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ประชุมจัดทําระบบติดตามคาธรรมเนียม และรวบรวมภาระงานสอน - งานแผนฯ และงานการศึกษา

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. 
ผานระบบ zoom online 

ผูมาประชุม  
1. นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล หัวหนางานยุทธศาสตรและแผน 
2. นางสาวทิพยวิมล ระพินทรวงศ รักษาการหัวหนางานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 
3. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน งานยุทธศาสตรและแผน 
4. นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ พนักงานปฏิบัติงาน งานยุทธศาสตรและแผน 

5. นางสาวศิริขวัญ ใจสม พนักงานปฏิบัติงาน  

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

6. นายศักดิ์ชัย พิรักษ นักวิชาการคอมพิวเตอร  

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

7. นางสาวธีรนุช ภัทรกุล พนักงานปฏิบัติงาน  

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

8. นางสาวพนิตา ศิริเกษร พนักงานปฏิบัติงาน  

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

เริ่มประชุม เวลา  9.00 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

-ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
-ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
            -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

1. Flow chart การติดตามคาธรรมเนียมการศึกษา 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา flow chart การติดตามคาธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ และภาคปกติ 
(คาธรรมเนียมสูงกวาอัตราคาธรรมเนียมปกติของมหาวิทยาลัย (คาธรรมเนียมไมปกติ)) รวมกันแลวได
เห็นชอบกระบวนการดําเนินการตามข้ันตอนดัง flow chart  และไดรวมกันกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการในแตละข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

https://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=S040001
https://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=TE0233
https://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=E080091
https://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0000047
https://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=TE00222


2 

ข้ันตอนท่ี การดําเนินการ การประสานงาน ระยะเวลา (สัปดาห) 
1 การตรวจสอบขอมูลนักศึกษา

ตางคณะ (ภาคพิเศษ และ
ภาคปกติ (ท่ีคาธรรมเนียมไม
ปกติ) ท่ีมาลงเรียนกระบวน
วิชาของคณะฯ 

 งานบริการการศึกษาฯ (จัดทําขอมูล) 
ไปยังภาควิชาฯ 

 ภาควิชาฯ (แจงยืนยัน) กลับมายังงาน
บริการการศึกษาฯ 

3 
หลังวันสงผล

การศึกษาของแตละ
ภาคการศึกษา 

2 การติดตามคาธรรมเนียม
การศึกษา 
 

 งานบริการการศึกษาฯ (สงขอมูล) ไปยัง
งานแผนฯ 

 งานแผนฯ (ทําบันทึกติดตาม) ไปยัง 
คณะอ่ืน 

1 
หลังจากไดรับขอมูล

ตามข้ันตอนท่ี 1 

3 การจัดสรรคาธรรมเนียม
การศึกษา 
 

งานแผนฯ สําเนาแจงภาควิชาท่ีไดรับการ
จัดสรร และงานการเงินฯ  

1 
หลังจากไดรับบันทึก
แจงการโอนรายได
คาธรรมเนียมจาก

กองคลังมายังคณะฯ 
 

 กรณีเกิดขอมูลไมถูกตอง 
หรือมีการทักทวงจากคณะ
อ่ืน 

 คณะอ่ืน (สงบันทึก/เอกสาร) มายังงาน
แผนฯ 

 งานแผนฯ (แจงตรวจสอบความถูกตอง)
ไปยังงานบริการการศึกษาฯ 

 งานบริการการศึกษาฯ (แจงผลการ
ตรวจสอบ) ไปยังงานแผนฯ  

 งานแผนฯ (แจงขอมูลท่ีถูกตองไป) ไป
ยังคณะอ่ืน 

2 
หลังไดรับเรื่องจาก

คณะอ่ืน 

ท่ีประชุมไดพิจารณากระบวนการ และกําหนดระยะเวลาแลวไดขอสรุปเก่ียวกับการจัดสงเอกสาร
จากหนวยงานภายนอกคณะมายังคณะฯ โดยหนวยสารบรรณของคณะฯ ไดรับเรื่องแลวใหสงบันทึก

ขอความ/เอกสารมายังงานยุทธศาสตรและแผนท่ีมีหัวเรื่องดังนี้ 

 หัวเรื่อง ไดรับจากหนวยงาน

นอกคณะ 

1. แจงยืนยันตรวจสอบ/ความถูกตองจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
กระบวนวิชาของคณะเกษตรศาสตร ของทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน 

คณะอ่ืน 

2. รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา ของทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน กองคลัง 

3. คาตอบแทนการเรียนการสอน ของทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน กองคลัง 

4. คาตอบแทนการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

5. จัดสรรคาธรรมเนียมลงทะเบยีนเรียนกระบวนวิชาเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาลัย

การศึกษาตลอดชีวิต 



3 

 

 

 



4 

 

 



5 

 

 



6 

2. รายละเอียดขอมูลท่ีตองการเพ่ือนํามาจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา และวิเคราะหคา 
FTES 

งานยุทธศาสตรและแผนไดนําเสนอรายละเอียดขอมูล และรูปแบบไฟลเอกสารท่ีตองการให
งานบริการการศึกษาพิจารณาถึงขอมูลท่ีตองการ ดังนี้ 

คาธรรมเนียมการศึกษา FTES/กระบวนวิชารวม 

ภาคปกติคาเทอม
กอนใหญ 

ภาคพิเศษ 
ภาคปกติท่ีคาเทอมมากกวา 

16,000 บาท 
(ใหเจรจากับมหาวิทยาลัย) 

FTES 
กระบวนวิชา

รวม 

ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา 
ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา ภาคการศึกษา 
section section (801) section     
  คณะ คณะ     
กระบวนวิชา กระบวนวิชา กระบวนวิชา กระบวนวิชา กระบวนวิชา 
สาขาวิชาของ
กระบวนวิชา 

สาขาวิชาของ
กระบวนวิชา 

สาขาวิชาของกระบวนวิชา สาขาวิชาของ
กระบวนวิชา 

สาขาวิชาของ
กระบวนวิชา 

Crelec Crelec Crelec     
Crelab Crelab Crelab     
จํานวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน 

จํานวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน 

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน     

 - ในคณะ คาตอบแทน LEC. 
ตอหนวยกิต (บาท) 

คาตอบแทน LEC. ตอหนวย
กิต (บาท) 

    

 - นอกคณะ จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม     
      อาจารยผูสอน อาจารยผูสอน 
      ภาควิชาอาจารย

ผูสอน 
ภาควิชาอาจารย
ผูสอน 

      สาขาวิชา
อาจารยผูสอน 

สาขาวิชา
อาจารยผูสอน 

      จํานวนชั่วโมง
สอน 

นักศึกษาใน
ความรับผิดชอบ 

รายละเอียดขอมูลท่ีตองการนํามาจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา และวิเคราะห FTES นั้น  
เปนรายละเอียดท่ีมีในรายงานสถิติของเว็บไซตสํานักทะเบียนประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหมหนา
รายงาน Course Registration Summary #42 จํานวนนักศึกษาท่ีมีสถานภาพของแตละคณะท่ีมา
ลงทะเบียนกระบวนวิชาในแตละภาคการศึกษา ซ่ึงงานบริการการศึกษาฯ สามารถนํารายงานสถิติฯ 
ดังกลาวมาจัดทําขอมูล และสงไปยังภาควิชาฯ เพ่ือยืนยันตรวจสอบความถูกตองได ท้ังนี้ รูปแบบการยืนยัน
ตรวจสอบความถูกตองระหวางงานบริการการศึกษาฯ และภาควิชาฯ นั้น งานบริการการศึกษาจะเปน
ผูรับผิดชอบในการกําหนดรูปแบบการสงเอกสารยืนยันกับภาควิชาฯ ท้ังนี้ หากไดรับเอกสารการยืนยัน
ความถูกตองจากภาควิชาฯ แลว งานบริการการศึกษาฯ จะสงสําเนาท่ีไดรับการยืนยันจากภาควิชาฯ และ
ไฟลเอกสารรายละเอียดขอมูลท่ีถูกตองมายังงานยุทธศาสตรและแผน เพ่ือดําเนินการติดตามคาธรรมเนียม
การศึกษาจากตางคณะ กรณีท่ีเปนนักศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษ และหลักสูตรปกติ (คาธรรมเนียมไม
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ปกติ) และดําเนินการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาเม่ือไดรับการโอนรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาจาก
กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม และวิเคราะหคา FTES ตอไป 

3. การเบิกจายคาตอบแทนกระบวนวิชากลางของคณะ (รหัส 400) 

 ตามท่ี งานยุทธศาสตรและแผนไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาระบบขอมูลงาน
การศึกษาของคณะเกษตรศาสตร” เม่ือวันท่ี  12 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00-16.00 น. ไดมีขอเสนอแนะ

จากคณาจารยผูเขารวมโครงการฯ มีประเด็น ดังนี้ 
1. การจัดสรรคาธรรมเนียมในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลาง ในหลักสูตรภาค

ปกติซ่ึงปจจุบันจัดสรรใหกับสํานักงานคณะ (สวนกลาง) ไมไดจัดสรรใหกับตามสาขาอาจารยผูสอน 

คณาจารยผูเขารวมโครงการฯ จึงมีขอเสนอแนะใหปรับเปลี่ยนการจัดสรรคาธรรมเนียมกระบวนวิชากลาง
ในหลักสูตรภาคปกติ ใหจัดสรรตามสาขาอาจารยผูสอนเหมือนกับการจัดสรรตามประกาศคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการบริหารจัดการเรียนการสอนและการจัดสรร

ค าตอบแทนกระบวนวิ ช ากลางของคณะ สํ าหรั บหลั กสู ตรภาคพิ เศษ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ลงวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2558 เหมือนกับกระบวนวิชา 400110 ท่ีจัดการเรียน
การสอนแกนักศึกษาตางคณะฯ ในหลักสูตรภาคพิเศษ 

ท่ีประชุมไดพิจารณารวมกันแลวมีขอคิดเห็น/ขอสรุป ดังนี้ 
1. การจายคาตอบแทนการสอนแกคณาจารย  ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการบริหารจัดการเรียนการสอนและการจัดสรร

คาตอบแทนกระบวนวิชากลางของคณะ สําหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ลงวันท่ี 27 มกราคม 
พ.ศ. 2558 เปนการเบิกคาตอบแทนกระบวนวิชากลาง ซ่ึงจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ภาคพิเศษ แตการเบิกคาตอบแทนในกระบวนวิชากลางอ่ืน ๆ ท่ีมีการหยิบยกข้ึนมาหารือ

ในการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ เปนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ภาคปกติ และหากคณะฯ ประสงคใหมีการเบิกคาตอบแทนกระบวนวิชากลางในหลักสูตร
ภาคปกติ โดยจัดสรรตามอาจารยผูสอน อาจตองมีการศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวของวา

สามารถดําเนินการไดหรือไม และหารือถึงแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนตอไป 
2. กระบวนวิชากลางของคณะฯ ท่ีเปนกระบวนวิชาฝกงานไดแก กระบวนวิชา 400190 

และ 400290 งานบริการการศึกษาฯ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการบริหารจัดการดําเนินการ
จัดฝกงาน รวมไปถึงคาใชจายในการฝกงานในแตละภาคการศึกษา หากมีการจัดสรรให
ตามอาจารยผ ู สอน ประเด็นดังกลาวจะตองมีการหารือกับผูท่ีเก่ียวของ เนื่องจากงาน

บริการการศึกษาฯ เปนหนวยงานท่ีตั้งงบประมาณในการฝกงานในกระบวนวิชานี้ 

2. ใหสวนกลางเปนผูรับผิดชอบในการเบิกคาตอบแทนการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา
กลางในหลักสูตรภาคพิเศษแกคณาจารยโดยตรง เนื่องจากท่ีผานมามีการดําเนินการท่ีแตกตางกันในแตละ

ภาควิชา อาทิ บางหนวยงานเบิกคาตอบแทนการสอนภาคพิเศษแกคณาจารยผูสอนได บางหนวยงานเบิก
คาตอบแทนการสอนภาคพิเศษไมได เพราะไมไดตั้งรายการงบประมาณรองรบัสวนนี้ไว  
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ท่ีประชุมไดพิจารณารวมกันแลวมีขอคิดเห็น/ขอสรุป ดังนี้ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเบิกคาตอบแทนการสอนกระบวนวิชา 400110 ภาคพิเศษ จากเดิม

ท่ีงานยุทธศาสตรและแผนดําเนินการจัดสรรใหตามอาจารยผูสอนลงสาขาวิชา และใหสาขาวิชาดําเนินการ
เบิกคาตอบแทนดังกลาวใหกับอาจารยของแตละสาขาวิชาเอง เปลี่ยนเปนใหงานบริการการศึกษาฯ 
รับผิดชอบการเบิกคาตอบแทนการสอนใหกับอาจารยโดยตรงตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนตนไป  

ท้ังนี้ จะมีการนัดหมายประชุมหารือกันระหวางงานบริการการศึกษาฯ ยุทธศาสตรและแผน 
และงานการเงินการคลังและพัสดุ เก่ียวกับการเบิกคาตอบแทนฯ เนื่องจากตองมีการตั้งงบประมาณรองรับ 
รายละเอียดและข้ันตอนการการเบิกจายตอไป สําหรับประเด็นการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาจาก
กระบวนวิชากลางของคณะ (รหัส 400) ภาคปกติแกภาควิชาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ งานยุทธศาสตรและแผน 

และงานบริการการศึกษาฯ จะไดนําเสนอผูบริหารพิจารณาแนวทางการดําเนินการตอไป 

ปดประชุมเวลา 11.00 น. 

   (นางสาววิราวรรณ ใจเงิน)    (นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล) 
  ผูจดบันทึการประชุม       ผูตรวจสอบรายงานประชุม 


