั 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

 

 ภาพ Report ST24-3  :  รายงาน สรุปบญัชีเงินรายไดจ้ากการแบ่งสรรค่าลงทะเบียน 

 

 ภาพ Report ST25  :  รายงาน สรุปการแบ่งสรรค่าลงทะเบียนนักศึกษาจ าแนกตามหน่วยงาน 
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

 

 ภาพ  Report ST26-2  :  รายงาน การแบ่งสรรค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะ 

 

 

 ภาพ Report ST27  :  รายงาน สรุปยอดเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการลงทะเบียน จ าแนก

ตามคณะ  หลกัสตูร  
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

 ภาพ Report ST29-1  :  รายงาน สรุปรายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะส่วนงานจ าแนก

ตามรายช่ือนักศึกษา 

 

 

 ภาพ Report ST29-2  :  รายงาน  สรุปรายงานค่าหน่วยกิตตามรายวิชาท่ีไดร้บัจดัสรรในแต่

ละงวด  
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คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

2. เสนอหนงัสือ ศธ. เรื่อง ขออนุมตัจิดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา   

 เป็นขั้นตอนท่ี บนัทึกอนุมติังวดในระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอ้ยแลว้   

เสนอหนังสือ ศธ. เร่ือง ขออนุมติัแบ่งสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา จากผูม้ีอ านาจอนุมติัลงนาม ตาม

ภาคการศึกษา ปีการศึกษา และ หลกัสตูรท่ีจดัสรร  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 เมื่อด าเนินการตามกระบวนการขั้นตน้แลว้เสร็จ สามารถสรุปแผนผังแสดงขั้นตอนการ 

ปฏิบติังานของกระบวนการ  :  การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  ไดด้งัน้ี 

 

 

 

  3. บนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

  เป็นขั้นตอนท่ี ไดร้บัอนุมติัจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา จากผูม้ีอ านาจลงนามอนุมติั

เรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือบันทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใหแ้ก่ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งในระบบ MU-

ERP โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.1 ดาวนโ์หลดไฟลข์อ้มูล CO GL 

3.2  การบนัทึกบญัชีในระบบ MU-ERP 
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3.1 ดาวนโ์หลดไฟลข์อ้มูล  CO  GL   

  เพ่ือตรวจสอบการบนัทึกบญัชีไฟล ์CO GL  ใหถู้กตอ้งก่อนการบนัทึกในระบบ MU–ERP   เปิด 

Internet  คีย ์ http://muerp-support.mahidol/fee.allocation/index.aspx   เพ่ือเขา้สู่ระบบแปลงไฟล์

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา Fee– Allocation  (ดงัภาพท่ี 6.1) 

 

ภาพท่ี  6.1  เขา้สู่ระบบ Fee–Allocation 

 

 ไฟลข์อ้มูลท่ีโหลดได ้  จะเป็นไฟล์  Excel  ซ่ึงมีรายการบนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ตามการจดัสรรค่าธรรมเนียมในแต่ละงวด  โดยแบ่งออกเป็น  2  ไฟล ์ ดงัน้ี 

 ขอ้มลูค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นขอ้มลูการบนัทึกบญัชีแยกประเภท (GL) 

 ขอ้มลูค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นขอ้มลูการบนัทึกระดบัตน้ทุน/หลกัสตูร (CO) 

 การเขา้ใชง้านระบบ Fee–Allocation  มี  3  ขัน้ตอน  ดงัน้ี 

1.  ระบุช่ือผูใ้ชง้าน  Username  (ช่ือ.สกุล  3  หลกั  ตวัอยา่ง Name.sur) 

2.  ระบุรหสัผ่านของผูใ้ชง้าน Password (รหสัผ่าน) 

3.  กดปุ่ม                 เพ่ือเขา้ใชง้านระบบ 

 

 

http://muerp-support.mahidol/fee.allocation/index.aspx
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 เมื่อเขา้สู่ระบบ  Fee–Allocation ระบบจะใหร้ะบุเลือกปีการศึกษาและงวดท่ีตอ้งการแปลงไฟล์

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  โดยก าหนดเง่ือนไข  ไดด้งัน้ี 

 เลือกปีการศึกษา 

 เลือกงวด 

 เลือก  Export GL File 

 เลือก  Export CO File 

 โดยไฟลท่ี์ดาวน์โหลด  จะแบ่งเป็น  2  ไฟล ์ ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นขอ้มลูการบนัทึกบญัชีแยกประเภท  (GL)  
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2.  ขอ้มลูค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นขอ้มลูการบนัทึกระดบัตน้ทุน/หลกัสตูร  (CO) 

  

 เจา้หนา้ท่ีงานคลงั  ด าเนินการตรวจสอบการบนัทึกบญัชีในไฟล ์ CO GL ใหถู้กตอ้งก่อนบนัทึกโอน

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ MU–ERP  ดงัน้ี 

 1.1   โอนจากกองทุนเงินรบัฝาก–รบัแทน   กองบริหารการศึกษา   10702001    P01   เขา้

กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา  10702002    P01 

กองทุน  10702001    P01 

 เดบิต     เงินรบัฝาก–รบัแทน กองบริหารการศึกษา   (2199050060) 

   เครดิต   เงินฝากท่ีกองคลงั      (1101019990) 

กองทุน  10102009    P01    (เฉพาะค่าข้ึนทะเบียนบณัฑิตเพ่ือเขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร)  

 เดบิต     เงินฝากท่ีกองคลงั                   (1101019990)   

   เครดิต   รายไดค้่าลงทะเบียนรบัล่วงหนา้      (2199010030)   

หมายเหตุ  เมื่อถึงปีการศึกษาท่ีนักศึกษาจบการศึกษาและขอขึ้ นทะเบียนบณัฑิต กองคลงัจะตรวจสอบ

จ านวนนักศึกษาท่ีขอขึ้ นทะเบียนบัณฑิตและไดช้ าระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าไวแ้ลว้ เพ่ือบันทึกกลับ

รายการรายไดค้่าลงทะเบียนรบัล่วงหน้า เขา้เป็นรายไดต้ามบญัชีทุนเฉพาะ (4199020010) ตาม

จ านวนเงินท่ีไดช้ าระค่าธรรมเนียมไว ้
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กองทุน  10702002    P01 

 เดบิต     เงินฝากท่ีกองคลงั                  (1101019990)   

   เครดิต   รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา      (4101010010)   

   เครดิต   รายไดค้่าบ ารุงการศึกษา      (4101010020)   

   เครดิต   รายไดจ้ดัการศึกษา      (4101029990)   

   เครดิต   รายไดค้่าปรบั                                        (4199010010)  

  

 1.2   โอนจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา   10702002   P01   เขา้บญัชีรายไดส้่วนงาน   

10101001    PXX  

กองทุน  10702002    P01 

 เดบิต    ค่าธรรมเนียมการศึกษาระหวา่งกนั                       (5902020040)    

 เดบิต    ค่าบ ารุงการศึกษาระหวา่งกนั                       (5902020050)    

 เดบิต    ค่าจดัการศึกษาระหวา่งกนั                       (5902020080)    

 เดบิต    ค่าปรบัระหวา่งกนั                       (5902020030)   

    เครดิต  เงินฝากท่ีกองคลงั  (1101019990)   

    เครดิต  พกั-รอรบั/จ่าย  (ส่วนงานบริหารจดัการเอง)         (1101010090) 

 

กองทุน  10101001    PXX    (ยกเวน้คณะทนัตแพทยศาสตร)์  

 เดบิต  เงินฝากท่ีกองคลงั                     (1101019990)  

  เครดิต   รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษารบัจดัสรรระหวา่งกนั (4901010010)  

  เครดิต   รายไดค้่าบ ารุงการศึกษารบัจดัสรรระหวา่งกนั  (4901010020)  
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กองทุน  10101001   P01  เฉพาะส านักงานอธิการบดี 

 เดบิต  เงินฝากท่ีกองคลงั                      (1101019990)  

  เครดิต   รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษารบัจดัสรรระหวา่งกนั (4901010010)  

  เครดิต   รายไดค้่าบ ารุงการศึกษารบัจดัสรรระหวา่งกนั  (4901010020)     

  เครดิต   รายไดจ้ดัการศึกษาจดัสรรระหวา่งกนั  (4901010030)  

  เครดิต   รายไดค้่าปรบัระหวา่งกนั  (4901990030) 

 

กองทุน  10101001  Y03  เฉพาะคณะทนัตแพทยศาสตร ์  

 เดบิต  เงินฝากท่ีกองคลงั                      (1101019990) 

  เครดิต   รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษารบัจดัสรรระหวา่งกนั (4901010010) 

  เครดิต   รายไดค้่าบ ารุงการศึกษารบัจดัสรรระหวา่งกนั  (4901010020) 

 

ปรบับญัชีเงินฝากท่ีกองคลงั   P99   กบั   P91  ดว้ยจ านวนเงินรวมท่ีโอนใหก้บัคณะทนัตแพทยศาสตร ์

กองทุน  10799999     

 เดบิต  เงินฝากท่ีกองคลงั            P99                                  (1101019990)       

    เครดิต  เงินฝากท่ีกองคลงั             P91                         (1101019990)   

 

 1.3  ส่วนงานท่ีบริหารจัดการเงินรายไดเ้อง  การจัดสรรใหแ้ก่ส่วนงานท่ีบริหารจัดการเงิน  

รายไดเ้อง  กองทุนรายไดส้่วนงาน  10101001  แยกไดด้งัน้ี  

 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  (Y06)   และคณะแพทยศาสตรศิ์ริราช

พยาบาล  (Y07)  ไมบ่นัทึกบญัชีเป็นรายการระหวา่งกนั  
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กองทุน  10702002   P01 

      เดบิต   ค่าธรรมเนียมการศึกษาจดัสรรส่วนงานบริหารตนเอง             (5603010030)  

                ค่าบ ารุงการศึกษาจดัสรรใหส้่วนงานบริหารตนเอง                 (5603010040)  

                     เครดิต   ค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างกนั                        (5902020040)  

                                คา่บ ารุงการศึกษาระหวา่งกนั                                (5902020050)   

 

 วิทยาลยันานาชาต ิ (P30)  และวิทยาลยัดุริยางคศิลป์  (P31) บนัทึกบญัชีเป็นรายการ 

ระหวา่งกนั  ดงัน้ันส่วนงานไมต่อ้งบนัทึกปรบัปรุงรายการระหวา่งกนั เหมือน   Y06  และ  Y07 

 

3.2 การบนัทึกบญัชีในระบบ MU–ERP 

  เมื่อตรวจสอบการบนัทึกบญัชีไฟล ์ CO และ GL ถูกตอ้ง ท าการบนัทึกโอนจดัสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาในระบบ MU–ERP  โดยใชค้ าสัง่ “ZGLCV002” > โปรแกรมตั้งยอดคงเหลือบญัชีแยกประเภท  

โดยวางไฟลข์อ้มูลน าเขา้ GL และ ไฟลข์อ้มูลน าเขา้ CO เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลก่อนประมวลผลจริง  (ดัง

ภาพท่ี 6.2) 

ภาพท่ี  6.2 ระบบ MU–ERP  ค าสัง่  “ZGLCV002” 
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  ตวัอยา่ง ประมวลผลแบบทดสอบ  ขอ้มลูถูกตอ้ง   รายการท่ีพบขอ้ผิดพลาดเป็นศูนย ์

 

  ตัวอย่าง ประมวลผลแบบทดสอบ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแจง้พบ  “จ านวนรายการท่ีพบ

ขอ้ผิดพลาด : 2 รายการ” 
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  เรียกดูการบันทึกโอนจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ MU–ERP ใชค้ าสัง่ “FB03” > 

Display Document 

 

 กรณีส่วนงานท่ีบริหารจดัการรายไดเ้อง  เจา้หน้าท่ีงานคลงั  จดัท าใบขอเบิก (ฎีกา) และ โอน

เขา้บญัชีใหส้่วนงาน ตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัจดัสรรในแต่ละงวด  โดยบนัทึกบญัชีดงัน้ี 

กองทุน  10702002   P01  

 เดบิต  พกั-รอรบั/จ่าย  (ส่วนงานบริหารจดัการเอง)               (1101010090)    

    เครดิต  เจา้หน้ีอ่ืน                                                        (2101049990) 

กองทุน  10702002   P01  

 เดบิต  เจา้หน้ีอ่ืน                         (2101049990)    

    เครดิต  เงินระหว่างทางรอจ่าย                                         (1101010050)

  

 เมื่อบนัทึกรายการบญัชีในระบบ MU–ERP เรียบรอ้ยแลว้ เจา้หน้าท่ีงานคลงั ด าเนินการจดัส่ง

ชุดส าเนาเอกสารในแต่ละงวดใหแ้ก่ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตม้หาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือใหส้่วนงาน

ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา และเพ่ือใชเ้ป็น

หลกัฐานการบนัทึกบญัชี 
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 เมื่อด าเนินการตามกระบวนการขั้นตน้แลว้เสร็จ สามารถสรุปแผนผังแสดงขั้นตอนการ 

ปฏิบติังานของกระบวนการ : การบนัทึกบญัชีจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ไดด้งัน้ี 
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วิธีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน 

 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีน้ัน คือ การควบคุมดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ เพ่ือประเมินผล

การปฏิบัติงานตามสภาพความเป็นจริง  ดังน้ันผู ้จัดท าได้สรุปวิธีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบติังานไวด้งัน้ี 

การตดิตามกระบวนการท างานหลกั 

 เพ่ือใหก้ารจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้ น 

ผูจ้ดัท าจึงก าหนดตัวช้ีวดั ในแต่ละกระบวนการเพ่ือด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด และสามารถ

ตรวจสอบได ้ สรุปตามตารางไดด้งัน้ี 

กระบวนการ ตวัช้ีวดักระบวนการ (KPI) 

1.ตรวจสอบขอ้มลูค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อน

การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

-ตรวจสอบความถูกตอ้งของอตัราการจดัเก็บ 

-ตรวจสอบความถูกตอ้งของอตัราการจดัสรร 

-ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี

แยกประเภท (GL) 

-ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกคืนเงิน

ค่าลงทะเบียนในระบบจดัสรร 

เป็นตน้ 

1.1 ระยะเวลาในการตรวจสอบขอ้มูลค่าธรรมเนียม

ให้เสร็จภายใน 1 วันท าการนับจากประมวลผล

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามภาคการศึกษา ปี

การศึกษา 

1.2 ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ถูกต้อง ให้

ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูภายใน 1 วนัท าการ   

เช่น     -บนัทึกนักศึกษาผิดชั้นปี  

          -บนัทึกผิดภาคการศึกษา   เป็นตน้  

1.3 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต า่กว่า

ประกาศฯ ห รือไม่ เ รียกเ ก็บตามประกาศฯ  ให้

ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูภายใน 5 วนัท าการ (เร็ว- ชา้ 

ขึ้ นอยูก่บัการช าระเงินเพ่ิมเติมของนักศึกษา)   

2. การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 

2.1 ก าหนดรอบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิม

เป็น 2 รอบต่อเดือน (ทุกวนัท่ี 1และ16ของทุกเดือน) 

2.2 ก าหนดกรอบเวลาการจัดสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาใหเ้สร็จส้ินภายใน 30 วันท าการนับจาก

วนัท่ีนักศึกษาช าระเงินถูกตอ้งและครบถว้น 
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การประเมินผลการปฏิบตังิาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเก็บขอ้มูลทางสถิติจากการปฏิบัติงานจริงในระบบ

จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เร่ิมปรบัปรุงกระบวนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560  ในปีการศึกษา 2559 – 2561  ซ่ึงรวบรวมสถิติในการจัดสรรค่าธรรมเนียมในแต่ละ

งวด  เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เทียบกบักรอบเวลาการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

ใหม่ ด าเนินการเสร็จส้ินภายใน 30 วนัท าการนับจากวนัท่ีนักศึกษาช าระเงินถูกตอ้งและครบถว้น  สรุป

ไดด้งัน้ี 

งวด 

ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ระยะเวลา (วนั) ระยะเวลา (วนั) ระยะเวลา (วนั) 

1 16 19 22 

2 11 12 21 

3 20 12 16 

4 23 21 24 

5 6 86 24 

6 12 20 21 

7 13 78 29 

8 9 29 16 

9 17 22 30 

10 45 22 20 

11 12 30 27 

12 8 22 22 

13 12 21 63 

14 18 24 20 

15 10 14 18 

16 9 18 42 

17 17 16 21 

18 18 14 27 

19 9 18 19 

20 13 20 22 

รวม 298 518 504 

ค่าเฉล่ียรวม (วนัตอ่งวด) 14.90 25.90 25.20 
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 จากขอ้มูลขา้งต้น จะเห็นไดว้่าระยะเวลาการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังปรับปรุง

กระบวนการ  ระยะเวลาการจดัสรรเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด เสร็จส้ินภายใน 30 วนัท าการ ซ่ึง

ในปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาจัดสรรอยู่ในกรอบเวลามาตรฐาน  19  งวด  และ เกินกรอบเวลา

มาตรฐาน 1  งวด  (งวดท่ี  10)  ปีการศึกษา 2560  และ  ปีการศึกษา  2561  ระยะเวลาจดัสรรอยู่

ในกรอบเวลามาตรฐาน 36  งวด และ เกินกรอบเวลามาตรฐาน 4 งวด (ปีการศึกษา 2560 งวดท่ี 5 

และ งวดท่ี 7   ปีการศึกษา 2561  งวดท่ี 13 และ งวดท่ี 16) 

 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จรยิธรรมในการปฏิบตังิาน   

 คุณธรรม  และ จริยธรรม  ถือเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีควรยึดถือเป็นแนวปฏิบติังานใน

หน้าท่ีของตน เพ่ือเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  ดังน้ันผู ้เขียน ซ่ึงด ารงต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบญัชี ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถและจรรยาบรรณในอาชีพ เพ่ือใชย้ึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบติังาน สรุปไดด้งัน้ี 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลยัมหิดล และ การด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552  ผูเ้ขียนใชห้ลกัจรรยาบรรณท่ีพึง

มีต่อตนเอง และจรรยาบรรณท่ีพึงมีต่อการปฏิบติังานและหน่วยงาน ดงัน้ี 

  1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากวิชาชีพ

ของตนเอง 

  1.2 เป็นผู ้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเ้หมาะสมกับการเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลยั 

  1.3 มีทศันคติท่ีดี และ พฒันาตนเองใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพนูความรู ้

ความสามารถทกัษะในการท างาน เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

  1.4 อุทิศตนในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ตรงต่อเวลา 

และ ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ต่องานของมหาวิทยาลยัอย่างเต็มท่ี ไม่ละท้ิงหน้าท่ีไปโดยไม่มีเหตุผลอนั

สมควร หรือ ปฏิบติังานในหน้าท่ีล่าชา้เกินระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือเกิน

สมควร 

  1.5 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

อยา่งเต็มความสามารถ 

  1.6 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได ้

และ มีความขยนัหมัน่เพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั 
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2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และการด าเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ผู ้เขียนใชห้ลัก

จรรยาบรรณท่ีพึงมีต่อตนเอง และจรรยาบรรณท่ีพึงมีต่อการปฏิบติังานและหน่วยงาน ดงัน้ี 

2.1 ยึดมัน่ในค่านิยมองค์การ ปณิธาน ปรัชญา พันธกิจ และค าขวัญของ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2.2 ไม่น าผลงานทางวิชาการของผู ้อ่ืน ไม่ว่าจะน ามาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

หรือน าเอามาท าใหม่ดว้ยตนเอง หรือว่าจา้งใหผู้อ่ื้นท าใหโ้ดยมีการแกไ้ข ดัดแปรง หรือ ปรบัปรุงใหม่ 

แลว้เสนองานหรือผลงานน้ันเป็นของตนโดยมิชอบ โดยปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีควรบอกใหช้ดัแจง้ เคารพและ

ไมล่ะเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

3. วฒันธรรมองค์กร “มหาวิทยาลัยมหิดล” (MAHIDOL Core Value) ท่ีผูเ้ขียนใชย้ึดถือ

ปฏิบติั  ดงัน้ี 

วฒันธรรมองคก์ร 

M – Mastery      รูแ้จง้ รูจ้ริง สมเหตุ สมผล 

A  - Altruism มุง่ผลเพ่ือผูอ่ื้น 

H  - Harmony กลมกลืนกบัสรรพส่ิง 

I   - Integrity มัน่คงยิ่งในคุณธรรม 

D  - Determination แน่วแน่ท า กลา้ตดัสินใจ 

O  - Originality สรา้งสรรคส่ิ์งใหม ่

L  - Leadership ใส่ใจเป็นผูน้ า   

 

 ส าหรบัต าแหน่งในสายงาน “นักวิชาการเงินและบญัชี” มีคุณลกัษณะความรูค้วามสามารถ 

และ จรรยาบรรณ/จริยธรรมในการปฏิบติังาน ท่ีก าหนดเป็นมาตรฐานเพ่ือใชย้ึดถือในการปฏิบติังาน 

สรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นผูม้ีความซ่ือสตัย ์สุจริต ต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

2. เป็นผูม้ีความประพฤติดี 

3. เป็นผูม้ีความกระตือรือรน้ มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติังานใหเ้กิดผลดี 

4. เป็นผูท่ี้อุทิศเวลาใหแ้ก่งาน 

5. เป็นผูม้ีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์

6. เป็นผู ้ท่ีมุ่งเสริมสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการ

ปฏิบติังาน 
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7. เป็นผูม้ีแนวคิด ทศันคติท่ีเปิดกวา้ง ยืดหยุน่ และมองการไกล  

8. เป็นผูม้ีมนุษยส์มัพนัธดี์  
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ข และขอ้แสนอแนะ 

 

 ส าหรบับทท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี  เป็นการรวบรวมปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานของผูจ้ดัท า

พรอ้มวิธีการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ  ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีไดร้วบรวมไวเ้ป็น

กรณีศึกษาเท่าน้ัน  กรณีมีปัญหาและอุปสรรคนอกเหนือจากท่ีผู ้จัดท าได้รวบรวมไว ้ เจ ้าหน้าท่ี

ผูร้บัผิดชอบคงตอ้งศึกษาเพ่ือแกไ้ขปัญหาเป็นกรณี ๆ ไป  ทั้งน้ีผูจ้ดัท าไดแ้ยกกรณีศึกษาปัญหาอุปสรรค  

แนวทางในการแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ  ไวเ้ป็นขอ้ ๆ  ดงัน้ี 

ปัญหาที่พบ แนวทางแกไ้ข 

 

1. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผิดภาคการศึกษา 

เช่น  -ค่ารกัษาสภาพการเป็นนักศึกษา  

       -ค่าปรบัลงทะเบียนล่าชา้ 

        

 

แกไ้ขได ้

แบ่งเป็น  2  กรณี  คือ 

กรณี 1  ขอ้มูลยงัไม่ไดจ้ดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

-กองคลังด าเนินการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การศึกษาของนักศึกษาท่ีไม่ถูกตอ้งวา่ท่ีถูกตอ้งเป็นภาคการศึกษา

ใด   โดยตรวจสอบจากเอกสารการน าส่งเงิน และขอ้มูลการ

ลงทะเบียนเรียนในระบบจดัสรร 

-แจง้กองบริหารการศึกษา และ  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ

แกไ้ขขอ้มลูใบแจง้หน้ี (Inv.no)  ในระบบจดัสรรใหถู้กตอ้ง 

-กองคลังตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในระบบจัดสรรก่อน

ด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

กรณี 2   จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแลว้ 

-กองคลังตรวจสอบรายการท่ีบันทึกผิดภาคการศึกษาว่า  

ด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในงวดใด  และ

ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี  เพ่ือด าเนินการปรบัปรุงรายการ

บญัชี  ในระบบ MU–ERP ใหถู้กตอ้ง 
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2. การเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอน

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยา

เขตศาลายา 

เช่น  -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล          

         -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตอ านาจเจริญ  

         -หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์ 

        

 

แกไ้ขได ้

-กองคลงัตรวจสอบรายละเอียดการเปิดหลกัสตูร ดงัน้ี 

- เป็นหลกัสตูรใด   สาขาใด 

- ส่วนงานใดรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน  ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  ของหลกัสตูรน้ัน 

- ตรวจสอบหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียม

การศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดลฉบบัใด 

-สรา้งกฎแบ่งสรรค่าธรรมเนียมในระบบจัดสรร ตามประเภท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไดแ้ก่ 

-ค่ากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา 

-ค่าบ ารุงส่วนงาน 

-ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลกัสตูร 

-ประมวลผลจดัสรรใหม ่(บทท่ี 4 หนา้ 62) 

-กองคลังตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในระบบจัดสรรก่อน

ด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 

3. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต า่

กว่าประกาศฯ  หรือ   ไม่เรียกเก็บตาม

ประกาศฯ 

เช่น  -ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะ

หลกัสตูร 

       -ค่าเอกสารลงทะเบียนเรียน 

       -ค่าปรบัลงทะเบียนล่าชา้ 

 

        

 

แกไ้ขได ้ 

-กองคลังตรวจสอบขอ้มูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบ

จัดสรร  พบว่ามีรายการท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต า่

กวา่ประกาศฯ  หรือ  ไมเ่รียกเก็บตามประกาศฯ 

-แจง้กองบริหารการศึกษา  เพ่ือตรวจสอบและด าเนินการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมเติม จากนักศึกษารายดังกล่าว 

เพ่ือใหข้อ้มลูการลงทะเบียนเรียนถูกตอ้ง 

***(เร็ว-ชา้ ขึ้ นอยูก่บัระยะเวลาท่ีนักศึกษาน าส่งเพ่ิมเติม) 

-กองคลังตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในระบบจัดสรรก่อน

ด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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4. ไม่พบรหัสหลักสูตร หรือ  Internal 

Order  ใ น ร ะ บ บ จั ด ส ร ร   > เ ม นู   

“รายงานต่าง ๆ”  > รายงาน  Profit  

Center 

 

 

แกไ้ขได ้

แบ่งเป็น  2  กรณี  คือ 

กรณี 1   หลกัสูตรใหม่  

-กองคลงัตรวจสอบพบวา่รายงาน Profit Center   ในระบบจดัสรร  

ไม่พบรหสัหลกัสูตร  หรือ Internal Order ดงักล่าว  แจง้โมดูล CO 

ในระบบ MU–ERP  เพ่ือขอสรา้งรหสัหลกัสตูร หรือ Internal Order 

ดังกล่าว   พรอ้มแจง้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  สรา้งรหัส

หลกัสตูร หรือ Internal Order ในระบบจดัสรร 

-กองคลังตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในระบบจัดสรรก่อน

ด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

กรณี 2   หลกัสูตรเดิม 

-กองคลงัตรวจสอบพบวา่รายงาน Profit Center   ในระบบจดัสรร  

ไม่พบรหัสหลักสูตร  หรือ Internal Order ดังกล่าว  แจ้งกอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตรวจสอบรหสัหลกัสูตร หรือ Internal 

Order ในระบบ และแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง 

-กองคลังตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในระบบจัดสรรก่อน

ด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

5. ก า รบัน ทึ กบัญ ชีค่ า ธ รรม เ นี ยม

การศึกษาเฉพาะหลักสูตร อยากให้

ลงบัญชีแยก GL  เพราะปัจจุบันบันทึก

บัญชีรวมกับค่าหน่วยกิต  ส่วนงาน

ตรวจสอบการบนัทึกบญัชีล าบาก 

 

 

แกไ้ขได ้

-กองคลงั   เปิดอบรมการใชง้านระบบ  พรอ้มทั้งอธิบายวิธีการ

ค านวณ และ วิธีการตรวจสอบการบนัทึกบญัชีในระบบ  MU-ERP  

กับ ระบบจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  เพ่ือให้ส่วนงาน

สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีได ้

-การบนัทึกบญัชีในระบบ MU–ERP บนัทึกรายการ GL รวม แต่

ในระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  สามารถดูรายงานแยก

ไดด้งัน้ี 

- ST25        =   ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสตูรของคณะ 

- ST26-2    =   ค่าหน่วยกิตของคณะ 
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6.  รายงาน ST26-2   ไม่สามารถ

เรียกดกูารลงทะเบียนไดห้ลายหลกัสูตร  

และตอ้งการ Export  รายงานเป็นไฟล์

Excel 

 

 

แกไ้ขได ้

-ใหส้่วนงานตน้เร่ือง  เสนอขออนุมติัปรบัปรุงรายงาน   และเสนอ

ผู ้มีอ านาจอนุมัติ  แจ้งให้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( IT) 

ด าเนินการ 

-กองคลงั ประสานงานกบักองเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงรายงาน  เพ่ือใหส้่วนงานสามารถเรียกดู

รายงานหลายหลกัสตูรตามท่ีตอ้งการ 

-สถานะปัจจุบนั  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  ด าเนินการ

พัฒนาและปรับปรุงรายงาน พรอ้มขึ้ นระบบจัดสรร เรียบรอ้ย

แลว้   ส่วนงานสามารถเรียกดรูายงาน ST29-2 ท่ีเมนู "รายงาน

ต่างๆ" > "Report ST29-2  รายงาน  สรุปรายงานค่าหน่วยกิต  

ตามรายวิชาท่ีไดร้บัจดัสรรในแต่ละงวด”  

 

7.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะ

หลกัสูตรท่ีเรียกเก็บ  สามารถเรียกดูได้

จากรายงานใด 

 

 

แกไ้ขได ้

-ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสูตรท่ีเรียกเก็บ   สามารถตรวจสอบ

ได้ท่ีเมนู "รายงานต่างๆ" > "Report ST29-1  รายงาน สรุป

รายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะส่วนงานจ าแนกตาม

รายช่ือนักศึกษา”   

-ส่วนงานสามารถตรวจสอบอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การศึกษาเฉพาะหลกัสูตร กบั ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดลเร่ือง  

อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ในแต่ละภาคการศึกษาและแต่

ละหลักสูตร  เ พ่ือสอบทานความถูกต้องของการจัดสรร

ค่าธรรมเนียม 
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ปัญหาที่พบ แนวทางแกไ้ข 

 

8.  ถ้าต้องการทราบว่า แต่ละภาค

การศึกษาจดัสรรค่าธรรมเนียมทั้งหมด

ก่ีงวด  ตรวจสอบไดอ้ยา่งไร 

 

 

แกไ้ขได ้

-สามารถตรวจสอบไดท่ี้เมนู "รายงานต่างๆ" > "Report ST25 

รายงาน สรุปการแบ่งสรรค่าลงทะเบียนนักศึกษาจ าแนกตาม

หน่วยงาน”  โดยเลือกตามปีการศึกษา และ ภาคการศึกษาท่ี

ตอ้งการ ระบบจะแสดงจ านวนงวดท่ีจดัสรรทั้งหมด 

 

9. ถา้ตอ้งการขอเพ่ิม User Name  และ  

Password  เ พ่ือใช้งานระบบจัดสรร  

ของแต่ละส่ วนงานต้องด าเ นินการ

อยา่งไร 

 

 

แกไ้ขได ้

-เบ้ืองตน้ใหส้่วนงานท่ีตอ้งการเพ่ิม User Name  และ  Password  

เพ่ือใชง้านระบบ ส่ง  E–Mail  แจง้ความประสงค ์ขอใชสิ้ทธ์ิท่ีผู ้

ประสานงานหลกั (Kharittha.khe@mahidol.co.th) 

-กองคลงัด าเนินการเสนอขออนุมติั  ผูอ้ านวยการกองเทคโนโลยี

สารสนเทศ(IT)เพ่ือด าเนินการเพ่ิมสิทธ์ิใหส้่วนงานตามโครงสรา้ง

ของแต่ละส่วนงาน 

 

 

แนวทางการพฒันางาน  

 1. การด าเนินการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละงวดน้ัน  หากตรวจสอบแลว้

พบวา่   

  1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาบนัทึกขอ้มลูไมถู่กตอ้ง  ไดแ้ก่ 

- บนัทึกค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดภาคการศึกษา  

- บนัทึกคืนเงินก่อนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เน่ืองจากนักศึกษา

ช าระเงินเกินจ านวน  

- เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต า่กวา่ประกาศฯ  หรือ  ไมเ่รียกเก็บตาม

ประกาศฯ  

  1.2  สถานะใบแจง้หน้ี  “ยงัไมพ่บการแบ่งสรรใน Invoice ใบน้ี”  



91 
  

คู่มือปฏิบติังาน เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

  1.3  นักศึกษาท่ีช าระเงินค่าธรรมเนียมแลว้ แต่ไม่น าส่งหลกัฐานใหก้องคลงั ภายใน  

3  วนัท าการ 

 แนวทางการพัฒนา  เจา้หน้าท่ีงานคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด าเนินการยกเลิกการจัดสรร ส าหรับใบแจง้หน้ีท่ีไม่ถูกตอ้ง  และประมวลผลจัดสรรใหม่   เพ่ือให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลค่าลงทะเบียนใหถู้กตอ้งก่อนการจัดสรร   โดยใชเ้มนู  

ปรบัปรุงเงินแบ่งสรรก่อนบนัทึกงวด  เจา้หน้าท่ีงานคลงัด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้กองเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) สามารถลดระยะเวลาการปฏิบติังานลง 1-3 วนัท าการ 

 2. ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีงานคลงั  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล  ด าเนินการจดัส่ง

ชุดส าเนาเอกสารการโอนจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละงวด ตามภาคการศึกษา/ปีการศึกษา  

ผ่านการลงทะเบียนรบั–ส่งเอกสาร ใหแ้ก่ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใตม้หาวิทยาลยัมหิดล ระยะเวลาการ

น าส่งเอกสาร 1–3 วนัท าการ 

 แนวทางการพฒันา  น าระบบสารสนเทศมาปรบัใชใ้นการแจ้งแต่ละส่วนงานท่ีไดร้บัการ

จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  โดยแจง้ผ่านทาง E–Mail  ภายในวันท าการท่ีมีการโอนจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ MU-ERP  สามารถลดระยะเวลาการปฏิบติังานลง 1–3 วนัท าการ 

และลดปริมาณกระดาษในการส าเนาชุดเอกสารใหแ้ต่ละส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย 

 3. ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีงานคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะตรวจสอบ

รายการใบแจง้หน้ี (Invoice) ท่ีเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา ปี

การศึกษา  ท่ีมีสถานะ “ยงัไมช่ าระเงิน” เพ่ือบนัทึกตั้งเป็นรายไดค้า้งรบั ทุกส้ินปีงบประมาณ  

 แนวทางการพฒันา  เพ่ือใหก้ารบนัทึกบญัชีค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เป็นเกณฑค์ง

คา้งเต็มรูปแบบ  เจา้หน้าท่ีงานคลงั จะสรุปรายงานใบแจง้หน้ี (Invoice) สถานะ “ยงัไม่ช าระเงิน” ทุก

ส้ินเดือน เพ่ือบนัทึกตั้งเป็นรายไดค้า้งรบั และสามารถน ารายงานใบแจง้หน้ี ( Invoice) ดังกล่าว ใชใ้น

การติดตามทวงหน้ี หรือ การขอผ่อนผนัช าระหน้ี ของนักศึกษาอีกทางหน่ึงดว้ย 
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บรรณานุกรม 

 

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรปกติ (ไทย) และ หลกัสตูรต่อเน่ือง  

 มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559  

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรปกติ (ไทย) และ หลกัสตูรต่อเน่ือง  

 มหาวิทยาลยัมหิดล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561  

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรปกติ (ไทย) และ หลกัสตูรต่อเน่ือง  

 มหาวิทยาลยัมหิดล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561  

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสตูรปกติ (ไทย) และ 

 หลกัสตูรต่อเน่ือง มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรปกติ (ไทย) 

 ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรปกติ (ไทย) 

 ระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรปกติ (ไทย) 

 ระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรปกติ (ไทย) 

 ระดบัปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 
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บรรณานุกรม (ตอ่) 

 

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล  

 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 หลกัสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลยัมหิดล, กองบริหารการศึกษา. ประกาศมหาวิทยาลยั. สืบคน้เมื่อ  22  ตุลาคม  2560, 

จาก  http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/wp/ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557). คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั

 อุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ                                       

 การอุดมศึกษา. 

พัชร พิลึก. (2555). ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกัน          

คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบนัอุดมศึกษา เขตจงัหวดันนทบุรี. กรุงเทพฯ : วิทยาลยั

ราชพฤกษ์. 

เสาวนีย ์และคณะ. (2557). รายงานการวิจยัค่าใชจ้่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย . 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 
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ประวตัิผูท้  าผลงาน 

 

ประวติัยอ่ 

นางขริษฐา   คีรีมา E–mail  Address  :   Kharittha.khe@mahidol.ac.th 

 นักวิชาการเงินและบญัชี   งานบญัชี  กองคลงั 

 ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ประวติัการศึกษา  :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

                         เช่ียวชาญการบญัชี   คณะบณัฑิตวิทยาลยั 

  มหาวิทยาลยัเอเซีย อาคเนย ์

                        : บญัชีบณัฑิต บ.ช.บ.  (การบญัชี) 

                                                               คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัสยาม 

 ประวติัการท างาน : นักวิชาการเงินและบญัชี  งานบญัชี  กองคลงั 

                         ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

                         2  เมษายน  2550–ปัจจุบนั 
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