
บันทึกแฟมควบคุม
การลงทะเบียน

วันที่ 30-31 มี.ค.54 
ที่เมนู H5010 แบบกลุมวิชา
ที่เมนู H5020 แบบเขตพื้นที่

เร่ิม

ลงทะเบียนตามแผนการเรียน
ของนักศึกษารุน 54 

ตามวันเวลาของแตละเขตพื้นที่

จบ

พิมพใบลงทะเบียนไปชําระเงิน

สรางใบลงทะเบียน

ระบบนักศึกษา การเงินนักศึกษา และลงทะเบียน

หมายเหตุ : 
- หากตองการตรวจสอบ พิมพซ้ํา หรือยกเลิกใบเสร็จ ไดท่ีเมนู I2050 
- บันทึกการไดรับทุน เมนู H8040 แฟมการไดรับทุน

ปดปรับปรุงแผนการเรียนใน
ระบบ MIS 

วันที่ 20 เม.ย. 54
(ภาคพายัพปดปรับปรุงแผน

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.54)

นําขอมูลแผนการเรียนใน
ระบบ MIS เขาสูระบบ RS 

วันที่ 25-27 เม.ย. 54

คาดวา 1-31 พ.ค. 54 อยูในชวงเขตพื้นท่ีลงทะเบียน
- ลําปางวันที่ 1-27 พ.ค.54
- นาน วันที่ 25 พ.ค.54
- ตาก ประมาณตนเดือนถึงปลายเดือน พ.ค.54
- เชียงราย ประมาณ พ.ค.54
- เชียงใหม......................
- สวก.............................
- วทส.............................

ปรับปรุงแผนและพิมพแผนการเรียน
ในระบบ MIS

ต้ังแตวันที่ 18 มี.ค.54 -วันที่ 19 เม.ย.54

ภาคพายัพ เชียงใหม ไดทําไปแลวโดยมีขึ้นตอนดังน้ี
1. ปรับปรุงแผนการเรียนในระบบ MIS
2. พิมพแผนการเรียนในระบบ MIS
3.ใหหัวหนาสาขาวิชา, หัวหนาสาขา, รองคณบดีเขตพื้นท่ี, 
หัวหนาหลักสูตรการศึกษากองการศึกษา
4. สงแบบฟอรมแผนการเรียนใหกองการศึกษา

วาระที่ 3 - การพิมพแผนการเรียน
ในระบบ MIS

วาระที่ 3 - การนําแผนการเรียน
ในระบบ MIS ไปใชงาน

วาระที่ 1 การเตรียมใบลงทะเบียน

เขตพื้นที่สงขอมูลนักศึกษาพรอม
รหัสนักศึกษาของผูที่สอบผาน
- รอบโควตา วันที่ 1 เม.ย.54
- รอบ 2 และแอดมิสช่ันส วันที่ 20 พ.ค.54
มายัง สสว.

ขอมูลนักศึกษาท่ีตองสงมี 12  
ฟลด ดังน้ี
1. รหัสประจําตัวประชาชน
2. ชื่อ-สกุล
3. คณะ
4. สาขาวิชา
5. เขตพื้นที่
6. ระดับการศึกษา
7. ขนาดเส้ือ
8. วันที่รับเขาศึกษา
9. เบอรโทร
10. อีเมลล
11. รหัสหลักสูตร
12. วันเกิด

และจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสรางใบลงทะเบียน วันที่ 3 มิ.ย. 54 
(อยางไมเปนทางการ)



ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน

ตรวจสอบ Config 
I0110 แฟมควบคุมการออกใบแจงหน้ี
I0120 แฟมควบคุมตารางคาธรรมเนียม

สรางตารางคาธรรมเนียม
I0220

- กําหนดประเภทนักศึกษา
-ระดับการศึกษา
-สาขาวิชา
- รุน
- หมู
- ปการศึกษา
- ภาคการศึกษา
- งวดที่

กําหนดรายละเอียด
- เลือกคาธรรมเนียม
- กํานหดจํานวนเงิน
กดปุมบันทึก

สรางใบแจงหนี้เอง

- I1010 บันทึกใบแจงหน้ี
- I1015 บันทึกใบแจงหน้ี(รายบุคคล)

หากระบบแจงวา
“ไมพบสภานภาพนักศึกษา”
ใหไปปรับสภานภาพนักศึกษาที่เมนู
H3010 บันทึกสภานภาพนักศึกษา
หรือระบุเปนรายบุคคลท่ีเมนู

พิมพบัตรลงทะเบียน
- I1010 บันทึกใบแจงหน้ี
(ปุมพิพม)
- RI110 บัตรแจงการลงทะเบียน

เริ่ม

ชําระเงิน

มหาวิทยาลัย I2010 ธนาคาร นําเขา I6012

จบ

- 2I020A แฟมกลุมคาธรรมเนียม
- 2I030Aแฟมประเภทคาธรรมเนียม
- 2I040Aแฟมประเภทใบเสร็จ
- 2I050Aแฟมประเภทการยกเลิกเอกสาร
- 2I060Aแฟมประเภทการพิมพซ้ํา
- I0210Aแฟมรหัสคาธรรมเนียม
- I0270Aแฟมผูรับเงินออกใบเสร็จ
เพื่อกําหนดผูที่สามารถออกใบเสร็จได

ทะเบียน

ทะเบียน

การเงิน

ทะเบียน

นักศึกษา

นักศึกษา/ธนาคาร

สรางใบแจงหนี้

หมายเหตุ : 
- หากตองการตรวจสอบ พิมพซ้ํา หรือยกเลิกใบเสร็จ ไดท่ีเมนู I2050 
- บันทึกการไดรับทุน เมนู H8040 แฟมการไดรับทุน



เอกสารแนบ 3 

การกรอกประวัตินักศึกษา 

การสงขอมูลนกัศึกษา 

1. ขอมูลนักศึกษาโควตา เขตพืน้ท่ีสงใหกับสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

วันท่ี 1 เมษายน 2554  เขตพืน้ท่ีภาคพายัพเชียงใหม กับเขตพื้นท่ีนาน จดัสงใหกอนแลว 

2. ขอมูลนักศึกษารอบสองและ Admission เขตพ้ืนท่ีสงใหสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2554 

3. เขตพื้นท่ีแจงใหนักศึกษาเขาไปกรอกประวติั  

- นักศึกษารับตรงและรอบโควตา กรอกวันท่ี 18-29 เมษายน 2554 

- รอบสองและ Admission กรอกวันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2554 

 



เอกสารแนบ 3 

การปอนประวตัินักศึกษา 

1. เขตพื้นท่ีแจงใหนักศึกษาเขาไปปอนประวติั โดยเขาไปท่ี WWW.MIS.RMUTL.AC.TH 

2. นักศึกษาเขาไปปอนประวัติ โดยจะมีสถานะบอกวาขอมูลท่ีกรอกเขาไปน้ันครบหรือไมครบ 

- ขอมูลครบ สามารถพิมพใบรายงานตัวได 

- ขอมูลไมครบ ไมสามารถพิมพใบรายงานตัวไดและจะไมรับรายงานตัว 

3. การ Login เขาสูระบบจะให USERNAME คือ รหัสประจําตัวประชาชน PASS คือ วันเดอืนป เกดิ 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 

ตัวอยางใบรายงานตัว 
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