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1. การตรวจสอบเบื้องต้นการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
1. เมื่อล๊อกอินเข้าสูร่ะบบแล้ว 

ให้ตรวจสอบภาคการศกึษา
และปีการศกึษา ให้ถกูต้อง 
 

 
 
 
 

2. เปิดเมน ูสมาชิก => 
ตรวจสอบข้อมลูโครงการ 
 
ตรวจสอบความถกูต้องของ
รหสัหนว่ยงาน ERP และ 
ช่ือโครงการ 
 
 

 
 
 



3. ส าหรับหลกัสตูรเก็บ
คา่ธรรมเนียมหนว่ยกิตแบบ
เหมายจา่ย ให้ตรวจสอบ
ความถกูต้อง โดยเปิดเมนู
สมาชิก => ตรวจสอบ
คา่ธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน 
(เหมาจา่ย)  แล้วคลกิเลอืก 

ข้อ 3  รายงานการบนัทกึ
คา่ธรรมเนียมการศกึษา 

 
 
 

4. ตรวจสอบความถกูต้อง 
 
รหสั ERP 
 

ตารางด้านบนทัง้สีบ่รรทดั 
คอลมัน์ขวาต้องแสดง
ข้อความ “พบข้อมลู” 

 

pattern, รหสัปีนิสติ, จ านวน
เงินคา่ธรรมเนยีม  
 
ยืนยนัแล้ว 

 

 
 
 
 
 



5. ตรวจสอบรายช่ือนิสติจาก 
เมน ูนิสติโครงการ => 

สถานภาพนิสติ 

 
ดรูายช่ือนิสติแตล่ะชัน้ปี 
หากนิสติคนใดช่ือหายไป 
อาจเกิดจากถกูคดัช่ือออก 
 

 
 
 
 
 

6. กรณีนิสติท าเร่ืองขอคืน
สถานภาพนิสติ และ บว.คืน
สถานภาพนิสติให้แล้ว  แตย่งั
ไมป่รากฎรายช่ือในเว็บหน้า
สถานภาพนิสติ   ให้เปิดเมน ู
รายงาน และคลกิเลอืก 
รายงานสถานภาพนิสติ ณ 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 



7. ตวัอยา่งหน้าจอรายงาน
สถานภาพนิสติ ณ ปัจจบุนั 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



8. ตรวจสอบการช าระเงิน 
ให้เปิดเมน ูนิสติโครงการ => 

การช าระเงินของนิสติ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



9. ตรวจสอบรับรองการช าระเงิน
ถกูต้อง  ให้เปิดเมน ูรายงาน 
และเลอืก รายงานตรวจสอบ
การบนัทกึคา่ธรรมเนยีม
การศกึษา (เหมาจา่ย) หรือ  
(ไมเ่หมายจา่ย) 

 
 
 
 

10. ตวัอยา่งหน้าจอรายงาน
ตรวจสอบการบนัทกึ
คา่ธรรมเนียมการศกึษา 
(เหมาจ่าย) 

 
 
 
 
 



11. กรณีนิสติช าระเงินแล้ว  
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือ
รักษาสถานภาพนิสติแล้ว 
และจ านวนเงินท่ีนิสติช าระ
เงินตรงกนักบัจ านวนเงินใน
คอลมัน์รวมคา่ธรรมเนียม
เหมาจ่าย  ในคอลมัน์ขวาสดุ
รับรองการช าระเงินถกูต้อง  
จะมีปุ่ ม รับรอง และ ไมรั่บรอง 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถกูต้อง คลกิเลอืกรับรอง และ
คลกิปุ่ มบนัทกึ ด้านลา่งสดุ
ของหน้าจอรายงาน 

 
 
 
 
 

12. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน  
ให้เปิดเมน ูนิสติโครงการ => 

ใบเสร็จรับเงิน (KU2) 
 

กรณีที่ได้รับรองการช าระเงิน
ถกูต้องของนิสติแล้ว  ใน
หน้าจอใบเสร็จรับเงิน (KU2) 
รายการของนิสติคนนัน้ จะมี
ปุ่ ม พิมพ์ส าเนา KU2 และ 
พิมพ์ต้นฉบบั  

 
… 
… 

 
 
 
 
 
 
 



2. การสร้าง pattern การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เริ่มต้นให้ตรวจสอบจากประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการ พิจารณาว่า การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา  
ปีการศึกษานี้  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นิสิตจะต้องช าระมีจ านวนเงินเท่ากันทุกคนของแต่ละรหัสปีนิสิต หรือไม่ 

ตัวอย่างที่ 1 นิสิตรหัส 57  ทุกคน เก็บเงินเหมาจ่าย   50,000 บาท ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 5,000 บาท 
นิสิตรหัส 56  ทุกคน เก็บเงินเหมาจ่าย  45,000 บาท  ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 5,000 บาท 
นิสิตรหัส 55  ทุกคน เก็บเงินเหมาจ่าย  45,000 บาท  ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 5,000 บาท 
นิสิตรหัส 54  ทุกคน เก็บเงินเหมาจ่าย  40,000 บาท  ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 5,000 บาท 
กรณีนี้ ถือว่า มี Pattern เดียว  ไม่ต้องบันทึกชื่อ Pattern การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ตัวอย่างที่ 2 นิสิตรหัส 57  2 คน  เก็บเงินเหมาจ่าย   55,000 บาท ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 5,000 บาท 
 นิสิตรหัส 57  คนอ่ืน เก็บเงินเหมาจ่าย   50,000 บาท ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 5,000 บาท 

นิสิตรหัส 56  ทุกคน เก็บเงินเหมาจ่าย  45,000 บาท  ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 5,000 บาท 
นิสิตรหัส 55  ทุกคน เก็บเงินเหมาจ่าย  45,000 บาท  ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 5,000 บาท 
นิสิตรหัส 54  ทุกคน เก็บเงินเหมาจ่าย  40,000 บาท  ค่ารักษาสถานภาพนิสิต 5,000 บาท 
กรณีนี้ นิสิตรหัสปี 57 เก็บเงินไม่เท่ากันทุกคน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติเก็บเงิน 50,000 บาท และ 
อึกกลุ่มมีจ านวน 2 คน เรียนภาษาอังกฤษ เก็บเงินเพิ่ม 5,000 บาท  รวมเก็บเงิน 55,000 บาท ดังนั้น ถือว่า 
Pattern การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา มีจ านวน 2 pattern  ให้ตั้งชื่อ pattern จ านวน 2 ชื่อ โดย 
pattern ที่ 1 เป็นกลุ่มนิสิตส่วนใหญ่ ให้ตั้งชื่อว่า “กลุ่มปกติ” และ pattern ที่ 2 เป็นกลุ่มนิสิตที่ต้องเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ให้ตั้งชื่อว่า “กลุ่มปกติเรียนภาษาอังกฤษ”   สรุปการเก็บเงินเป็น ดังนี้ 
pattern ที่ 1 “กลุ่มปกติ”   นิสิตรหัส 57  เก็บเงินเหมาจ่าย   50,000 บาท 

        นิสิตรหัส 56  เก็บเงินเหมาจ่าย   45,000 บาท 
นิสิตรหัส 55  เก็บเงินเหมาจ่าย   45,000 บาท 
นิสิตรหัส 54  เก็บเงินเหมาจ่าย   40,000 บาท 

pattern ที่ 2 “กลุ่มปกติเรียนภาษาอังกฤษ” นิสิตรหัส 57  เก็บเงินเหมาจ่าย   55,000 บาท 
 

ตั้งช่ือ Pattern การเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
 
เลือกเมนู สมาชิก และ 
Pattern ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
ใส่ช่ือ pattern  แล้วคลิกปุ่มบันทึก 

 

 

 



3. การบันทึกค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย) 

3.1 ขั้นตอนที่ 1. ออกแบบรายการค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย) 

เลือกเมนู สมาชิก และตรวจสอบค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย) 
คลิก ขั้นตอนท่ี 1. ออกแบบรายการค่าธรรมเนยีมลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย) 
 

 
 
การชื่อรายการค่าธรรมเนียมต่างๆที่เก็บ 
1. เขียนรายการค่าธรรมเนียมตามล าดับติดต่อกันห้ามเว้นว่าง หากมีว่าง รายการในล าดับถัดๆไปจะถูกยกเลิก 
2. โครงการใดที่เคยบันทึกข้อมูลในฟอร์มเก่า จะมีรายการค่าธรรมเนียมเดิม 
3. หากรายการค่าธรรมเนียมใดไม่ได้เก็บ สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อค่าธรรมเนียมอ่ืนที่ยังไม่มีอยู่ในรายการได้ 
4. หากรายการค่าธรรมเนียมใดไม่ได้เก็บ ไม่ควรลบชื่อค่าธรรมเนียมนั้นให้หายไป เพราะข้อมูลค่าธรรมเนียมในล าดับถัดไป

จะไม่น ามาใช้งาน 
5. รายการค่าธรรมเนียมทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลเฉพาะของโครงการตนเองเท่านั้น หากดูแลหลายโครงการ ก็ต้องพิมพ์หรือใส่

ชื่อรายการค่าธรรมเนียม ทุกโครงการ 
6. รายการค่าธรรมเนียมของโครงการ ใช้ร่วมกันทุก Pattern 
7. การบันทึกจ านวนเงิน ในแต่ละรหัสปีนิสิต ภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมไม่เก็บ ไม่ต้องใส่จ านวนเงิน ปล่อยว่างไว้ หรือใส่

เลข 0 
8. ให้ใส่รายการ "รวมค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย" เป็นล าดับสุดท้าย และให้ใช้ชื่อนี้ ไม่พิมพ์หรือเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
9. กรณีโครงการใด ไม่ประสงค์ระบุรายการค่าธรรมเนียมย่อย สามารถท าได้โดยให้มีรายการชื่อ  

"รวมค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย" อยู่ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 ขั้นตอนที่ 2 บันทึกค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย) ตามรหัสปีนิสิตและภาคการศึกษา 

เลือกเมนู สมาชิก และตรวจสอบค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย) 
คลิก ขั้นตอนท่ี 2 บันทึกค่าธรรมเนียมลงทะเบยีนเรยีน (เหมาจา่ย) ตามรหสัปีนสิิตและภาคการศึกษา 

 

กรณีมี pattern เดียว  
หรือไมไ่ดต้ั้งช่ือ pattern เลย  

 
กรณีมหีลาย pattern  

 

ช่อง เพิ่มรหัสปีนิสิต  ใส่รหัสปี
นิสิต เช่น 57 เป็น แล้วคลิก
ปุ่มบันทึก    
(ท าซ้ าทุกรหัสปีนิสิต) 
 
 
 
 
ในแต่ละรหัสปีให้คลิกปุ่ม
แก้ไข  ใส่จ านวนเงิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในภาค
การศึกษาปัจจุบัน  แล้วคลิก
ปุ่มบันทึก 

 

 

 



ท าซ้ าทุกรหัสปีนิสิต ใส่จ านวน
เงินค่าธรรมเนียม  ตรวจสอบ
จ านวนเงินถูกต้องให้คลิกปุ่ม
ยืนยัน 

 

หน้าจอจะแสดงข้อความ 
“ยืนยันแล้ว” 

 

 

 

 

4. การบันทึกค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนิสิต (เหมาจ่าย) 
4.1 ขั้นตอนที่ 1. ออกแบบรายการค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนิสิต (เหมาจ่าย) 

ใส่ชื่อรายการค่าธรรมเนียม
รักษาสถานภาพนิสิต แล้ว
คลิกปุ่มบันทึกด้านล่าง 

 
 

4.2 ขั้นตอนที่ 2. บันทึกค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนิสิต (เหมาจ่าย) ตามรหัสปีนิสิตและภาคการศึกษา 
บันทึกค่าธรรมเนียมรักษา
สภาพนิสิต (เหมาจ่าย) ตาม
รหัสปีนิสิตและภาคการศึกษา 

 
 
 



5. การบันทึกค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน (ไม่เหมาจ่าย) 
5.1 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่เหมาจ่าย) 

ใส่รายการค่าธรรมเนียมต่างๆ 
จ านวนเงินค่าหน่วยกิตต่อหน่วย 
ตามแบบฟอร์มด้านขวา 

 
 

5.2 ขั้นตอนที่ 2 บันทึกค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่เหมาจ่าย) รายรหัสปีนิสิต 
ใส่จ านวนเงินตามรายการ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ดัง
ตัวอย่างด้านขวา 

 
 

 

 

 

 



6. การบันทึกค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนิสิต (ไม่เหมาจ่าย) 
บันทึกค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนิสิต (ไมเ่หมาจ่าย)  ในท านองเดียวกันกับแบบเหมาจ่าย 

 

7. การช าระเงิน (Pay In) เป็นงวดของนิสิต 
การช าระเงิน (Pay In) เป็น
งวดของนิสิต  
 
เลือกเมนู นิสิตโครงการ และ 
การช าระเงิน (Pay In) เป็น
งวด 
 
 ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
 โครงการฯแบ่งเก็บเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นหลายงวด 

 โครงการฯเก็บเงิน
เพ่ิมเติม 

 นิสิตขอคืนสภาพนิสิต ขอ
ลงทะเบียนและช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ของภาคการศึกษา
ย้อนหลังที่ยังไม่ได้ช าระ
เงิน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



8. การลงทะเบียนเรียนให้นิสิต 

เลือกเมนู นิสิตโครงการ และ 

การลงทะเบียนเรียนให้นิสิต 

 

คลิกปุ่มรหัสประจ าตัวนิสิตจะ
เปิดหน้าต่างลงทะเบียนเรียน 

 

ส าหรับคอลัมน์สีชมพูอ่อน
ด้านขวา ใช้ส าหรับนิสิต
โครงการฯเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมหน่วยกิต 
แบบไม่เหมาจ่าย 

กรณีนิสิตลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพ่ิมหลังปิดการช าระ
เงินออนไลน์แล้ว  
หากมีจ านวนเงินที่จะต้องเก็บ
เพ่ิม เจ้าหน้าที่โครงการฯ
จะต้องตรวจสอบและพิมพ์ใบ 
Pay In มอบให้นิสิตน าไป 
ช าระเงิน    
ใบเสร็จรับเงินกรณีนี้  
ให้พิมพ์จากโปรแกรม ERP 

 
 

 

 

9. ยกเลิกการใช้งานเมนู 
เมนู นิสิตโครงการ 
ยกเลิก  เมนูย่อย  นิสิตกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา   ยกเว้นโครงการระดับปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน 
ยกเลิก  เมนูย่อย  จ านวนเงินที่นิสิตจะต้องช าระเงินแต่ละงวด 
 

10. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2)  ผ่านระบบเว็บลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ 
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2)  ผ่านระบบเว็บลงทะเบียนเรียนโครงการภาคพิเศษ  จะพิมพ์ให้ได้ในกรณี นิสิต
ช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ Bill Payment (KU9) หรือ ใบ Pay In  ยอดเงินเต็มจ านวนเท่านั้น (ช าระเงินครั้ง
เดียว) 


