
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การใช้ระบบสารสนเทศเกีย่วกบัการจัดเกบ็

และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัมหิดล”

กองคลงั สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหิดล

15  ธนัวาคม  2563



การจดัเกบ็และจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัมหิดล

หลกัสูตรปกติ และ หลกัสูตรนานาชาติ

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ



รูปแบบ 1  แบบหน่วยกิต

ระดบัปริญญาตรี

หลกัสูตรปกติ และ หลกัสูตรนานาชาติ

ตั้งแต่ รหสั 57xxxxx – 62xxxxx



รูปแบบ 2  แบบเหมาจ่าย

ระดบัปริญญาตรี

เฉพาะหลกัสูตรปกติ

ตั้งแต่ รหสั 63xxxxx เป็นตน้ไป



การจดัสรรค่าธรรมเนียม รูปแบบหน่วยกิต

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับ

นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2559

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรร         

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร

ปกติ (ไทย) และ หลกัสูตรต่อเน่ือง มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559



การจดัสรรค่าธรรมเนียม รูปแบบหน่วยกิต (ต่อ)

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับ

นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศึกษา 2557

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรร         

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร

ปกติ (ไทย) และ หลกัสูตรต่อเน่ือง มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2557



การจดัสรรค่าธรรมเนียม รูปแบบหน่วยกิต (ต่อ)

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับ

นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล   

พ.ศ. 2559

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรร         

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร

นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2559



การจดัสรรค่าธรรมเนียม รูปแบบหน่วยกิต (ต่อ)

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับ

นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล   

พ.ศ. 2557

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรร         

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร

นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2557



การจดัสรรค่าธรรมเนียม รูปแบบเหมาจ่าย

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ

เหมาจ่าย หลกัสูตรปกติ (ไทย) ระดบัปริญญาตรี สาํหรับนกัศึกษาตั้งแต่ 

รหสัประจาํตวั 63xxxxx เป็นตน้ไป พ.ศ. 2563

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรร         

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลกัสูตรปกติ (ไทย) ระดบั

ปริญญาตรี สาํหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสัประจาํตวั 63xxxxx เป็นตน้ไป

พ.ศ. 2563



การจดัสรรค่าธรรมเนียม รูปแบบเหมาจ่าย (ต่อ)

ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัสรร         

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลกัสูตรปกติ (ไทย) ระดบั

ปริญญาตรี สาํหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสัประจาํตวั 63xxxxx เป็นตน้ไป

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563



Load ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล

 กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  

โดยเขา้ท่ี   Link : http://op.mahidol.ac.th/ea/announcements/

http://op.mahidol.ac.th/ea/announcements/




Ctrl + F







การจดัสรรค่าธรรมเนียมท่ีส่วนงานไดรั้บ

รูปแบบ 1 แบบหน่วยกิต



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบหน่วยกิต

1.  ค่าสโมสร

1.1 จดัสรร  หลกัสูตรไทย            ภาคการศึกษาละ   110 บาท

1.2 จดัสรร  หลกัสูตรนานาชาติ   ภาคการศึกษาละ   220 บาท

โดยจดัสรรดงัน้ี

ชั้นปีท่ี 1 จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งจาํนวน

ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป    จดัสรรใหส่้วนงานทั้งจาํนวน



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบหน่วยกิต (ต่อ)

2.  ค่าบาํรุงส่วนงาน

2.1 จดัสรร   หลกัสูตรไทย            ภาคการศึกษาละ   900 บาท

มหาวิทยาลยั     :    ส่วนงาน

ร้อยละ                  30     :      70

จาํนวนเงิน 270     :       630       



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบหน่วยกิต (ต่อ)

2.  ค่าบาํรุงส่วนงาน

2.2 จดัสรร  หลกัสูตรนานาชาติ        ภาคการศึกษาละ   2,000.-

มหาวิทยาลยั    :   ส่วนงาน

ร้อยละ                         30    :     70

จาํนวนเงิน 600    :     1,400       



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบหน่วยกิต (ต่อ)

3.  ค่าหน่วยกิต

3.1 หลกัสูตรไทย

มหาวิทยาลยั    :   ส่วนงาน

ร้อยละ                   40    :     60

3.2 หลกัสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลยั    :    ส่วนงาน

ร้อยละ                  10    : 90



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบหน่วยกิต (ต่อ)

 4.  ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสูตร

4.1 ชั้นปีท่ี 1 จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  :  ส่วนงานท่ีเปิดหลกัสูตร

ร้อยละ                     10 :  90

** MU ไดรั้บร้อยละ 10  แบ่งสรรให้ SC ท่ีจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษา
หลกัสูตรอ่ืน  ชั้นปีท่ี  1  ในอตัราส่วน  SC : MU =  7 : 3

4.2 ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป

จดัสรรใหม้หาวิทยาลยั  :  ส่วนงานท่ีเปิดหลกัสูตร

ร้อยละ                     10  :  90 









การจดัสรรค่าธรรมเนียมท่ีส่วนงานไดรั้บ

รูปแบบ  2  แบบเหมาจ่าย



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

ตามประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 

สาํหรับหลกัสูตรปกติ (ไทย) โดยแบ่งการจดัเกบ็ตาม คณะ , หลกัสูตร 

และ สาขาวิชา ดงัน้ี



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)

โดยการจดัเกบ็  แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ดงัน้ี

1.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  (เฉพาะนกัศึกษาใหม่ภาคตน้)

เรียกเกบ็ ภาคการศึกษาละ 2,050 บาท

2.  ค่าบาํรุงหอ้งสมุด  เรียกเกบ็ ภาคการศึกษาละ  1,000 บาท

3.  ค่าธรรมเนียมประจาํภาค  เรียกเกบ็ ภาคการศึกษาละ 3,150 บาท

4.  ค่าหน่วยกิต  ใหค้าํนวณจากอตัราการจดัเกบ็หลงัหกัค่าธรรมเนียม  
ในขอ้ 1-3



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (เฉพาะนกัศึกษาใหม่ภาคตน้) แยกตามรายการ ดงัน้ี

ประเภทค่าธรรมเนียม จํานวนเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 500

ค่าบตัรประจาํตวันกัศึกษา 250

ค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนบณัฑิต 1,000

ค่าบริการทางทนัตกรรม 300

รวมท้ังส้ิน 2,050



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)

ค่าบาํรุงหอ้งสมุด  แยกตามรายการ ดงัน้ี

ประเภทค่าธรรมเนียม จํานวนเงิน (บาท)

ค่าบาํรุงห้องสมุด 1,000

รวมท้ังส้ิน 1,000



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)

ค่าธรรมเนียมประจาํภาค แยกตามรายการ ดงัน้ี

ประเภทค่าธรรมเนียม จํานวนเงิน (บาท)

ค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั 1,500

ค่าบริการ Internet 500

ค่าบริการสุขภาพ 700

ค่ากิจกรรมนกัศึกษาและกีฬา 450

รวมท้ังส้ิน 3,150



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)

ประกาศ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 

สาํหรับหลกัสูตรปกติ (ไทย) สาํหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 63xxxxx เป็นตน้ไป 

ส่วนงานจะไดรั้บจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ดงัน้ี

1.  ค่าสโมสร   จดัสรร  หลกัสูตรไทย    ภาคการศึกษาละ  110 บาท

โดยจดัสรรดงัน้ี

ชั้นปีท่ี 1 จดัสรรใหม้หาวิทยาลยัทั้งจาํนวน

ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป    จดัสรรใหส่้วนงานทั้งจาํนวน



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)

2.  ค่าหน่วยกิต  ใหค้าํนวณจากอตัราการจดัเกบ็หลงัหกัค่าธรรมเนียม   

ตามประกาศฯ แบ่งสรรดงัน้ี

เกณฑ์การจัดสรรค่าหน่วยกิต แบบเหมาจ่าย ร้อยละ

จดัสรรให้มหาวทิยาลยั 20

จดัสรรให้ส่วนงานท่ีเปิดหลกัสูตร 20

จดัสรรให้ส่วนงานท่ีจดัการเรียนการสอน

(ตามอตัราส่วนจาํนวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนจริง)

60



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)

 Ex. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะกายภาพบาํบดั  จดัเก็บภาคการศึกษาละ                25,000 บาท                

หกั ค่าธรรมเนียมแรกเขา้                                                          2,050 บาท          

ค่าบาํรุงห้องสมุด                                                                 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมประจาํภาค                                                        3,150 บาท 

คงเหลือจดัสรรตามค่าหน่วยกิต                                              18,800 บาท

-จดัสรรให้มหาวิทยาลยั 20%                        3,760 บาท

-จดัสรรให้ส่วนงานเปิดหลกัสูตร  20% 3,760 บาท

-จดัสรรให้ส่วนงานจดัการเรียนการสอน 60% 11,280 บาท 18,800 บาท

-0- บาท



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)
จากตวัอยา่งขา้งตน้  สามารถสรุปการจดัสรรค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายดงัน้ี

ส่วนงาน รายวิชา หน่วยกติ ค่าหน่วยกติ เกณฑ์จัดสรร ส่วนงานได้รับ Rate

MU - - 18,800 3,760 3,760.00 20

PT - - 18,800 3,760 3,760.00 20

LA LAEN103 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

60

LA LATH100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

MU MUGE100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.58

SC SCBI115 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCBI124 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCCH102 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

PT PTOT401 1 18,800 11,280/17*1 663.53

รวม 17 18,800.00



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)
จากตวัอยา่งขา้งตน้  สามารถสรุปการจดัสรรค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายดงัน้ี

ส่วนงาน รายวิชา หน่วยกติ ค่าหน่วยกติ เกณฑ์จัดสรร ส่วนงานได้รับ Rate

MU - - 18,800 3,760 3,760.00 20

PT - - 18,800 3,760 3,760.00 20

LA LAEN103 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

60

LA LATH100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

MU MUGE100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.58

SC SCBI115 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCBI124 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCCH102 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

PT PTOT401 1 18,800 11,280/17*1 663.53

รวม 17 18,800.00



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)
จากตวัอยา่งขา้งตน้  สามารถสรุปการจดัสรรค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายดงัน้ี

ส่วนงาน รายวิชา หน่วยกติ ค่าหน่วยกติ เกณฑ์จัดสรร ส่วนงานได้รับ Rate

MU - - 18,800 3,760 3,760.00 20

PT - - 18,800 3,760 3,760.00 20

LA LAEN103 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

60

LA LATH100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

MU MUGE100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.58

SC SCBI115 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCBI124 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCCH102 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

PT PTOT401 1 18,800 11,280/17*1 663.53

รวม 17 18,800.00



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)
จากตวัอยา่งขา้งตน้  สามารถสรุปการจดัสรรค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายดงัน้ี

ส่วนงาน รายวิชา หน่วยกติ ค่าหน่วยกติ เกณฑ์จัดสรร ส่วนงานได้รับ Rate

MU - - 18,800 3,760 3,760.00 20

PT - - 18,800 3,760 3,760.00 20

LA LAEN103 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

60

LA LATH100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

MU MUGE100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.58

SC SCBI115 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCBI124 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCCH102 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

PT PTOT401 1 18,800 11,280/17*1 663.53

รวม 17 18,800.00

11,280.00



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)
สรุปรายไดท่ี้ส่วนงานไดรั้บโอนตามประกาศฯ 

ส่วนงาน รายวิชา หน่วยกติ ค่าหน่วยกติ เกณฑ์จัดสรร ส่วนงานได้รับ Rate

MU - - 18,800 3,760 3,760.00 20

PT - - 18,800 3,760 3,760.00 20

LA LAEN103 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

60

LA LATH100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

MU MUGE100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.58

SC SCBI115 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCBI124 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCCH102 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

PT PTOT401 1 18,800 11,280/17*1 663.53

รวม 17 18,800.00

5,750.58



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)
สรุปรายไดท่ี้ส่วนงานไดรั้บโอนตามประกาศฯ 

ส่วนงาน รายวิชา หน่วยกติ ค่าหน่วยกติ เกณฑ์จัดสรร ส่วนงานได้รับ Rate

MU - - 18,800 3,760 3,760.00 20

PT - - 18,800 3,760 3,760.00 20

LA LAEN103 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

60

LA LATH100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

MU MUGE100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.58

SC SCBI115 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCBI124 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCCH102 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

PT PTOT401 1 18,800 11,280/17*1 663.53

รวม 17 18,800.00

4,423.53



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)
สรุปรายไดท่ี้ส่วนงานไดรั้บโอนตามประกาศฯ 

ส่วนงาน รายวิชา หน่วยกติ ค่าหน่วยกติ เกณฑ์จัดสรร ส่วนงานได้รับ Rate

MU - - 18,800 3,760 3,760.00 20

PT - - 18,800 3,760 3,760.00 20

LA LAEN103 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

60

LA LATH100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

MU MUGE100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.58

SC SCBI115 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCBI124 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCCH102 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

PT PTOT401 1 18,800 11,280/17*1 663.53

รวม 17 18,800.00

3,981.18



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)
สรุปรายไดท่ี้ส่วนงานไดรั้บโอนตามประกาศฯ 

ส่วนงาน รายวิชา หน่วยกติ ค่าหน่วยกติ เกณฑ์จัดสรร ส่วนงานได้รับ Rate

MU - - 18,800 3,760 3,760.00 20

PT - - 18,800 3,760 3,760.00 20

LA LAEN103 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

60

LA LATH100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

MU MUGE100 3 18,800 11,280/17*3 1,990.58

SC SCBI115 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCBI124 2 18,800 11,280/17*2 1,327.06

SC SCCH102 3 18,800 11,280/17*3 1,990.59

PT PTOT401 1 18,800 11,280/17*1 663.53

รวม 17 18,800.00

4,644.71



การจดัสรรค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (ต่อ)

 ตามประกาศฯ รูปแบบเหมาจ่าย ไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบางรายการท่ีส่วนงาน
เคยไดรั้บโอนจดัสรร ดงัน้ี 

1.  ค่าบาํรุงส่วนงาน

2.  ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสูตร

3.  ค่าอุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมพฒันาจิตปัญญา  ของนกัศึกษาหลกัสูตร        
พยาบาลศาสตรบณัฑิต

4.  ค่าธรรมเนียมการจดับริการสนบัสนุนดา้นการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาพิการ 
(เฉพาะนกัศึกษาพิการทางการไดย้ินและการส่ือความหมาย)



การลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการศึกษา

จากสถานการณ์การระบาด

Covid-19



การลดหยอ่นค่าธรรมเนียม Covid-19

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการลดหยอ่น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร
ปกติ (ไทย) มหาวิทยาลยัมหิดล เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือจากโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) พ.ศ.2563

 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการลดหยอ่น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร
นานาชาติ (ไทย) มหาวิทยาลยัมหิดล เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือจากโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) พ.ศ.2563



การลดหยอ่นค่าธรรมเนียม Covid-19 (ต่อ)

 เพ่ือเป็นมาตราการบรรเทาความเดือนร้อนของนกัศึกษาและครอบครัวท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19  ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์และ 

อตัราการลดหยอ่น 

โดยใหล้ดหยอ่นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ท่ีลงทะเบียนเรียนและชาํระเงิน

ในภาคการศึกษา  1  ปีการศึกษา  2563  ตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด



การลดหยอ่นค่าธรรมเนียม Covid-19 (ต่อ)

ภาคการศึกษา Invice หลกัสูตร จาํนวนเงนิ (บาท)

2563 ปกติ

ไทย 1,350

นานาชาติ ไม่เกิน ร้อยละ 15

ของค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งชาํระ

เหมาจ่าย ไทย 1,950



การลดหยอ่นค่าธรรมเนียม Covid-19 (ต่อ)

Inv. ปกติ  หลักสูตรไทย @ 1,350.-

ประเภท ยอดเรียกเกบ็ ค่าลดหย่อน เรียกเกบ็จริง (บาท)

ค่าบาํรุงหอ้งสมุด 500.- 500.- -0-

ค่าใชจ่้ายประจาํภาค 3,700.- 850.- 2,850.-

ยอดรวม 1,350.-



การลดหยอ่นค่าธรรมเนียม Covid-19 (ต่อ)

Inv. เหมาจ่าย  หลักสูตรไทย @ 1,950.-

ประเภท ยอดเรียกเกบ็ ค่าลดหย่อน เรียกเกบ็จริง (บาท)

ค่าบาํรุงหอ้งสมุด 1,000.- 1,000.- -0-

ค่าใชจ่้ายประจาํภาค 3,150.- 950.- 2,200.-

ยอดรวม 1,950.-



การลดหยอ่นค่าธรรมเนียม Covid-19 (ต่อ)



การลดหยอ่นค่าธรรมเนียม Covid-19 (ต่อ)



ขั้นตอนการจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา



ขั้นตอนการจดัสรรค่าธรรมเนียม



ขั้นตอนการจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)
ขั้นตอนการจดัสรรค่าธรรมเนียม  แยกจดัสรรตามรายละเอียดดงัน้ี

1. Invoice  ปกติ    , Invoice เหมาจ่าย

2. ภาคการศึกษา  , ปีการศึกษา

3. หลกัสูตรไทย    ,    หลกัสูตรนานาชาติ

โดยแบ่งการจดัสรรตาม ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน และ การชาํระเงิน     
ของนกัศึกษา 

Link :   ระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา                                       

https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/staff/login.aspx

https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/staff/login.aspx


การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา
 รูปแบบหน่วยกิต    

Fund   10101001   PXX     

เดบิต   เงินฝากท่ีกองคลงั                                                (1101019990)

เครดิต   รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษารับจดัสรรระหว่างกนั                    (4901010010)

รายไดค้่าบาํรุงการศึกษารับจดัสรรระหว่างกนั                             (4901010020)

หมายเหตุ

บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษารับจดัสรรระหว่างกัน =   ค่าหน่วยกิต  +  ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร

บัญชีรายได้ค่าบํารุงการศึกษารับจดัสรรระหว่างกัน           =   ค่าสโมสร     +  ค่าบํารุงส่วนงาน



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

การบันทึกบัญชี

ตัวอย่าง จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  Inv.ปกติ  หลกัสูตรไทย

ภาค  1  ปีการศึกษา  2563  งวด 15

Doc. 1099008144-5   ลว. 02/12/2563

ยอดจดัสรร   6,032,600 บาท 

วิทยาเขตกาญจนบุรี    ไดรั้บโอนจดัสรร   489,780 บาท  

จาํนวนนกัศึกษา             66 ราย



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

 วิทยาเขตกาญจนบุรี  บนัทึกบญัชี ดงัน้ี

เดบิต   เงินฝากท่ีกองคลงั                 489,780.- บาท

เครดิต   รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษารับจดัสรรระหวา่งกนั     448,200.- บาท

ค่าหน่วยกิต        +       ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสูตร

( 156,600   +   291,600  =  448,200 )

รายไดค้่าบาํรุงการศึกษารับจดัสรรระหวา่งกนั               41,580.- บาท

ค่าสโมสร           +       ค่าบาํรุงส่วนงาน

(    -0- +     41,580  =   41,580 )   

** หมายเหตุ ค่าสโมสร รายละ 110 บาท ไดรั้บส่วนลด Covid-19 ตามประกาศฯ



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)
 1. บญัชีรายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษารับจดัสรรระหวา่งกนั     =  448,200.- บาท

แบ่งเป็น   ค่าหน่วยกิต     +    ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสูตร  ดงัน้ี

1.1   รายงานแบ่งสรรค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะ  (ST26-2)

ค่าหน่วยกิตของคณะฯ     =    261,000.- บาท  

ตามประกาศฯ  จดัสรรให้คณะร้อยละ  60

คาํนวณ 261,000 x 60/100  =   156,600.-

1.2   รายงานสรุปการแบ่งสรรค่าลงทะเบียนจาํแนกตามหน่วยงานองแต่ละคณะ  (ST25)

ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสูตร     =   291,600.- บาท

ยอดรวมบนัทึก ( 22,500+25,200+72,000+39,600+94,500+15,750+22,050 = 291,600 )



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

291,600



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

 2. บญัชีรายไดบ้าํรุงการศึกษารับจดัสรรระหว่างกนั     =  41,580.- บาท

แบ่งเป็น   ค่าสโมสร      +    ค่าบาํรุงคณะ   ดงัน้ี

2.1  ค่าสโมสร      จดัสรรใหส่้วนงาน     =    -0.- บาท   ( ไดรั้บส่วนลด Covid-19 )

2.2  ค่าบาํรุงคณะ  จดัสรรใหส่้วนงานร้อยละ  70   =  41,580.- บาท                          

คาํนวณ นกัศึกษา   66  ราย  x  900 บาท =   59,400 บาท

จดัสรรตามประกาศฯ  ร้อยละ  70   =   59,400 x 70/100 =  41,580 บาท   



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)
 รูปแบบเหมาจ่าย

Fund   10101001   PXX     

เดบิต   เงินฝากท่ีกองคลงั                                                (1101019990)

เครดิต   รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษารับจดัสรรระหว่างกนั                    (4901010010)

รายไดค้่าบาํรุงการศึกษารับจดัสรรระหว่างกนั                             (4901010020)

หมายเหตุ

บญัชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษารับจัดสรรระหว่างกนั  =   ค่าหน่วยกติ   +   ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลกัสูตร

บญัชีรายได้ค่าบาํรุงการศึกษารับจัดสรรระหว่างกนั           =   ค่าสโมสร       +   ค่าบาํรุงส่วนงาน



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

การบันทึกบัญชี

ตัวอย่าง จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  Inv.เหมาจ่าย  หลกัสูตรไทย

ภาค  1  ปีการศึกษา  2563  งวด 16  

Doc. 1099008148 ลว. 02/12/2563

ยอดจดัสรร  32,100 บาท 

วิทยาเขตกาญจนบุรี    ไดรั้บโอนจดัสรร   5,394 บาท  

จาํนวนนกัศึกษา         2 ราย



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)

 วิทยาเขตกาญจนบุรี  บนัทึกบญัชี ดงัน้ี

เดบิต   เงินฝากท่ีกองคลงั                    5,394.- บาท

เครดิต   รายไดค่้าธรรมเนียมการศึกษารับจดัสรรระหว่างกนั      5,394.- บาท  (ค่าหน่วยกิต)

รายไดค่้าบาํรุงการศึกษารับจดัสรรระหว่างกนั                      -0.- บาท  (ค่าสโมสร)



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)
 Ex. นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 วิทยาเขตกาญจนบุรี    ( 2 ราย x 18,000 บาท )                                      36,000 บาท                

หัก ส่วนลด Covid-19 ** ( 2 ราย x 1,950 บาท )                                                                3,900 บาท

คงเหลือจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                                             32,100 บาท                             

หัก ค่าธรรมเนียมแรกเขา้   ( 2 ราย x 2,050 บาท )                   4,100 บาท          

ค่าบาํรุงห้องสมุด         ( 2 ราย x -0- บาท )                          -0- บาท

ค่าธรรมเนียมประจาํภาค   

2 ราย x 2,200 บาท ( 3,150 - 950  = 2,200 บาท )            4,400 บาท 8,500 บาท

คงเหลือจดัสรรตามค่าหน่วยกติ                                              23,600 บาท

-จดัสรรให้มหาวิทยาลยั 20%                        4,720 บาท

-จดัสรรให้ส่วนงานเปิดหลกัสูตร  20% 4,720 บาท

-จดัสรรให้ส่วนงานจดัการเรียนการสอน 60% 14,160 บาท 23,600 บาท

-0- บาท

**หมายเหตุ   ส่วนลด Covid-19 ตามประกาศฯ  รายละ 1,950 บาท ประกอบดว้ย

ค่าบาํรุงห้องสมุด  รายละ   1,000 บาท  ,  ค่าธรรมเนียมประจาํภาค  รายละ   950 บาท   เป็นจาํนวน  1,950 บาท



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)
 วิทยาเขตกาญจนบุรี  นกัศึกษา 2 ราย ไดรั้บจดัสรรดงัน้ี

**หมายเหตุ   มีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิา  KAAG103 เพียง  1 ราย  

ดงันั้น   ค่าหน่วยกิต = 23,600/2 ราย   =  11,800/ราย  

เกณฑจ์ดัสรร = 11,800*60/100  =  7,080.-บาท

ส่วนงาน รายวิชา หน่วยกติ ค่าหน่วยกติ เกณฑ์จัดสรร ส่วนงานได้รับ Rate

KA - - 23,600 4,720 4,720.00 20

KA KAAG103 2 11,800 7,080/21*2 674.29

60
LI LIxxxxx 3 11,800 7,080/21*3 1,011.42

SC SCxxxxx 2 11,800 7,080/21*2 674.29

…. ……. ….. …. ….. ….

รวม 21 23,600.00



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)
 วิทยาเขตกาญจนบุรี  นกัศึกษา 2 ราย ไดรั้บจดัสรรดงัน้ี

ส่วนงาน รายวิชา หน่วยกติ ค่าหน่วยกติ เกณฑ์จัดสรร ส่วนงานได้รับ Rate

KA - - 23,600 4,720 4,720.00 20

KA KAAG103 2 11,800 7,080/21*2 674.29

60
LI LIxxxxx 3 11,800 7,080/21*3 1,011.42

SC SCxxxxx 2 11,800 7,080/21*2 674.29

…. ……. ….. …. ….. ….

รวม 21 23,600.00

5,394.29



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)



การบนัทึกบญัชีค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ)



ขั้นตอนการใชง้าน

ระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

Link :   ระบบจดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา                                       

https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/staff/login.aspx

https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/staff/login.aspx


ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ขั้นตอนการใชร้ะบบจดัสรรค่าธรรมเนียม (ต่อ)



ถาม / ตอบ



ติดต่อสอบถาม

คุณขริษฐา คีรีมา

งานบญัชี  กองคลงั โทร  02–849–6197

E-Mail : kharittha.khe@mahidol.ac.th

ขอบคุณค่ะ

รบกวนตอบแบบสอบถามดวยคะ
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