1. กรณีลงทะเบียนผ่านระบบ Bill Payment - ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ลาดับ

ขั้นตอน / กระบวนการทางาน

1

บันทึกรายละเอียดข้อมูลการชาระเงินค่าลงทะเบียนของแต่ละโครงการ

2

ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดข้อมูลการชาระเงินค่าลงทะเบียนในระบบ Bill Payment

3

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบ Bill Payment

4

นิสิต login เข้าสูร่ ะบบสารสนเทศนิสิต เพื่อพิมพ์ใบ Bill Payment (KU9) ตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

5

นิสิตนา KU9 ไปชาระเงินที่ธนาคารตามทีร่ ะบุ ภายในเวลาที่กาหนด

6

9

ธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ มก. และส่งไฟล์ขอ้ มูลการชาระเงินให้ มก.
(สานักทะเบียนและประมวลผล) ทุกสิ้นวัน
สานักทะเบียนฯ นาไฟล์ข้อมูลการชาระเงินจากธนาคารเข้าระบบสารสนเทศนิสิต และ อัพ
โหลดข้อมูลการชาระเงินผ่านธนาคาร ขึ้นระบบเว็บลงทะเบียนเรียน และระบบ ERP ทุกวัน
งานการเงิน กองคลังตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP กับเงินฝากธนาคาร ม.ก.และส่งหลักฐาน
ให้ งานเงินรายได้ กองคลังเพื่อตรวจสอบและกดปุ่มบันทึกรายการบัญชี
โครงการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและจานวนเงินของนิสิตจากระบบสารสนเทศนิสติ
ของสานักทะเบียนฯ และ ตรวจสอบรายการบัญชีในระบบ ERP จากนั้นสั่ง Post รายการบัญชี

10

นิสิตลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ตามวันที่ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด

7
8

สานักบริการ โครงการ
คอมพิวเตอร์ พิเศษ

สานัก
ทะเบียนฯ

กองคลัง

นิสิต

ธนาคาร

2. กรณีลงทะเบียนผ่านระบบ Bill Payment - ค่าธรรมเนียมไม่เท่ากัน (เรียกเก็บตามหน่วยกิต)
ลาดับ

ขั้นตอน / กระบวนการทางาน

1

บันทึกรายละเอียดข้อมูลการชาระเงินค่าลงทะเบียนของแต่ละโครงการ

2

ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดข้อมูลการชาระเงินค่าลงทะเบียนในระบบ Bill Payment

3

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบ Bill Payment

4

นิสิต login เข้าสูร่ ะบบสารสนเทศนิสิต เพื่อลงทะเบียนในระบบตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ทาการยืนยันการลงทะเบียน แล้วพิมพ์ใบ Bill Payment (KU9)

5

นิสิตนา KU9 ไปชาระเงินที่ธนาคารตามทีร่ ะบุ ภายในเวลาที่กาหนด

6

9

ธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ มก. และส่งไฟล์ขอ้ มูลการชาระเงินให้ มก.
(สานักทะเบียนและประมวลผล) ทุกสิ้นวัน
สานักทะเบียนฯ นาไฟล์ข้อมูลการชาระเงินจากธนาคารเข้าระบบสารสนเทศนิสิต และ อัพ
โหลดข้อมูลการชาระเงินผ่านธนาคาร ขึ้นระบบเว็บลงทะเบียนเรียน และระบบ ERP ทุกวัน
งานการเงิน กองคลังตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP กับเงินฝากธนาคาร ม.ก.และส่งหลักฐาน
ให้ งานเงินรายได้ กองคลังเพื่อตรวจสอบและกดปุ่มบันทึกรายการบัญชี
โครงการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและจานวนเงินของนิสิตจากระบบสารสนเทศนิสติ
ของสานักทะเบียนฯ และ ตรวจสอบรายการบัญชีในระบบ ERP จากนั้นสั่ง Post รายการบัญชี

10

นิสิตพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ตามวันที่ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด

7
8

สานักบริการ โครงการ
คอมพิวเตอร์ พิเศษ

สานัก
ทะเบียนฯ

กองคลัง

นิสิต

ธนาคาร

3. กรณีลงทะเบียนผ่านระบบ Bill Payment - นิสิตใหม่
ลาดับ

ขั้นตอน / กระบวนการทางาน

1

บันทึกรายละเอียดข้อมูลการชาระเงินค่าลงทะเบียนของแต่ละโครงการ

2

ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดข้อมูลการชาระเงินค่าลงทะเบียนในระบบ Bill Payment

3

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบ Bill Payment

4

โครงการต้องขอรหัสประจาตัวนิสิตก่อนการประกาศผลตามทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด

5

นิสติ ใหม่ต้องลงทะเบียนประวัติเพื่อขอ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านก่อน แล้ ว login เข้ าสูร่ ะบบ
สารสนเทศนิสติ เพื่อพิมพ์ใบ Bill Payment (KU9) ได้

6

นิสิตนา KU9 ไปชาระเงินที่ธนาคารตามทีร่ ะบุ ภายในเวลาที่กาหนด (หากพ้นกาหนดจะถือ
ว่าสละสิทธิ์)

7
8
9
10

10

ธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ มก. และส่งไฟล์ขอ้ มูลการชาระเงินให้ มก.
(สานักทะเบียนและประมวลผล) ทุกสิ้นวัน
สานักทะเบียนฯ นาไฟล์ข้อมูลการชาระเงินจากธนาคารเข้าระบบสารสนเทศนิสิต และ อัพ
โหลดข้อมูลการชาระเงินผ่านธนาคาร ขึ้นระบบเว็บลงทะเบียนเรียน และระบบ ERP ทุกวัน
งานการเงิน กองคลังตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP กับเงินฝากธนาคาร ม.ก.และส่งหลักฐาน
ให้ งานเงินรายได้ กองคลังเพื่อตรวจสอบและกดปุ่มบันทึกรายการบัญชี
โครงการตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินจากระบบสารสนเทศนิสิตของสานักทะเบียนฯ ได้ทุก
วัน และ ตรวจสอบรายการบัญชีในระบบ ERP จากนั้นสั่ง Post รายการบัญชี
(หากมีผสู้ ละสิทธิ์และมีการเรียกสารองให้ดาเนินการตั้งแต่ข้อ 4 ใหม่)
นิสิตลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ตามวันที่ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด

สานักบริการ โครงการ
คอมพิวเตอร์ พิเศษ

สานัก
ทะเบียนฯ

กองคลัง นิสิตใหม่

ธนาคาร

4. กรณีลงทะเบียนผ่านระบบ Bill Payment - นิสิตลงทะเบียนล่าช้าหรือนิสิตผ่อนผัน
ลาดับ

ขั้นตอน / กระบวนการทางาน

1

นิสิตยื่นเอกสารการลงทะเบียนล่าช้า หรือ การผ่อนผันการลงทะเบียน เพื่อเสนอประธาน
โครงการอนุมตั ิ

2

นิสิตชาระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุ

3

นิสิตนา Pay-in มายื่นที่โครงการเพื่อรับ KU 2

4

โครงการนาข้อมูล Pay-in บันทึกรับเงินในระบบ ERP (ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน)

5

โครงการจัดทาใบนาส่ง/นาฝากจากระบบ ERP ส่งข้อมูลการรับเงินให้กองคลัง

6

งานการเงิน กองคลังตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP กับเงินฝากธนาคาร ม.ก.และส่งหลักฐาน
ให้ งานเงินรายได้ กองคลังเพื่อตรวจสอบและกดปุ่มบันทึกรายการบัญชี
นิสิตนา ใบเสร็จรับเงิน และคาร้องยื่นต่อสานักทะเบียน ฯ

7

สานักทะเบียนฯ ลงทะเบียนเรียนให้นิสิตที่ลงทะเบียนล่าช้า

9

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและจานวนเงินของนิสิต และ ตรวจสอบรายการบัญชีใน
ระบบ ERP จากนั้นสั่ง Post รายการบัญชี

6

สานักบริการ โครงการ
คอมพิวเตอร์ พิเศษ

สานัก
ทะเบียนฯ

กองคลัง

นิสิต

ธนาคาร

