
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่   /2564 

วันที ่6 ตุลาคม  2564 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

 
2.  รายงานผลการหารือเกี่ยวกับการติดตาม/จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา และการบริหารจัดการ

กระบวนวิชากลางของคณะเกษตรศาสตร์ 

 ตามท่ี คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบข้อมูลงานการศึกษาของ
คณะเกษตรศาสตร์” ขึ้นเมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2564 และได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อซักถามจากผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม/จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา และการบริหารจัดการ
กระบวนวิชากลาง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานมีความชัดเจนและ
เป็นระบบ นั้น 

 ในการนี้ งานยุทธศาสตร์และแผนจึงได้จัดประชุมร่วมกับ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และงานการเงิน การคลังและพัสดุ จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 6 กันยายน 
2564 ที่ผ่านมา โดยได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนินงาน และประเด็นที่ขอเสนอผู้บริหารพิจารณา ดังนี้ 

(1) การติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งานแผนฯ และงานการศึกษาฯ ได้ร่วมกันก าหนดขั้นตอน และรายละเอียดการติดตามค่าธรรมเนียม

การศึกษา ส าหรับนักศึกษาต่างคณะ ที่เรียนในหลักสูตรภาคพิเศษ และภาคปกติ (ค่าธรรมเนียมสูงกว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมปกติของมหาวิทยาลัย) โดยในภาพรวม งานการศึกษาฯ รับผิดชอบการจัดท าข้อมูล โดย
ตรวจสอบความถูกต้องกับภาควิชา เพ่ือประกอบการติดตามค่าธรรมเนียม และงานแผนฯ รับผิดชอบการ
ติดตามค่าธรรมเนียมจากคณะอ่ืนๆ และจัดสรรค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (รายละเอียดดัง
แผนภาพที่ 1 ที่แนบ) 

(2) การบริหารจัดการกระบวนวิชากลางของคณะ 

 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนแก่คณาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชากลาง  
o กระบวนวิชากลางของคณะ จ านวน 7 กระบวนวิชา ได้แก่ กระบวนวิชา 400110, 

400210, 400211, 400190 และ 400290 (และกระบวนวิชา GE 400100, 400101) ภาคปกติ ไม่มีการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้แก่คณาจารย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการ
สอนกรณีการสอนในภาคปกติ แต่ภาควิชาสามารถน าภาระงานสอนไปค านวณภาระงานสอนให้แก่คณาจารย์
ผู้สอน และกรณีที่มีภาระงานสอนเกิน สามารถเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานให้แก่คณาจารย์ได้ 

o กระบวนวิชา 400110 ภาคพิเศษ งานแผนฯ จะจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนที่เป็น
ค่าตอบแทนการสอนเข้าส านักงานคณะ (ส่วนกลาง) และงานการศึกษาฯ รับผิดชอบการเบิกค่าตอบแทนการ
สอนจากงบด าเนินงานของส านักงานคณะ (ส่วนกลาง) ให้กับอาจารย์โดยตรงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีวงเงินงบประมาณเบิกจ่ายประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (รายละเอียด
ดังตารางที่ 1 ที่แนบ) 

 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาจากกระบวนวิชากลาง ภาคปกติ 
o ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การพัฒนาระบบข้อมูลงานการศึกษาของคณะ

เกษตรศาสตร์” เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2564 เกี่ยวกับข้อเสนอให้มีการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
กระบวนวิชากลางอ่ืนๆ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่นเดียวกับการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมที่ได้จากการจัดการสอนกระบวนวิชา 400110 ภาคพิเศษ ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการเรียนการสอนและการจัดสรรค่าตอบแทนกระบวน
วิชากลางของคณะ ส าหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 
 งานแผนฯ ขอรายงานการด าเนินการในปัจจุบัน และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ปัจจุบัน งานแผนฯ จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาจากกระบวนวิชากลางของคณะ ภาคปกติ 
ทั้ง 7 กระบวนวิชา ให้แก่ส านักงานคณะ (ส่วนกลาง) โดยงานการศึกษาฯ ซึ่งเป็นหน่วยประสานจัดการเรียน
การสอนกระบวนวิชากลาง เป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ส าหรับกระบวนวิชา 400190 และ 400290 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาภาคปฏิบัติ 
และส าหรับกระบวนวิชา 400100, 400101, 400110, 400210 และ 400211 ไม่ได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน โดยการเสนอโครงการผ่านงานการศึกษาฯ โดยมีรายรับรายจ่ายในภาพรวม ดังนี้ 

กระบวนวิชา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
รายรับค่าธรรมเนียม    
400110 157,896.00  136,404.00  77,760.00  
400101 82,000.00  110,000.00  173,600.00  
400210 78,120.00  102,600.00  113,400.00  
400100 104,000.00  142,400.00  1,200.00  
400211  - 51,192.00  58,104.00  
400290 131,600.00  95,680.00  123,520.00  
400190 80,160.00  58,080.00  81,280.00  

รวมรายรับค่าธรรมเนียม 633,776.00 696,356.00 628,864.00 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2    
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 570,000.00 600,000.00 600,000.00 

งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 570,691.50 642,448.00 129,199.48 
หมายเหตุ : ข้อมูลรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการเบิกจ่าย ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 
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  ทั้งนี้  พบว่ามีกระบวนวิชากลางบางกระบวนวิชา อาทิ 400211 มีการเสนอขอเบิก
ค่าตอบแทนนักศึกษาระดับปริญญาโท เพ่ือช่วยจัดการเรียนการสอน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของ
ส านักงานคณะ (ส่วนกลาง)  

จึงข้อเสนอที่ประชุมฯ  

1. เพื่อโปรดทราบ 
1.1 แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสารแนบแผนภาพที่1) 
1.2 แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนแก่คณาจารย์ผู้สอนใน

กระบวนวิชากลาง 
1.2.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนแก่คณาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชา 400110 ภาคพิเศษตาม

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการเรียนการสอนและการ
จัดสรรค่าตอบแทนกระบวนวิชากลางของคณะ ส าหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 
โดยให้งานการศึกษาฯ รับผิดชอบการเบิกค่าตอบแทนการสอนตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
(เอกสารแนบตารางที่ 1 กระบวนการเบิกค่าตอบแทน และประกาศการเบิกจ่ายคณะฯ) 

1.2.2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนแก่คณาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชากลาง ภาคปกติ ให้
ภาควิชาฯ ค านวณภาระงานสอน กรณีที่มีภาระงานสอนเกินสามารถเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานให้แก่
คณาจารย์ได้ ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดประเภทรายจ่าย รายการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 18/2554 (ค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 (เอกสารแนบประกาศมหาวิทยาลัยฯ) 

2. เพื่อโปรดพิจารณา 
2.1 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในกระบวนวิชากลาง ที่เปิดสอนในภาคปกติ ว่าจะให้มีการ

จัดสรรแก่ภาควิชาตามอาจารย์ผู้สอน หรือจัดสรรให้ส านักงานคณะ (ส่วนกลาง) ตามเดิม  
2.2 ก าหนดแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางกระบวนวิชา

อ่ืนๆ นอกเหนือจาก กระบวนวิชา 400190 และ 400290 เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และเพ่ือให้การ
บริหารจัดการกระบวนวิชากลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  
  



แผนภาพที่ 1 กระบวนการติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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ตารางท่ี 1 กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนกระบวนวิชากลาง ภาคพิเศษ 

ล าดับ รายละเอียด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. จัดสรรค่าธรรมเนียมกระบวนวิชา400110 ตามประกาศคณะฯ ให้แก่

สาขาวิชา ส าหรับส่วนที่เป็นค่าตอบแทนคณาจารย์ผู้สอน จัดสรรลง
ส่วนกลางคณะฯ 

งานแผนฯ วิราวรรณ 3 วันท าการ 

2. แจ้งการจัดสรรไปยังงานการศึกษาฯ เพ่ือเบิกค่าตอบแทนกระบวนวิชา 
400110 ให้แก่คณาจารย์ผู้สอน 

งานการศึกษาฯ พนิตา หลังจากได้รับเอกสารคืนจากการเสนอจาก
คณบดี 

3. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายประกอบด้วย งานการศึกษาฯ พนิตา 2 อาทิตย์หลังได้รับเอกสารจากงานแผน 
 3.1 ใบเบิกค่าตอบแทนพร้อมลายเซ็นอาจารย์ งานการศึกษาฯ พนิตา แจ้งในกลุ่มอาจารย์ให้มาเซ็นที่งานบริการ

การศึกษาฯ 
 3.2 เอกสารแจ้งการจัดสรร และรายละเอียดบัญชีธนาคารของ

คณาจารย์ (ใช้บัญชีเงินเดือน) 
งานการศึกษาฯ พนิตา  

 3.3 เอกสารเบิกจ่ายในระบบ budget management  
(ตัวจริง 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด) 

งานการศึกษาฯ พนิตา  

4. รับเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทน 400110 งานการเงินฯ ธัญญพัทธ์  
5. ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร งานการเงินฯ ธัญญพัทธ์ 5 วันท าการ 
6. เสนออนุมัติ/ตั้งหนี้ท าเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทน 400110 งานการเงินฯ ธัญญพัทธ์ 10 วันท าการ 
7. โอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีอาจารย์ งานการเงินฯ มหาวิทยาลัยฯ  

 


