
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
graduate section registration office

กระบวนการดึงข้อมูลกรณีนักศึกษาทุนไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัว 

หรือ กรณีนักศึกษาที่ให้รายงานตัวแบบมีเงื่อนไข เช่น ยังไม่มีระเบียบค่าธรรมเนียมฯ รองรับ 

เพ่ือการค านวณค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือออก ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50)

SDROCER✓



กระบวนการเตรียมข้อมูลเพื่อก าหนด model fee ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การด าเนินการใช้โปรแกรม จ านวน 3 โปรแกรม

1. โปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลพื้นฐาน

• ค้นหาค่าธรรมเนียมการศกึษา model fee 
และยอดเงินให้กับนักศึกษาใหม่ (Manual)

• บันทึกข้อมูล model fee และยอดเงินแบบ
เหมาจ่ายส าหรับนกัศึกษาใหม่รายคนใน
รูปแบบ excel

• น าข้อมูลดังกล่าวประสานฝา่ยเทคโนโลยีฯ เพื่อ
ด าเนินการขึ้นในระบบโปรแกรมบันทึกทะเบียน
ประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา



กระบวนการเตรียมข้อมูลเพื่อก าหนด model fee ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การด าเนินการใช้โปรแกรม จ านวน 3 โปรแกรม

2. โปรแกรมบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ 

ระดับบัณฑิตศึกษา

• โปรแกรมเมอร์น าข้อมูลจากโปรแกรมแรกขึ้น
ระบบเพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้บันทึกทะเบียน
ประวัติ และเพ่ือแจ้งยอดช าระเงินในใบแจ้งยอด
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

• เมื่อนักศึกษารายงานตัวสมบูรณ์ ฝ่ายฯ จะ
ด าเนินการกดโอน code fee ของนักศึกษาใหม่
เข้าสู่ฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลพื้นฐาน



Key รหัสนักศึกษา

ปรากฏ model fee ที่ได้
บันทึกข้อมูลไว้ ปรับยอดเป็น 0 บาท

ระบุรายละเอียดประเภททุนของ น.ศ.



กระบวนการเตรียมข้อมูลเพื่อก าหนด model fee ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การด าเนินการใช้โปรแกรม จ านวน 3 โปรแกรม

3. โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน งาน
ทะเบียนการศึกษา

• ตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินของนักศึกษารายคน 
เพ่ือประมวลผลออกยอดเงินใน ใบแจ้งผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50) กรณีลงทะเบียน
เพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย

• นักศึกษาทุน/นักศึกษาท่ีรายงานตัวแบบมีเงื่อนไข ใบ
แจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50) จะ
ออกยอดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย (นักศึกษาใหม่ที่
ช าระเงินวันรายงานตัว จะออกยอด 0 บาท)



ปรับข้อมลูเพ่ือออก
ยอดเงินในใบ มชท.50คลิกเลือกคณะ



ค้นหาและบนัทกึ model fee 

น.ศ.ทุน/เงื่อนไข ออกยอด 0 บาท
ในวันรายงานตัว

น.ศ.ทั่วไป ออกยอดเหมาจ่าย
ในวันรายงานตัว

นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อใช้
บริการฯ แล้วใน (มชท 50)

1) น.ศ.ทนุ/เง่ือนไข ออกยอด
เหมาจา่ย
2) น.ศ.ทัว่ไปออกยอด 0 บาท



ที่มาและปัญหา
• การรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทุกเดือน ประกอบกับมีหลายประกาศฯ ท าให้ต้องเตรียมข้อมูลที่

เกี่ยวข้องขึ้นระบบเพ่ือรองรับการรายงานตัวหลายครั้ง

• การค้นหาและบันทึกข้อมูลระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาต้องด าเนินการรายคน ซึ่งมีจ านวนมาก ต้องใช้
เวลาในการค้นหาข้อมูล Model Fee และต้องมีการตรวจสอบซ้ า เพ่ือให้แน่ใจว่า Model Fee ถูกต้อง 

• โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการหลายโปรแกรม

• นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความหลากหลาย เช่น นักศึกษาได้รับทุน, หลักสูตรยังไม่อนุมัติ/มีการ
ปรับปรุง, ค่าธรรมเนียมการศึกษายังไม่อนุมัต/ิมีการปรับปรุง ต้องใช้ skill & manual ของบุคลากรและ
โปรแกรม ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล

• การตรวจสอบตั้งแต่การช าระเงินในวันรายงานตัวจนกระทั่งถึงการลงทะเบียน ต้องประสานหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเมื่อได้รับการคืนข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อ
ความถูกต้อง



เปรียบเทียบขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
BEFORE

1. บันทึกข้อมูลน.ศ.ทุน/น.ศ.รายงานตัวแบบมีเงื่อนไขใน
โปรแกรมกรอกข้อมูลบันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่

2. พิมพ์รายงานน.ศ.ทุน/น.ศ.รายงานตัวแบบมีเงื่อนไข

3. น าข้อมูลจากข้อ 2 มาตรวจสอบและแก้ไขยอดเงินใน
โปรแกรมตรวจสอบการลงทะเบียน งานทะเบียนการศึกษา
เมนูตรวจสอบค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

โดยต้องเข้าไปจัดการข้อมูลในแต่ละคณะที่น.ศ.สังกัด ที
ละคณะและรายคน เพื่อปรับแก้ไขยอดเงินและกดบันทึกราย
คน เพื่อให้แจ้งยอดเงินในใบแจ้งผลการลงทะเบียน/
ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50) กรณีลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง

AFTER

1. บันทึกข้อมูลน.ศ.ทุน/น.ศ.รายงานตัวแบบมีเงื่อนไขใน
โปรแกรมระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

2. ประสานงานโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่าง 2 โปรแกรม (โปรแกรมระบบรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ โปรแกรมตรวจสอบการลงทะเบียน
งานทะเบียนการศึกษา) ในการประมวลผลค่าธรรมเนียม
การศึกษาของกลุ่มน.ศ.ทุน/น.ศ.รายงานตัวแบบมีเงื่อนไขได้
อย่างถูกต้อง 

โดยกรณียอดเงิน 0 บาทในใบแจ้งยอดช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาในวันรายงานตัว ให้ออกยอดเงินแบบเหมาจ่ายในใบ
แจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50)



กรณีนักศึกษาทุน/นักศึกษาท่ี
รายงานตัวแบบมีเงื่อนไข 
(ไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาในวันรายงานตัว)
- ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/
ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50)      
ออกยอดเหมาจ่าย



กรณีนักศึกษาที่ได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในวัน
รายงานตัวแล้ว
ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/
ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50) ออก
ยอด 0 บาท



ประโยชน์ที่ได้รับ 

ลดขั้นตอนการตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา

จากการด าเนินแบบ manual รายคน

เป็น การประมวลผล นักศึกษาท้ังกลุ่ม

ลดข้อผิดพลาดในการออกค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจ่าย

ในใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50) 



ประโยชน์ที่ได้รับ 

นักศึกษาได้รับ

ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสรจ็รับเงนิ (มชท.50) 

อย่างถูกต้อง

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ



Thank you for your Attention
กราบขอบพระคุณที่ให้ความสนใจ

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
graduate section registration office


