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1.  หนาที่และความรับผดิชอบของศนูยการศึกษา 
 

1.1  เจาหนาท่ีศูนยการศึกษา (ใชระบบ D-ACCOUNT) 
 

ตําแหนง   เจาหนาท่ีศูนยการศึกษา (ใชระบบ D-ACCOUNT) 
ผูบังคับบัญชา   หัวหนาศูนยการศึกษา 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ การออกใบแจงคาใชจายและการจัดทําใบเสร็จรับเงิน 
หนาท่ีหลัก 

1. ออกใบแจงคาใชจายและใบเสร็จรับเงินประจําวัน 
2. ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากประจําวนัและกระทบยอดกบัใบเสร็จรับเงนิ (เฉพาะศูนยการศึกษา

สงขลา) 
3. จัดทํารายงานการออกใบแจงคาใชจายและใบเสร็จรับเงินสงใหกับเจาหนาที่ฝายการเงนิรับ ณ 

สํานักงานวิทยาลัย 
4. รวบรวมสําเนาใบแจงคาใชจายฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 พรอมทั้งจัดทํารายงานสงใหกับเจาหนาที่

ฝายการเงินรับ ณ สํานักงานวิทยาลัย 
5. รวบรวมสําเนาใบเสร็จรับเงนิฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 และ Slip ใบนําฝากเงินของนิสิตพรอมทั้ง

จัดทํารายงานสงใหกับเจาหนาที่ฝายการเงนิรับ ณ สํานักงานวิทยาลัย 
6. สงรายชื่อนิสิตใหสํานักงานวทิยาลัยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
7. ติดตามทวงถามหนี้จากนิสิต 

เอกสารที่ตองเก็บรักษา 
1. รายงานการนําสงใบเสร็จรับเงิน 
2. รายงานการนําสงใบแจงคาใชจาย 
3. สําเนาใบแจงคาใชจายและสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 4 
4. รายช่ือนิสิตที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

1.2   เจาหนาท่ีศูนยการศึกษา (ไมใชระบบ D-ACCOUNT) 
 

ตําแหนง   เจาหนาท่ีศูนยการศึกษา (ไมใชระบบ D-ACCOUNT) 
ผูบังคับบัญชา   หัวหนาศูนยการศึกษา 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ การจัดทําใบเสร็จรับเงินชั่วคราว 
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หนาท่ีหลัก 
1. จัดทําใบเสร็จรับเงินชั่วคราวกรณีรับเงนิคาสมัครเรียนและคาอบรมสัมมนาหนางาน 
2. จัดทํารายงานเงินสดรับประจําวัน 
3. นําฝากเงินเขาธนาคารทุกสิ้นวันทําการทีม่ีการรับเงินรายไดเขามา 
4. รวบรวมสําเนาใบเสร็จรับเงนิชั่วคราวฉบบัที่ 2  พรอมทั้งจัดทํารายงานสงใหกับเจาหนาที่ฝาย

การเงินรับ ณ สํานักงานวิทยาลัย 
5. สงรายชื่อนิสิตใหสํานักงานวทิยาลัยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
6. ติดตามทวงถามหนี้จากนิสิต 

 
เอกสารที่ตองเก็บรักษา 

1. รายงานการนําสงใบเสร็จรับเงินชั่วคราว 
2. สําเนาใบเสร็จรับเงินชั่วคราวฉบับที่ 3 
3. สําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 4 
4. รายช่ือนิสิตที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศูนยการศึกษาและการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป 
 

2.1    การออกใบแจงคาใชจายศูนย ONLINE 
ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณก็ตอเม่ือไดนําหลักฐานที่มหาวิทยาลัย

กําหนดมารายงานตัวตอนายทะเบียนและไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว
เทานั้น  ศูนยการศึกษาทําการรับรายงานตัวนิสิตตามปฏิทินการศึกษาประจําป  เมื่อนิสิตมารายงานตัวเจาหนาที่
ศูนยการศึกษา ทําหนาที่ในการออกใบแจงคาใชจาย 

1. เจาหนาที่ศูนยการศึกษา ทําการคียขอมูลในการออกใบแจงคาใชจาย 
เมื่อเจาหนาที่ศูนยการศึกษาทําการรับรายงานตัวนิสิต จะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนิสิต

ที่มารายงานตัว  จากนั้นจะออกใบแจงคาใชจายขึ้น 1 ชุดประกอบดวยเอกสาร 4  ฉบับ ดังนี้ 
ฉบับที่  1 สําหรับนิสิต เก็บไวเปนขอมลูในการชําระคาลงทะเบียน (ตนฉบับ สีขาว) 
ฉบับที่  2 สําหรับฝายบัญชีรับ แนบกบัใบสําคัญตั้งลูกหนี้ (สําเนา สีฟา) และเกบ็ในแฟม

ใบสําคัญตั้งหนี้ 
ฉบับที่  3 สําหรับฝายการเงิน เก็บไวเปนหลักฐาน (สําเนา สีเขียวออน)  ในแฟมทะเบียนคุม

ลูกหนี้  เมื่อรับชําระเงินใหแนบกับใบสําคัญรับ 
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ฉบับที่  4 สําหรับศูนยการศึกษา เก็บไวเปนหลักฐาน ในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ (สําเนา สี
น้ําตาล) 

เจาหนาที่ศูนยการศึกษาตรวจสอบความถูกตองและลงลายมือช่ือในใบแจงคาใชจาย 
เจาหนาที่ศูนยการศึกษาทําหนาที่คียฐานขอมูลเบื้องตนกอนและจะมีการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง

ที่ฝายบัญชีกอนการ POST รายการ  ขอมูลใบแจงคาใชจายจะถูกปอนเขาไปในระบบโปรแกรมบัญชี D-
ACCOUNT โดยจะผานรายการ การบันทึกบัญชีมาที่สมุดรายวันขายเชื่อและบัญชีแยกประเภทใหโดย
อัตโนมัติดังนี้ 
การบันทึกบัญชี 

Dr. ลูกหนี้นิสิต-คาลงทะเบียน...   xx 
Cr. รายได-คาลงทะเบียน...   xx 

 
2. ศูนยการศึกษา สงขอมูลผานการเชื่อมตอเครือขาย จากระบบโปรแกรมบัญชี D-DCCOUNT เขาสูระบบ

โปรแกรมบัญชี FORMA เพื่อใหฝายบัญชีและฝายการเงินทําการตรวจเช็คขอมูล 
3. จัดทํารายงานการสงเอกสารใบแจงคาใชจายพรอมขอมูลนิสิต ซ่ึงเอกสารประกอบดวย รายงานการสง

เอกสารใบแจงคาใชจาย และใบแจงคาใชจาย 
4. จัดสงชุดเอกสารใหฝายการเงินรับ 
5. ฝายการเงินรับตรวจสอบความถูกตองของรายงานการสงเอกสารใบแจงคาใชจาย ใบแจงคาใชจายและ

นําเสนอหัวหนาฝายการเงิน ลงลายมือช่ือและสงเอกสารใหกับฝายบัญชีรับเพื่อเปนหลักฐานในการ
บันทึกบัญชีตอไป เอกสารประกอบดวย 

ฉบับที่  2 รายงานการสงเอกสารใบแจงคาใชจาย 
ฉบับที่  2 ใบแจงคาใชจาย (สําเนา สีฟา) 

6. เมื่อฝายบัญชีรับไดรับเอกสาร  รายงานการสงเอกสารใบแจงคาใชจาย และใบแจงคาใชจาย   จะ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  และตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมบัญชี FORMA 
แลว ใหประทับตรา “ลงบัญชีแลว”   ในใบสําคัญตั้งลูกหนี้ทุกใบ เพื่อปองกันการบันทึกรายการบัญชี
ซํ้าซอนและเปนการควบคุมภายในที่ดีในการควบคุมการบันทึกบัญชีลูกหนี้นิสิต  พรอมลงชื่อผูบันทึก
บัญชีในใบสําคัญตั้งลูกหนี้ จากนั้นนําชุดเอกสารใบสําคัญตั้งลูกหนี้และรายการบันทึกบัญชีสงให
หัวหนาฝายบัญชีตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

6.1 หัวหนาฝายบัญชีตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี  เมื่อตรวจสอบแลวตองลงชื่อผู
ตรวจสอบ และลงวันที่ในใบสําคัญตั้งลูกหนี้  จากนั้นนําชุดเอกสารใบสําคัญตั้งลูกหนี้เก็บเขา
แฟมถาวรเรียงตามเลขที่ 
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6.2 ทุกสิ้นเดือนจะพิมพรายการรายละเอียดลูกหนี้นิสิต และจัดทํารายละเอียดประกอบการ
บันทึกบัญชี  เพื่อเสนอผูบริหาร ซ่ึงรายงานที่ตองจัดทําประกอบดวย 
- รายงานลูกหนี้นิสิตรายตัวคงเหลือ 

2.2.  การออกใบเสร็จรับเงิน  ศูนย ONLINE 
 เจาหนาที่ศูนยการศึกษาทําการรับสมัครนิสิตตามปฏิทินการศึกษาประจําป...  เมื่อมีผูมาสมัครเรียนยื่นเอกสาร
การสมัครและชําระเงินคาสมัครเรียน ซ่ึงในแตละวันเจาหนาที่ศูนยการศึกษาตองทํารายงานการรับเงินคาสมัคร
เรียนและนําเงินคาสมัครเรียนฝากเขาบัญชีธนาคารภายในสิ้นวันนั้น แตถามีเหตุที่ทําใหไมสามารถนําเงินฝากเขา
บัญชีธนาคารก็สามารถนําฝากไดในวันถัดไป เพื่อเปนการควบคุมเงินสดไมใหเจาหนาที่ศูนยการศึกษาถือเงินสด
มากเกินไป ซ่ึงจะเสี่ยงกับการสูญหาย 

1. เจาหนาที่ศนูยการศึกษา ทําการคียขอมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน  
เมื่อเจาหนาทีศู่นยการศกึษาไดรับเงินคาสมัครจากผูมาสมัครเรียน จะตรวจสอบความถูกตองของ

จํานวนเงินทีไ่ดรับ  จากนัน้จะพิมพใบเสร็จรับเงินขึ้น 1 ชุดประกอบดวยเอกสาร 4  ฉบับ ดังนี ้
ฉบับที่ 1 สําหรับผูสมัครหรือผูจายเงนิ เก็บไวเปนหลักฐานการจายเงิน (ตนฉบบั สีขาว) 
ฉบับที่ 2 สําหรับฝายบัญชีรับ แนบกบัใบสําคัญรับ (สําเนา สีฟา)  
ฉบับที่ 3 สําหรับฝายการเงิน เก็บไวเปนหลักฐาน ในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ (สําเนา สี 

   เขียวออน) 
ฉบับที่ 4 สําหรับศูนยการศึกษา เก็บไวเปนหลักฐานในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ (สําเนา  

   สีน้ําตาล) 
  

เจาหนาที่ศูนยการศึกษาตรวจสอบความถูกตองและลงลายมือช่ือในเอกสารใบเสร็จรับเงินคา
สมัครเรียน 

เจาหนาที่ศูนยการศึกษาทําหนาที่คียฐานขอมูลเบื้องตนกอนและจะมีการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง
ที่ฝายบัญชีกอนการ POST รายการ เพื่อทําการพิมพใบสําคัญรับมาแนบกับเอกสารที่ฝายการเงินสงให
ทุกสิ้นวัน  ขอมูลใบเสร็จรับเงินที่ถูกปอนเขาไปในโปรแกรมบัญชี D-ACCOUNT จะถูกผานรายการ 
การบันทึกบัญชีมาที่สมุดรายวันรับเงินและบัญชีแยกประเภทใหโดยอัตโนมัติดังนี้ 
การบันทึกบัญช ี

Dr.  เงินสด/เงินฝากธนาคาร   xx 
Cr.  รายได-คาสมัครเรียน    xx 
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2. เจาหนาที่ศูนยการศึกษา สงขอมูลผานการเชื่อมตอเครือขาย  จากระบบโปรแกรมบัญชี 
 D-ACCOUNT เขาสูระบบโปรแกรมบัญชี FORMA เพื่อใหฝายบัญชีรับและฝายการเงินรับทําการ
ตรวจเช็คขอมูล 

3. เจาหนาที่ศูนยการศึกษาจัดทํารายงานการรับเงินและรายงานการนําสงใบเสร็จรับเงินพรอมรายชื่อผูมา
สมัคร ซ่ึงเอกสารประกอบดวย  

ฉบับที่  1,2 รายงานการนําสงใบเสร็จรับเงิน 
ฉบับที่  1,2 รายงานการรับเงิน(คาสมัคร) 
ฉบับที่  2,3 สําเนาใบเสร็จรับเงิน (สําเนาสีฟา,สําเนาสีเขียวออน) 
ฉบับที่  2 ใบนําฝากธนาคาร (สําเนา) 

 

4. เจาหนาที่ศูนยการศึกษาจัดสงชุดเอกสารใหฝายการเงินรับ 
5. ฝายการเงินรับนําขอมูลการจัดทํารายงานการรับเงิน ทําการตรวจสอบความถูกตองของรายการรับเงิน

และนําเสนอหัวหนาฝายการเงิน ลงลายมือช่ือและสงเอกสารใหกับฝายบัญชีรับเพื่อเปนหลักฐานในการ
บันทึกบัญชีตอไป เอกสารประกอบดวย 

ฉบับที่  2 รายงานการนําสงใบเสร็จรับเงิน 
ฉบับที่  2 รายงานการรบัเงิน(คาสมัคร) 
ฉบับที่  2 ใบเสร็จรับเงิน (สําเนา สีฟา) 
ฉบับที่  2 ใบนําฝากธนาคาร(สําเนา) (ถามี) 
ฉบับที่ 1 BANK STATEMENT 

รายงานการรับเงิน 1 ชุด ประกอบดวย 3 ฉบับ ดังนี้ 
ฉบับที่  1 สําหรับหัวหนาฝายการเงินเก็บเขาแฟมถาวรเรียงตามวันที่ ฝายการเงินรับพิมพ 

STATEMENT จากอินเตอรเน็ตแลวนํามาแนบกับชุดเอกสารที่ศูนยการศึกษาสงมา
ให โดยเก็บรายงานการนําสงใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน ในแฟมถาวรเรียงตาม
วันที่ และสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 3 เก็บไวในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ 

ฉบับที่  2 สําหรับสงใหฝายบัญชีรับตรวจสอบกับใบสําคัญรับและเสนอหัวหนาฝายบัญชี และ
เก็บเขาแฟมถาวรเรียงตามวันที่ เพื่อใชจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อ
เสนอผูบริหาร ณ วันสิ้นเดือน 

ฉบับที่  3 สําหรับศูนยการศึกษา เก็บเขาแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ 
6. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและนําสงใหฝายบัญชีรับ  
7. เมื่อฝายบัญชีรับไดรับเอกสาร  ใบเสร็จรับเงิน (สําเนา สีฟา), ใบนําฝากธนาคาร(สําเนา) และ BANK 

STATEMENT จะตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  และตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบ
โปรแกรมบัญชี FORMA แลว ใหประทับตรา “ลงบัญชีแลว”   ในใบสําคัญรับทุกใบ เพื่อปองกันการ
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บันทึกรายการบัญชีซํ้าซอนและเปนการควบคุมภายในที่ดีในการควบคุมการบันทึกบัญชีรายรับ  พรอม
ลงชื่อผูบันทึกบัญชีในใบสําคัญรับ  และตรวจสอบความถูกตองของรายการบันทึกบัญชี จากนั้นนําชุด
เอกสารใบสําคัญรับและรายการบันทึกบัญชีสงใหหัวหนาฝายบัญชีตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

7.1 หัวหนาฝายบัญชีตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี  เมื่อตรวจสอบแลวตองลงชื่อผู
ตรวจสอบ และลงวันที่ในใบสําคัญรับ  จากนั้นนําชุดเอกสารใบสําคัญรับเก็บเขาแฟมถาวร
เรียงตามเลขที่ 

7.2 ทุกสิ้นเดือนจะพิมพรายการรับ และจัดทํารายละเอียดประกอบการบันทึกบัญชี พรอมกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร   เพื่อนํามาจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร ซึ่งรายงานที่ตองจัดทํา
ประกอบดวย 
- รายงานแสดงฐานะทางการเงิน (งบกระแสเงินสด) 
- สรุปทะเบียนรับประจําวัน 
- สรุปทะเบียนรับประจําเดือน 

 
 

3.  การใชโปรแกรม D-Account 
 

 
 

เปนขั้นตอนในการเพิ่มเติม / แกไข รายชื่อนิสิต พรอมรายละเอียดขอมูลประจําตัวของนิสิตแตละคน โดยมี
ขั้นตอนในการกําหนดังนี้ 

1. เขาระบบขาย “SO” หรือระบบลูกหนี้ “AR” 
2. เมนูหลัก “ฐานขอมูล” และ “ลูกคา” 
3. เมนูยอย ทางดานขวามือ “เพิ่ม / แกไข ทะเบียนนิสิต” 
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4. เมื่อดับเบิ้ลคลิกเมนู “เพิ่ม / แกไข ทะเบียนนิสิต จะเขาสูหนาจอการแกไขฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถาเคลื่อนเมาสทับที่บารเมนูชวย จะมีคําอธิบายเมนูชวยและมีความหมาย ดังนี ้
 F2-แกไข หมายถึง สามารถทําการแกไขรายละเอียดของทะเบียนนิสิต 
 F3-เพิ่ม  หมายถึง สามารถทําการเพิ่มเติมรายชือ่ทะเบียนนิสิต 
 F4-ลบ  หมายถึง การลบทะเบียนรายช่ือนิสิตแตละคน ยกเวนทะเบยีนชี่อนิสิตที่เกิดขึ้นในระบบแ 
 F5-คนหา หมายถึง คนหารหัส หรือช่ือนิสิต 
 ECS-ออก หมายถึง ออกจากหนาจอหรือระบบนี ้
 

 กรณีที่ตองการเพิ่มเติมทะเบียนนิสิต ใหทําการกด F3-เพิ่ม  จากนั้นจะมีหนาจอการแกไขฐานขอมูลขึ้นมา
ให ซ่ึงจะมีรายละเอียดสําหรับการกรอกรายละเอียดทะเบียนนิสิตจํานวน 4 หนา  สําหรับรายละเอียดที่ตองกรอก
เพื่อใหระบบทํางานสมบูรณ คือหนาที่ 1 และหนาที่ 3  โดยมีรายละเอียดในการกรอก ดังนี้ 
หนาท่ี 1 
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1. กรอกรหัสนิสิต 

2. กรอกชื่อ - สกุล นิสิต 

3. ที่อยู นิสิต 
  

หนาที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรอกกลุมลูกคา หมายถึง แผนการศึกษา  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
100        บริหารงานทั่วไป 
200        บริหารงานตํารวจฯ (สนง.ตํารวจแหงชาติ) (ผ20) 
201        บริหารงานตํารวจฯ (สนง.ตํารวจแหงชาติ) (ผ20) 
300        การจัดการ (ผ30) 
301 การจัดการ (ผ31) 
302 การจัดการ (ผ32) 
303 การจัดการ (ผ33) 
304 การจัดการ (ผ34) 
400 การปกครองทองถ่ิน 
500 รัฐประศาสนศาสตร 
600 วิจัยและฝกอบรม 
700 กิจกรรมนิสิต 
800 กิจการพิเศษ 
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2. กรอกเขตลูกคา  หมายถึง ระดับการศึกษา  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
200 ป.ตรี  บริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 

 201 ป.โท  บริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 
   300 ป.ตรี  วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน 
   301 ป.ตรี  วิชาเอกการบริหารงานทรัพยากรมนุษย 
   302 ป.ตรี (พิเศษ) การบริหารงานทรัพยากรมนุษย 
   303 ป.โท การจัดการ (การปกครองทองถ่ิน) 
   304 ป.โท บริหารทรัพยากรฯและการเปลี่ยนแปลง 
   400 ป.ตรี การปกครองทองถ่ิน 

500 ป.เอก รัฐประศาสนศาสตร  
 สําหรับรายละเอียดการระบกุลุม และเขต ของนิสิต ศูนยการศึกษาแตละศูนยจะทราบรายละเอียดของ
สาขาและระดบัการศึกษาของนิสิตแตละคน 
  
 เมื่อเสร็จสิ้นการกรอกรายละเอียดทะเบยีนนิสิตแตละคนแลวใหทําบนัทึกขอมูลทุกครั้ง โดยกด F10-
บันทึก 
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ในการออกใบแจงคาใชจายใหกับนิสิต จะแยกออกเปน 2 กรณี คือ 
 
กรณีท่ี 1. การตั้งลูกหนีน้ิสิต/เม่ือนิสิตมารายงานตัวจะออกใบแจงคาใชจาย 
การตั้งลูกหนีน้ิสิต ซ่ึงเปนการ ออกใบแจงคาใชจาย กอนชําระเงินจากนิสิต ซ่ึงไดแก คาลงทะเบียนเรียน คา
สอบปากเปลา คาสอบประมวลผล เปนตน 
 
กรณีท่ี 2. การรับชําระเงนิสด 
รับชําระเงินเปนเงินสด จะตองทําการออกใบเสร็จรับเงินสดใหนิสิต ซ่ึงไดแก คาสมัคร คาปรับ คารักษาสภาพ 
และรับชําระอืน่ ๆ  ที่เกี่ยวกบัการชําระเงินสดทั้งหมด 
 
กรณีท่ี 1 การตั้งลูกหนีน้ิสิต/เมื่อนิสิตมารายงานตวั 
 
1. เขาระบบขาย “SO” 
 
2. เมนูหลัก “ระบบการขาย” 
 
3. เมนูยอย ทางดานขวามือ “2.2 คาลงทะเบียน / คาสอบปากเปลา / คาสอบประมวลความรู” 
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4. จากรูปใหเลือกสาขา  และเลมเอกสาร จากนั้นกดคลิก OK เพื่อเขาหนาการบันทึกขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. จากรูปภาพหนาจอจะเขาสูหนาจอการบันทึกขอมูล จากระบบบารเมนูดานบนจะมีเมนูชวยในการทํางาน เชน 
F2 - แกไข  
F3 – เพิ่ม   
F4 – ลบ   
F5 – พิมพ  
F6 – คนหา  
F7 – ยกเลิก  
Esc - ออก 
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6. การเพิ่มขอมูลหรือการออกใบคาใชจาย เชน การออกใบแจงคาลงทะเบียน คาสอบปากเปลา คาประมวล
ความรู ใหกด F3-เพิ่ม เพื่อทําการออกใบแจงคาใชจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากรูปภาพหนาจอจะเขาสูหนาของการบันทึกขอมูล จากระบบบารเมนูดานบนจะมีเมนูชวยในการทํางาน 

เชน  F3 - ลบสินคา   
F4 – ลบการจาย   
F5 – พิมพ  
F6 – บารโคต    
F7 – ลบรายละเอียดสินคา  
F9 – แกไขอื่น   
F10 – บันทึก 
 

ขอควรยึดเปนหลักปฎิบัติที่สําคัญทุกครั้ง คือ เมื่อมีการบันทึกขอมูลเขาระบบแลว จะตองทําการ Save 
ขอมูลทุกครั้ง โดยกด F10-บันทึก 
 
7. รายละเอียดที่จําเปนในการออกใบแจงคาใชจาย มีอยู 4 สวน สําหรับรายละเอียดของ เลขที่ และ เลขที่

อางอิง โปรแกรมจะทําการรันเลขเอกสารใหโดยอัตโนมัติ สวนรายละเอียดอื่น ๆ  ที่จําเปนตองระบุมีดังนี้ 
 

สวนท่ี 1 วันที่เอกสาร  ซ่ึงโดยปกติโปรแกรมจะ DEFAULT วัน เดือน ป เปนปจจุบันอยู
แลว สามารถระบุ วัน เดือน ป ที่ตองการได 

 
 
 
 

1
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  สวนท่ี 2  ระบุรหัสลูกคา และช่ือยอลูกคา สามารถเลือกระบุตามรหัส หรือตามชื่อยอก็ได 
ในกรณีที่ไมทราบรหัส หรือช่ือยอ ของนิสิต สามารถใชเครื่องหมายใด ๆ  ลงในชองระบุ รหัส หรือ ระบุช่ือยอ 
โปรแกรมจะเปดหนาตางอีกหนาเพื่อใหทําการคนหารหัส หรือชื่อยอนิสิต แลวทําการเลือกรายชื่อนิสิต แลว
กด ENTER เลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         

  สวนท่ี 3  แกไขรายละเอียดอื่น ๆ ใหกด Y เพื่อเขาไปบันทึกรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2

3



 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

คูมือการปฏิบัติงานอยางยอ (สําหรับศูนยการศึกษา) 
 

16

 หนาระบุรายละเอียดอื่น ๆ  จะมีอยูจํานวน 3 หนา ในการเปลี่ยนหนานั้น ใหกด PAGE UP หรือ PAGE 
DOWN เพื่อที่จะทําการเปลี่ยนหนา 
 ในการระบุรายละเอียดใหเขาไปที่หนา 2  จะเห็นชองหมายเหตุ 1 – หมายเหตุ 10  ซ่ึงรายละเอียดเหลานี้
จะเปนรายละเอียดเพิ่มเติมในการเก็บขอมูล ซ่ึงจะมีผลตอนพิมพใบแจงคาใชจาย เนื่องจากรายละเอียดเหลานี้
จะออกไปโชวที่ใบแจงคาใชจายของนิสิต 
  หมายเหตุ 1 :  ใหระบุปการศึกษา เชน ภาคเรียนที่ 2 ป 2553 ใหใส ( 2 / 2553 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สวนที่ 4 ระบุเกี่ยวกับรายละเอียดการออกคาลงทะเบียน คาสอบปากเปลา คาสอบประมวลผล เปนตน โดยมี
รายละเอียดปลีกยอยดังนี ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ชองชนิด P/F ใหเลือก กด P  เนื่องจากเปนรายการ 
 ชองประเภทธุรกิจใหเลือก  ใส  3   เนื่องจากเปนงานบริการ 
 ชองรหัส / ช่ือ คาบริการ  เลือกรายการที่จะออกใบแจงคาใชจาย 
 ชองจํานวน   ระบุจํานวนหนวยที่จะออกใบแจงคาใชจาย 
 ชองราคา   ราคาตอหนวย 
 

4

A

B

C D

E

F
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 เมื่อทําการบันทึกขอมูลรายละเอียดเสร็จแลวใหกด F10-บันทึก ทุกครั้ง เสร็จสิ้นการออกใบแจง
คาใชจาย 
 
กรณีท่ี 2 การชําระเงินสด 
 
1. เขาระบบระบบขาย “SO” 
 
2. เมนูหลัก “ระบบการขาย” 
 
3. เมนูยอย ทางดานขวามือ “2.1 คาสมัครเรียน / คาปรับ / คารักษาสภาพ / รับชําระ(สด) อ่ืน ๆ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 สําหรับขั้นตอนตอไปใหทําขั้นตอนเหมือนกับ กรณีท่ี 1  ตั้งแตขอที่ 4 ถึงขอที่ 7 
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ขั้นตอนการพิมพใบแจงคาใชจายและใบเสร็จรับเงินสด ใหกด F5-พิมพ  โดยอยูหนาระบบตามขั้นตอน
การออกใบแจงคาใชจายและใบเสร็จรับเงินสดขอ (5) หรือขอ (6)  เมื่อกด F5-พิมพ แลวจะปรากฏหนาตางใหเลือก
แบบฟอรมพิมพเอกสาร ซ่ึงกําหนดไว 5 ฟอรมพิมพ ใหเลือกแบบฟอรมพิมพตามระบบการทํางานของแตศูนยที่
ใชระบบอยู  หลังจากนั้นใหกด OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากรูปดานลางจะเปนหนาจอกอนพิมพ ซ่ึงมีใหเลือกการพิมพอยู  4 หัวขอ ดังนี้ 
  จอภาพ ทําการสั่งพิมพออกจอภาพ 
  Printer ทุกชนิดแบบ Graphic Mode เชน เครื่องพิมพเลเซอร, อิงคเจท เปนตน 
  24-Pin Dot Matrix แบบ Text Mode เครื่องพิมพชนิดหัวเข็ม 
  ออกเปนไฟล เชน Excel , TXT, DBF เปนตน 
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กรณีสั่งพิมพ  
1. ออกจอภาพ  ใหทําการสั่งพิมพออกจอภาพโดยกด Print 
2. Printer ทุกชนิดแบบ Graphic Mode และ 24-Pin Dot Matrix แบบ Text Mode กอนสั่งพิมพ ควรเลือก

เครื่องพิมพ และขนาดกระดาษดานลางกอน  (คําสั่งในการเลือกจะคลายกับการใชโปรแกรม WORD, 
EXCEL 

3. ออกเปนไฟล กอนสั่งพิมพ ควรเลือกชนิดของไฟลที่จะทําการพิมพ และสถานที่เก็บไฟลที่ส่ังพิมพ
กอน 

 

4. กรณีศูนยการศกึษา OFFLINE 
4.1.  การออกใบแจงหนี้คาใชจาย 

ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณก็ตอเม่ือไดนําหลักฐานที่มหาวิทยาลัย
กําหนดมารายงานตัวตอนายทะเบียนและไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว
เทานั้น  ศูนยการศึกษารับรายงานตัวนิสิตตามปฏิทินการศึกษาประจําป 

1. เมื่อเจาหนาที่ศูนยการศึกษารับรายงานตัวนิสิต จะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนิสิตที่มารายงานตัว  
และจัดทํารายงานรายชื่อนิสิตที่มารายงานตัว  เพื่อสงใหฝายการเงินรับออกใบแจงคาใชจาย ศูนย
การศึกษา จัดทํารายงานรายชื่อนิสิตที่มารายงานตัว จํานวน  2  ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับที่  1 สําหรับเจาหนาที่ฝายการเงินรับ เพื่อออกใบแจงคาใชจาย 
ฉบับที่  2 สําหรับเจาหนาที่ศูนยการศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน ในแฟมถาวรเรียงตามวันที่ 

  
2. เจาหนาที่ศูนยการศึกษาจัดสงรายงานรายชื่อนิสิตที่มารายงานตัวใหฝายการเงินรับ 
3. เมื่อเจาหนาที่ฝายการเงินรับไดรับรายงานรายชื่อนิสิตที่มารายงานตัวจากศูนยการศึกษาที่ไมสามารถ

ออกใบแจงคาใชจายได และดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของรายงานรายชื่อนิสิตที่มารายงานตัว  
จากนั้นจะออกใบแจงคาใชจายขึ้น 1 ชุดประกอบดวยเอกสาร 4 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับที่  1 สําหรับนิสิต เก็บไวเปนขอมลูในการชําระคาลงทะเบียน (ตนฉบับสีขาว) 
ฉบับที่  2 สําหรับฝายบัญชี แนบกับใบสําคัญตั้งลูกหนี้ (สําเนาสีฟา) และเก็บในแฟมใบสําคัญ

ตั้งหนี ้
ฉบับที่  3 สําหรับฝายการเงิน เก็บไวเปนหลักฐาน (สําเนาสีเขียวออน)  ในแฟมทะเบียนคุม

ลูกหนี้  เมื่อรับชําระเงินใหแนบกับใบสําคัญรับ 
ฉบับที่  4 สําหรับศูนยการศึกษา เก็บไวเปนหลักฐาน ในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ (สําเนาสี

น้ําตาล) 
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4. เจาหนาที่ฝายการเงินรับตรวจสอบความถูกตองของใบแจงคาใชจายกับรายงานรายชื่อนิสิตที่มารายงาน
ตัววาถูกตองตรงกันหรือไม ถาถูกตองใหลงลายมือช่ือในเอกสารใบแจงคาใชจาย และเก็บ ใบแจง
คาใชจาย ฉบับที่ 3 (สําเนา สีเขียวออน) ไวเปนหลักฐาน ในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่     

เมื่อเจาหนาที่ฝายการเงินรับคียฐานขอมูลเบื้องตน และออกใบแจงคาใชจายจะมีการตรวจสอบ
ขอมูลอีกครั้งที่ฝายบัญชีกอนการ Post รายการ  ขอมูลใบแจงคาใชจายที่ถูกปอนเขาไปในระบบ
โปรแกรมบัญชี Forma จะถูกผานรายการ การบันทึกบัญชีมาที่สมุดรายวันขายเชื่อและบัญชีแยก
ประเภทใหโดยอัตโนมัติดังนี้ 
การบันทึกบัญช ี

Dr. ลูกหนี้-คาลงทะเบียน...   xx 
Cr. รายได-คาลงทะเบียน...   xx 

 
เจาหนาที่ฝายการเงินรับรวบรวมและคัดแยกเอกสารที่จะทําการสงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

เปน 2 ชุดดังนี้ 
1. สําหรับศูนยการศึกษา ประกอบดวย 

- รายงานการนําสงใบแจงคาใชจาย ฉบับที่ 1 
- ใบแจงคาใชจาย ฉบับที่ 1 (ตนฉบับ สีขาว) 
- ใบแจงคาใชจาย ฉบับที่ 4 (สําเนา สีน้ําตาล)  

2. สําหรับฝายบัญชีรับ ประกอบดวย 
- รายงานการนําสงใบแจงคาใชจาย ฉบับที่ 2 
- ใบแจงคาใชจาย ฉบับที่ 2 (สําเนา สีฟา)   

5. จัดทํารายงานการนําสงใบแจงคาใชจาย จํานวน 3  ฉบับ ดังนี้ 
ฉบับที่  1 สําหรับเจาหนาที่ฝายการเงินรับเก็บไวเปนหลักฐาน 
ฉบับที่  2 สําหรับเจาหนาที่ฝายบัญชีรับ ตรวจสอบการตั้งหนี้ในระบบกับหลักฐานการตั้งหนี้ 
ฉบับที่  3 สําหรับเจาหนาที่ศูนยการศึกษาแตละศูนยเก็บเขาแฟมเรียงตามเลขที่และปการศึกษา

ในแฟมทะเบียนคุมลูกหนี้ 
6. เจาหนาที่ฝายการเงินรับตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนจัดสงรายงานการนําสงใบแจงคาใชจาย 

ฉบับที่ 1, ใบแจงคาใชจาย ฉบับที่ 1 (ตนฉบับ สีขาว) และใบแจงคาใชจาย ฉบับที่ 4 (สําเนา สีน้ําตาล) 
ใหกับเจาหนาที่ศูนยการศึกษาแตละศูนย  

โดยเจาหนาที่ศูนยการศึกษา  สงใบแจงคาใชจาย ฉบับที่ 1(ตนฉบับ สีขาว) ใหกับนิสิตเพื่อเก็บไว
เปนขอมูลในการชําระคาลงทะเบียน รายงานการนําสงใบแจงคาใชจายฉบับที่ 1 เก็บไวในแฟมถาวร
เรียงตามวันที่และใบแจงคาใชจาย ฉบับที่ 4 (สําเนา สีน้ําตาล) เก็บไวในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ 
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7. ฝายการเงินรับนําขอมูลมาจัดทํารายงานการนําสงใบแจงคาใชจาย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
รายการแจงคาใชจายคาลงทะเบียน และนําเสนอหัวหนาฝายการเงิน ลงลายมือช่ือและสงเอกสารใหกับ
ฝายบัญชีรับเพื่อเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชีตอไป เอกสารประกอบดวย 

ฉบับที่  2 รายงานการนําสงใบแจงคาใชจาย 
ฉบับที่  2 ใบแจงคาใชจาย (สําเนา  สีฟา) 

 
8. เมื่อฝายบัญชีรับไดรับเอกสาร  รายงานการนําสงใบแจงคาใชจายและใบแจงคาใชจาย   จะตรวจสอบ

ความถูกตองของเอกสาร  และตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมบัญชี Forma แลว ให
ประทับตรา “ลงบัญชีแลว”   ในใบสําคัญตั้งลูกหนี้ทุกใบ เพื่อปองกันการบันทึกบัญชีซํ้าซอนและเปน
การควบคุมภายในที่ดีในการควบคุมการบันทึกบัญชีลูกหนี้นิสิต  พรอมลงชื่อผูบันทึกบัญชีในใบสําคัญ
ตั้งลูกหนี้ จากนั้นนําชุดเอกสารใบสําคัญตั้งลูกหนี้และรายการบันทึกบัญชีสงใหหัวหนาฝายบัญชี
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

8.1 หัวหนาฝายบัญชีตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี  เมื่อตรวจสอบแลวตองลงชื่อผู
ตรวจสอบ และลงวันที่ในใบสําคัญตั้งลูกหนี้  จากนั้นนําชุดเอกสารใบสําคัญตั้งลูกหนี้เก็บเขา
แฟมถาวรเรียงตามเลขที่ 

8.2 ทุกสิ้นเดือนจะพิมพรายงานรายละเอียดลูกหนี้นิสิต และจัดทํารายละเอียดประกอบการ
บันทึกบัญชี  เพื่อเสนอผูบริหาร ซ่ึงรายงานที่ตองจัดทําประกอบดวย 

- รายงานลูกหนี้นิสิตรายตัวคงเหลือ 
 
4.2.  การออกใบเสร็จรับเงิน 

เจาหนาท่ีศูนยการศึกษามีหนาท่ี ดังนี ้
1. เมื่อมีผูจายเงินใหกับวิทยาลัยฯ  ศูนยการศึกษาจะจัดทําใบเสร็จรับเงินชั่วคราวขึ้น  1  ชุดประกอบดวย  3  

ฉบับ  ดังนี้ 
ฉบับที่  1 สําหรับใหผูจายเงินเก็บไวเปนหลักฐานในการชําระเงิน (ตนฉบับสีขาว) 
ฉบับที่  2 สําหรับเก็บไวเปนหลักฐานที่ฝายการเงินรับในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ (สําเนาสี 

เขียวออน 
ฉบับที่  3 สําหรับเก็บไวเปนหลักฐานที่ศูนยการศกึษา  ในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ (สําเนาสี

น้ําตาล) 
หลังจากจัดทําใบเสร็จรับเงินชั่วคราวแลว เจาหนาที่ศูนยการศึกษา จะตองตรวจสอบความถกูตอง

ลงลายมือช่ือและดําเนินการ  ดังนี้ 
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 ถารับเปนเช็คจะนําขอมูลจากเช็คมาบันทึกลงในทะเบียนรับเช็ค เมื่อเช็คถึงกําหนดจะ
จัดเตรียมใบนําฝากธนาคาร 1 ชุด มี 2  ฉบับ แลวนําฝากธนาคารพรอมกับเงินสดทันทีกอน
ส้ินวันทําการ  เมื่อธนาคารดําเนินการเรียบรอยแลว จะคืนใบนําฝากธนาคาร ฉบับที่ 2 เพื่อ
เก็บและสงใหฝายการเงิน เมื่อฝายการเงินไดรับใบนําฝากธนาคาร ฉบับที่ 2 แลวจะนํามา
แนบกับ  ใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่  2 

สําหรับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวฉบับที่ 2 ใหเจาหนาที่ศูนยการศึกษาทําการจัดสงเอกสาร   มาให
เจาหนาที่ฝายการเงินรับ เพื่อจะไดเก็บไวเปนหลักฐานและใชสําหรับการจัดทําใบเสร็จรับเงิน 

2. เจาหนาที่ศูนยการศึกษาจัดทํารายงานการนําสงใบเสร็จรับเงินชั่วคราวฉบับที่ 2 และใบนําฝากธนาคาร
(สําเนา) สงใหเจาหนาที่ฝายการเงินรับ โดยจัดทํารายงานการนําสงใบเสร็จรับเงินชั่วคราวขึ้น 2  ฉบับ 
คือ 

ฉบับที่  1 สําหรับใหเจาหนาที่ฝายการเงินรับเก็บเขาแฟม  ถาวรเรียงตามวันที่ เพือ่เปนหลักฐาน
ในการจดัทําใบเสร็จรับเงิน 

ฉบับที่  2 สําหรับเก็บไวเปนหลักฐาน ณ ศูนยการศึกษาในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ 
เอกสารที่นําสง  ประกอบดวย 

1. รายงานการนําสงใบเสร็จรับเงินชั่วคราวฉบับที่  1  สําหรับใหเจาหนาที่ฝายการเงินรับ 
2. ฉบับที่  2  ใบเสรจ็รับเงินชั่วคราวเพื่อดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ 
3. ใบนําฝากธนาคาร(สําเนา) (ถามี) 

3. เมื่อฝายการเงนิรับไดรับเอกสารจะจัดทําใบเสร็จรับเงินขึ้น 1 ชุด ประกอบดวย 4 ฉบับ ดังนี ้
ฉบับที่  1 สําหรับใหผูจายเงินเก็บไวเปนหลักฐานในการชําระเงิน 

ฉบับท่ี  2 สําหรับฝายบญัชีการเงินรับแนบกับใบสําคัญรับ 

ฉบับที่  3 สําหรับเก็บไวเปนหลักฐานที่ฝายการเงินรับในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ 
ฉบับที่  4 สําหรับเก็บไวเปนหลักฐานที่ศูนยการศกึษาในแฟมถาวรเรียงตามเลขที่ 
ระบบโปรแกรมบัญชี  Forma  จะบันทกึบัญชีใหโดยอัตโนมัติทันทีทีท่ําการจัดทําใบเสร็จรับเงิน 

โดยใบเสร็จรับเงินจะอางถึงเลขที่ของใบสําคัญรับเพื่อใหฝายบัญชีทําการตรวจทานและตรวจสอบ
ขอมูลของการรับชําระเงินกบัใบเสร็จรับเงนิกอน Post รายการอีกครั้งเพื่อทําการพิมพใบสําคัญรับมา
แนบกับเอกสารที่ฝายการเงินรับสงใหทุกสิน้วัน 

การบันทึกบัญชีจะบันทึกบัญชีโดย  
Dr. เงินฝากธนาคาร- xx   xx 

  Cr. รายไดคา.................   xx 
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หลังจากดําเนินการจัดพิมพใบเสร็จรับเงินแลว เจาหนาที่ฝายการเงินรับ จะตองตรวจสอบความ
ถูกตอง ลงลายมือช่ือ และจัดสงเอกสารใบเสร็จรับเงินไปใหศูนยการศึกษาอีกครั้ง 

 3. รวมกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากฝายกจิการนิสิต 
 

5.  การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต 
1.  ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ตองเปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามระเบียบที่กําหนด 
2.  ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภทใด เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรใดของสาขาวิชาใน

สวนงานวิชาการใด  จะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภทหรือหลักสูตรและสาขาวิชาของสวนงานวิชาการนั้น  
3.  ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณก็ตอเม่ือไดนําหลักฐานที่มหาวิทยาลัย

กําหนดมารายงานตัวตอนายทะเบียนและไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว
เทานั้น เงินคาขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ  

4 .  กรณีที่ ผู ได รับการคัด เลือกเข า เปนนิ สิตของมหาวิทยาลัยไดศึกษาครบตามหลักสูตรจาก
สถาบันการศึกษาเดิม แตไมสามารถแสดงหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิในการรายงานตัว ใหผูไดรับการคัดเลือกเขา
เปนนิสิตนั้นขออนุญาตตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เพื่อขอสงเอกสารใบแสดงคุณวุฒิ
ชา ภายในกําหนด 10 วันทําการ นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว 

กรณีผูไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิตไมไดดําเนินการขออนุญาตผอนผันการสงเอกสารชาภายในกําหนด 
10 วันทําการ ใหนายทะเบียนเพิกถอนการรายงานตัวของบุคคลนั้น 

เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษาอยางชาไมเกิน 120 
วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว 
 5.  ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
เปนอันหมดสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิต  เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบ 
เปนลายลักษณอักษร ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตวั  
 6.  นิสิตที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ 5. ไดเพราะเหตุจําเปนอยางยิ่ง  มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหขึ้น
ทะเบียนเปนนิสิตไดภายใน 7 วัน จากการอนุญาตตามขอ 5. ทั้งนี้ นิสิตตองชําระเงิน 
คารายงานตัวชา  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

6. การลงทะเบียน 
1. กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

         2. นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในการเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ กอนการ
ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน 
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ถารายวิชาใดกําหนดวาจะตองเรียนรายวิชาอื่นกอน นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว หรือไดรับความ
เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกดั 
จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได   
         3. จํานวนหนวยกิตในแตละภาคเรียน 
  3.1  นิสิตภาคปกติจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตน และภาคเรียนปลายไมต่ํากวา 9 หนวย
กิต และไมเกิน 22 หนวยกิต  

นิสิตภาคสมทบจะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตนและภาคเรียนปลายไมต่ํากวา 6 หนวยกิตและ
ไมเกิน18 หนวยกิต ยกเวนในภาคเรียนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเทากับหนวยกิตที่เหลือซ่ึงต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนดได 
    3.2  นิสิตจะลงทะเบียนในภาคเรียนฤดูรอนไดไมเกิน 9 หนวยกิต                      

3.3  นิสิตภาคปกติสภาพรอพินิจใหลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคตนและ 
ภาคปลาย นิสิตภาคสมทบสภาพรอพินิจใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12  หนวยกิตในภาคตนและภาคปลาย  และ
ไมเกิน 10 หนวยกิตในภาคฤดูรอน 
  3.4  นิสิตจะลงทะเบียนมากกวาเกณฑที่กําหนดในขอ 3.1 และขอ 3.2  ไดอีกไมเกิน 3 หนวยกิต 
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรที่นิสิตสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
นายทะเบียนไมเกินวันสุดทายของการเพิ่มวิชาเรียนตามประกาศกําหนดการลงทะเบียน 
 4 . การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ภายหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองถูกปรับ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา              
         5. นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนโดยสมบูรณในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะ
ไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้น  เวนแตจะไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากอธิการบดี  ทั้งนี้ นิสิตตองขอเพิ่มรายวิชา
และชําระคาธรรมเนียมการเพิ่มรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น กอนวันสอบ
ปลายภาควันแรกตามกําหนดของมหาวิทยาลัย 5 วันทําการ 
 6. นิสิตภาคปกติจะลงทะเบียนในแตละภาคเรียนเพื่อเรียนรายวิชาใด ๆ รวมกับนิสิต 
ภาคสมทบได ตอเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด  และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด และตองจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บ
เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรีภาคสมทบและจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 
จะตองเปนไป ตามเกณฑในขอ 3.             
          7. นิสิตภาคสมทบจะลงทะเบียนในแตละภาคเรียนเพื่อเรียนรายวิชาใด ๆ รวมกับนิสิต 
ภาคปกติได ตอเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาที่รายวิชาสังกัด และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงาน
วิชาการที่นิสิตสังกัด และตองจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคา
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บํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรีภาคสมทบและจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน จะตอง
เปนไปตามเกณฑในขอ 3.             
          8. กรณีมหาวิทยาลัยจัดใหนิสิตภาคปกติลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนไมเปนไปตามแผนการเรียน ใหนิสิต
จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการเก็บเงินคาบํารุง และคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับปริญญาตรีภาคปกติ 
 9. กรณีมหาวิทยาลัยจัดใหนิสิตภาคปกติลงทะเบียนเรียนฝกงานภาคฤดูรอน ใหนิสิตจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาตาง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับปริญญา
ตรีภาคปกติ                            
       10. นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาตาง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน  และสามารถนํา
รายวิชาดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด หัวหนาภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และหัวหนาสวนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด  
 

7.  ระบบการควบคุมการรับเงินรายไดจากการศึกษา 
1.  ทุกสิ้นวันทําการสรุปปดหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายของวนั ระบุวาวันนีอ้อกใบเสร็จรับเงิน

ตั้งแตเลขที่ใดถึงเลขที่ใดเปนจํานวนเงนิรวมเทาไร เปนเงินสด เช็คหรือเงินโอนผานทางธนาคารและลง
ช่ือกํากับ 

2.  ตองตรวจสอบรายการรับเงนิทุกครั้งวามกีารรับชําระเงินขาดหรือเงินเกนิหรือไม และจํานวนเงินถูกตอง
ครบถวนหรือไม 

3.  ทุกสิ้นเดือน ทาํการตรวจสอบยอดลูกหนี้นสิิตคงเหลือ เพื่อสอบทานกําหนดการรับชําระเงินจากลูกหนี้
นิสิตแตละรายวามีรายใดบางที่ถึงกําหนดชาํระแลวแตยังไมมีการรับชําระ เพื่อปองกนัการรับชําระหนี้ที่
เกินกําหนด 

4.  ตองทําการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และทํารายละเอยีดการรับเงินประจําวนั สงใหหวัหนาฝาย
การเงินเพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองของการรับชําระเงินวาถูกตองครบถวน และมีจํานวนเงนิ
คงเหลือถูกตองหรือไม  

5.  ทุกสิ้นวัน ทําการสอบทานรายการในบัญชีเงินฝากทุกบญัชี วาไดออกใบเสร็จรับเงินถูกตองตรงกันกับ
จํานวนเงินที่รับเขามา หากพบขอผิดพลาดจะไดแกไขไดทันเวลา 
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8. รายชื่อธนาคารที่รับชําระเงิน 
เลขท่ีบัญชี ชื่อบัญช ี ธนาคาร สาขา รายละเอียด 
013-6-10201-8 
กระแสรายวัน 

วิทยาลัย U-MDC หลักสูตร
ปริญญาตรี 

กรุงไทย ถนนศรี
อยุธยา 

รับชําระคาลงทะเบียน หลักสูตร
ปริญญาตรี 

013-6-10453-3 
กระแสรายวัน 

วิทยาลัย U-MDC ป.ตรี 
หลักสูตรตอเนื่อง 

กรุงไทย ถนนศรี
อยุธยา 

รับชําระคาลงทะเบียน  หลักสูตร
ปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) 

013-6-10202-6
กระแสรายวัน 

วิทยาลัย U-MDC หลักสูตร
ปริญญาโท 

กรุงไทย ถนนศรี
อยุธยา 

รับชําระคาลงทะเบียน  หลักสูตร
ปริญญาโท 

901-6-06373-0
กระแสรายวัน 

การจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กรุงไทย สงขลา รับชําระคาลงทะเบียน  ของศูนย
สงขลา 

366-1-33988-1 
ออมทรัพย 

วิทยาลัย U-MDC หลักสูตร
ปกครองทองถิ่น  ป.ตรี รุน 2 
สงขลา 

กรุงไทย สงขลา รับชําระคาลงทะเบียนหลักสูตร
ปกครองทองถิ่น  ป.ตรี รุน 2 สงขลา 

013-0-15040-1
ออมทรัพย 

วิทยาลัย U-MDC หลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต 

กรุงไทย ถนนศรี
อยุธยา 

รับชําระคาลงทะเบียน  หลักสูตร
ปริญญาเอก 

013-0-15039-8 
ออมทรัพย 

วิทยาลัย U-MDC หลักสูตร
การปกครองทองถิ่น 

กรุงไทย ถนนศรี
อยุธยา 

การปกครองทองถิ่น-มข 

 
9. แนวการปฏิบัติงาน กรณีชําระเงินขาดหรือไมจายชําระเงินตามประกาศกําหนดเวลาการลงทะเบียน

เรียน 
1. ตรวจสอบขอมูลลูกหนี้รายตัวของนิสิตกับคาลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรการศึกษาที่นิสิตได

ลงทะเบียนเรียนไว วาคาลงทะเบียนเรียนที่กําหนดไวเปนจํานวนเทาไร และคงเหลือจํานวนเงินที่
นิสิตตองจายคาลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีกจํานวนเทาไร 

2. จัดทําจดหมายติดตามทวงถามหนี้คร้ังที่ 1 ระบุจํานวนเงินที่คางชําระและระบุวันที่ตองชําระเงินให
แลวเสร็จภายในวันใด  พรอมทั้งแนบแบบฟอรมชําระคาลงทะเบียนสงใหหัวหนาฝายการเงิน
เซ็นชื่ออนุมัติและจัดทําทะเบียนคุมการสงจดหมายติดตามทวงถามหนี้ มีรายละเอียดระบุ วันที่ของ
จดหมาย  วันที่สง รายช่ือนิสิต จํานวนเงิน  ศูนยการศึกษาที่สง  คร้ังที่สง   

3. สงจดหมายลงทะเบียนไปใหนิสิต เพื่อเปนการปองกันและตรวจสอบวาไดสงจดหมายไปถูกตองถึง
ที่หมายปลายทาง 

4. เมื่อสงจดหมายติดตามทวงถามหนี้คร้ังที่ 1 แลวใหตรวจสอบและดําเนินการดังนี้ 
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4.1 กรณีนิสิตชําระเงินตรงตามกําหนดเวลา โดยการจายเปนเช็ค จายเปนเงินสด หรือจายโดย
โอนเงินผานทางธนาคาร เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานอยางถูกตองแลว ใหเจาหนาที่ฝาย
การเงินรับทําการออกใบเสร็จรับเงินตามกระบวนการและขั้นตอนการรับชําระเงินปกติ 

4.2 กรณีนิสิตไมชําระเงินตรงตามกําหนดเวลา ใหปฏิบัติดังนี้ 
 จัดทําจดหมายติดตามทวงถามหนี้คร้ังที่ 2 ระบุจํานวนเงินที่คางชําระ  ระบุวันที่ตอง
ชําระเงินใหแลวเสร็จภายในวันใด   อางถึงจดหมายติดตามทวงถามหนี้คร้ังที่ 1   อาง
ถึง  ขอบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2550 
และ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551  พรอมทั้งแนบแบบฟอรมชําระคาลงทะเบียนสงให   
หัวหนาสํานักงานวิทยาลัยเซ็นชื่ออนุมัติและจัดทําทะเบียนคุมการสงจดหมาย
ติดตามทวงถามหนี้ มีรายละเอียดระบุ วันที่ของจดหมาย วันที่สง รายชื่อนิสิต 
จํานวนเงิน ศูนยการศึกษาที่สง   คร้ังที่สง 

 สงจดหมายลงทะเบียนไปใหนิสิต เพื่อเปนการปองกันและตรวจสอบวาไดสง
จดหมายไปถูกตองถึงที่หมายปลายทาง 

 เมื่อนิสิตมาจายชําระโดยวิธีการจายเปนเช็ค จายเปนเงินสด หรือจายโดยโอนเงิน
ผานทางธนาคาร เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานอยางถูกตองแลว ใหเจาหนาที่ฝาย
การเงินรับทําการออกใบเสร็จรับเงินตามกระบวนการและขั้นตอนการรับชําระเงิน
ปกติ 

 หากนิสิตไมมาชําระเงินใหทํารายงานเสนอหัวหนาฝายการเงินเพื่อเสนอหัวหนา
สํานักงานวิทยาลัยและเสนอผูอํานวยการเพื่ออนุมัติการตัดสิทธิ์ในภาคเรียนนั้น 
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