
การด าเนินการเกี่ยวกับ
การรับค่าธรรมเนียม-การจ่าย

ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการใน
ระบบคลังหน่วยกิต



ข้อ 4 ให้ส่วนงานเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาระบบ
คลังหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุสมควร ให้ส่วนงานมีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ให้แตกต่างจากข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้จัดท าเป็นประกาศของส่วนงาน

ผู้ประสงค์ลงทะเบียนเรียนต้องช าระเงินที่ส่วนงาน โดยส่วนงานสามารถออกใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือใบเสร็จกระดาษ แล้วส่วนงานน าส่งเงิน พร้อมบันทึกลงระบบ BUU-
ERP ด าเนินการเหมือนการน าส่งรายรับประจ าวัน   และให้ด าเนินการตามกระบวนการรับ
เงิน (ระบบคลังหน่วยกิต) หน้าที่ 7

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงนิค่าธรรมเนียม
ส าหรับการจัดการศึกษาระบบคลงัหน่วยกิต พ.ศ. 2565

02/03/66 หน้าที่ 2



ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงนิค่าธรรมเนียม
ส าหรับการจัดการศึกษาระบบคลงัหน่วยกิต พ.ศ. 2565

ข้อ 5 ผู้เรียนที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนได้ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเรียกเก็บ

(2) กรณีลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา หรือรายวิชา 
หรือชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร หรือหลักสูตรใหม่ ที่จัดการเรียนการสอนแยกจาก
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานหรือคณะกรรมการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ออกเป็นประกาศของส่วนงาน 
ทั้งนี้ ให้ส่วนงานเจ้าของหลักสูตรสรุปรายงานรายรับรายจ่ายที่เกิดจากการด าเนินงาน
หลักสูตรระยะสั้น ณ สิ้นปีงบประมาณ

02/03/66 หน้าที่ 3



ข้อ 8 ให้ส่วนงานเจ้าของรายวิชาและหลักสูตรระยะสั้นจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานและสรุปรายรับรายจ่ายตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อเสนอต่อ
สภาวิชาการ ณ สิ้นปีงบประมาณ ผ่านกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

02/03/66 หน้าที่ 4

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมส าหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565



ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0903/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินส าหรบัการจัด
การศึกษาระบบคลงัหน่วยกิต

ข้อ 4 ให้ส่วนงานด าเนินการจ่ายเงินที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาระบบ
คลังหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลัง
หน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นหรือมีเหตุสมควร ให้ส่วนงานมีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ให้แตกต่างจากข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยได้

ส่วนงานมีอ านาจก าหนดอัตราการจ่ายเงิน โดยต้องสอดคล้องกับรายได้จากการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส่วนงานและออกเป็นประกาศส่วนงาน พร้อมส่งส าเนาประกาศมา
ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

02/03/66 หน้าที่ 5



ให้ส่วนงาน จัดท าประกาศเกี่ยวกับการรับค่าธรรมเนียม ตามข้อ 4 ของระเบียบ 
ฯ และการจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการ ตามข้อ 5 ของระเบียบ ฯ และข้อ 4
ของประกาศ ฯ ก่อนเริ่มโครงการระบบคลังหน่วยกิต แล้วจัดส่งให้กองคลังและ
ทรัพย์สิน ภายใน 3 วันท าการก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 1 ชุด   

การจัดท าประกาศรับค่าธรรมเนียม – การจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ด าเนินการในระบบคลังหน่วยกิต

02/03/66 หน้าที่ 6



กระบวนการรับเงิน (ระบบคลังหน่วยกิต)

1. การรับเงิน ให้ส่วนงานรับเงินโดยน าส่งเป็นรายได้ 
“รายได้จากการจัดการศึกษา-Credit Bank”

2. ส่วนงานจัดท าบันทึกข้อความขอเพิ่มแหล่งเงิน (FUND) ในระบบ BUU-ERP 
ทุกครั้งที่มีการเปิดหลักสูตรใหม่ และช่วงเวลาใหม่ เพื่อท าการควบคุมการรับ-จ่าย เป็น
รายหลักสูตรตามช่วงเวลา (คล้ายโครงการบริการวิชาการ)

02/03/66 หน้าที่ 7



1. ส่วนงานด าเนินการเบิกจ่าย ผ่านระบบ BUU-ERP
2. กรณีมีการจัดซื้อ/จ้าง ให้ด าเนินการตามระเบียบ ฯ พัสดุ
3. ส่งเรื่องเบิกจ่ายมายังกองคลังและทรัพย์สิน หรือส่วนงานสามารถด าเนินการ
จ่ายเงินจากเงินทดรองของส่วนงานได้
4. กรณีเริ่มเปิดหลักสูตรใหม่ ส่วนงานยังไม่มีรายรับ และมีความประสงค์จะ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อเตรียมการเปิดหลักสูตร            
ให้ส่วนงานด าเนินการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนงานส ารองจ่ายไปก่อน (จัดท าใบ
ยืมเงิน) โดยให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้จัดท าใบยืม และระบุแหล่งเงินเป็นเงินรายได้ 
5. กรณีที่โครงการหลักสูตรระยะสั้น ท าการยืมเงินจากส่วนงาน ให้แจ้งกองคลัง
และทรัพย์สิน เพื่อให้เพิ่มงบประมาณรายจ่ายของหลักสูตรระยะสั้นนั้น และบันทึก
การยืมเงินภายในส่วนงาน

กระบวนการจ่าย (ระบบคลังหน่วยกิต)

02/03/66 หน้าที่ 8



6. โครงการหลักสูตรระยะสั้น จะสามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้ภายใต้
วงเงินที่ยืม
7. เมื่อโครงการหลักสูตรระยะส้ัน มีรายรับเข้ามาแล้วให้ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อความให้กองคลังและทรัพย์สินด าเนินการลดงบประมาณในส่วน
ของวงเงินที่ยืมลง
8. ทั้งนี้การเบิกจ่ายจะท าได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ส่วนงานได้รับ
9. โครงการหลักสูตรระยะสั้นให้รายงานรายรับ-รายจ่ายเมื่อส้ินสุดโครงการ
10.หากโครงการมีระยะเวลามากกวา่ 1 ปี หรือระยะเวลาคาบเกี่ยว
ปีงบประมาณ จะต้องรายงานทุกสิ้นปีงบประมาณ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

กระบวนการจ่าย (ระบบคลังหน่วยกิต) (ต่อ)

02/03/66 หน้าที่ 9



ส่วนงานสามารถเรียกดูรายงานรายรับ-รายจ่าย ของหลักสูตรระยะสั้นได้ จากระบบ 
BUU-ERP

1. เมนู ZGLR05  งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงาน (ส่วนงาน
สามารถใช้รายงานนี้เพื่อรายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 5 (2))

2. เมนู ZGLR07  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
3. กรณีหลักสูตรระยะสั้นมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และได้น ารายจ่ายส่วนเกินไปเบิก

จากเงินรายได้ของส่วนงาน  ให้หลักสูตรระยะสั้นน ารายจ่ายดังกล่าวมารวมเป็นรายจ่าย
ของหลักสูตรระยะสั้นด้วย (เพื่อให้ทราบรายจ่ายที่แท้จริงของหลักสูตร)

หมายเหตุ  การบริหารหลักสูตรระยะสั้นไม่ควรให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ

การสรุปรายงานรายรับรายจ่าย

02/03/66 หน้าที่ 10



ตัวอย่างรายงานงบแสดงผลการด าเนินงาน

02/03/66 หน้าที่ 11



ตัวอย่างรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

02/03/66 หน้าที่ 12



ข้อ 7 ในระยะเวลา 5 ปีแรก นับตั้งแต่วันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ 
(ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2565) รายได้จากการจัด
การศึกษา ระบบคลังหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ให้จัดสรรเป็นรายได้ของส่วนงานเจ้าของรายวิชา
และหลักสูตรระยะสั้น โดยได้รับการยกเว้นการจัดสรรรายได้ให้มหาวิทยาลัย

เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วมีเงินเหลือจ่าย  ให้ส่วนงานจัดท าหนังสือแจ้งกองคลัง
และทรัพย์สิน เพื่อด าเนินการจัดสรรรายได้ให้กับส่วนงาน

02/03/66 หน้าที่ 13

ระเบียบมหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงนิค่าธรรมเนียม
ส าหรับการจัดการศึกษาระบบคลงัหน่วยกิต พ.ศ. 2565



02/03/66 หน้าที่ 14

ตัวอย่างการร่างประกาศเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียม
      (    /         )                    

   .................................. 

                                                                           

------------------------------------------------- 

                                                                                 
             

                         4                                              
                                                   . .2565                              

 

                          (          .................................)  
 

                                                              
 

                          .......................................      ...............      
                    
                         ……………………… ( Onsite/Online ) 
                                   ……………………… ( Onsite/Online ) 
                                                                     

     (                            ) 
 
 

    ...                                         
 

                ...................................................  
 
 

 (....................................................) 

 (              ) 

 (                  ) 



02/03/66 หน้าที่ 15

ตัวอย่างการร่างประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
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จบการน าเสนอ
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