
    ระบบการชําระเงินออนไลนระบบการชําระเงินออนไลน  
สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 1 ปการศึกษา ปการศึกษา 2557 2557 เปนตนไปเปนตนไป  
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สารบัญ 
              หนา 

ระบบชําระเงินออนไลนผานธนาคารกรุงไทย          2 

 การลงทะเบียนและชําระเงินออนไลนผานธนาคารกรุงไทย         2 

 การพิมพใบเสร็จรับเงินออนไลน          9 
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ระบระบบการชําระเงินออนไลนบการชําระเงินออนไลนผานธนาคารกรุงไทยผานธนาคารกรุงไทย  ((PPAAYY  OONN--LLIINNEE))  

ระบบการชําระเงินออนไลน เปนระบบที่ใหบริการแกนักศึกษาในการตัดชําระเงินคาลงทะเบียนผานบัญชขีองธนาคารกรุงไทย  
 

การลงทะเบียนและชําระเงินออนไลนผานธนาคาร 

นักศึกษาสามารถตัดชําระเงินคาลงทะเบียนผานชองทางของธนาคารกรุงไทยได จะตองมีคุณสมบัต ิดังน้ี 

1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 รหัสขึ้นตนดวย 57 เปนตนไป  

2. มีบัญชเีงินฝากกับธนาคารกรุงไทย  

3. สมัครสมาชิกระบบ KTB Online    

ข้ันตอนการลงทะเบียนและชําระเงินออนไลน 

 ในชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหทําการลงทะเบียน นักศึกษาจะตอง Login เขาใชระบบบริการการศึกษา 

เพื่อดําเนินการลงทะเบียนและชําระเงินออนไลน โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1. นักศึกษา Login เขาสูระบบบริการการศึกษา จากน้ันเขาสูเมนู  

 

รูปที่ 1 หนาจอระบบบริการการศึกษา หลังจากนักศึกษา Login เขาสูระบบสําเร็จ  
2. จากน้ันเลือกรายวิชาที่ตองการลงทะเบียน โดยระบุรหัสวิชาที่ชอง “รหัสวิชา” เพื่อคนหารายวิชาที่เปดรับลงทะเบียน

ในปภาคน้ัน ๆ  
3. ตรวจสอบการสํารองที่น่ังในวิชาทีนั่กศึกษาสนใจ หากมีการสํารองที่น่ังใหนักศึกษา วิชาน้ันจะแสดงเครื่องหมาย   

และนักศึกษามีสิทธ์ิในการเลือกลงทะเบียนในวิชาดังกลาวได หากไมมีการสํารองที่น่ังใหนักศึกษา ระบบจะแสดง

เครื่องหมาย  และนักศึกษาจะไมสามารถลงทะเบียนในวิชาดังกลาวได 
4. คลิก เลือก เพื่อเลือกวิชา โดยวิชาที่เลือกจะขึ้นไปอยูสวนบนของหนาจอ น่ันแสดงวานักศึกษาไดเลือกวิชาดังกลาว

แลว เพื่อรอดําเนินการขั้นตอนตอไป 
5. หากตองการลบวิชาที่เลือกแลว ใหนักศึกษาคลิกที่ขอความ [ลบ] ดานหลังรหัสวิชาน้ัน 
6. เลือกวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม โดยทําตามขั้นตอนที่ 2 – 4 จนพอใจวิชาที่จะลงทะเบียน  
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รูปที่ 2 หนาการเลือกรายวิชาลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษาออนไลน 
 

7. หลังจากเลือกวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว นักศึกษาสามารถตรวจสอบคาใชจายของวิชาที่เลือกจะลงทะเบียน

กอนการยืนยันการลงทะเบียนไดที่เมนู  

 

รูปที่ 3 หนาจอคํานวณคาใชจายกอนยืนยันการลงทะเบียน  ระบบบริการการศึกษา 
8. นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน กอนการยืนยันการ

ลงทะเบียนไดโดยเลือกเมนู  
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รูปที่ 4 หนาจอตารางเรียน ตารางสอบ ระบบบริการการศึกษา 
 

9. เม่ือนักศึกษาม่ันใจในการเลือกวิชาที่ตองการลงทะเบียนแลว ใหทําการยืนยัน โดยกดที่ปุม  
หลังจากน้ันใหตรวจสอบความถูกตอง แลวคลิกปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” อีกครั้งที่บริเวณตรงกลางหนาจอ  

 

รูปที่ 5 หนาจอยืนยันการลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษา 
 

10. จากน้ันจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 6 ซ่ึงถือวายังไมเสร็จส้ินกระบวนการลงทะเบียน นักศึกษาตองทํารายการชําระเงิน

ออนไลนกอนเพื่อใหกระบวนการลงทะเบียนสมบูรณ โดยคลิกที่ปุม  
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รูปที่ 6 หนาจอเขาสูข้ันตอนการชําระเงิน ON-LINE ระบบบริการการศึกษา 
 

11. ระบบจะแสดงหนาจอการชําระเงิน ON–LINE และรายการคาลงทะเบียนที่ตองชําระ ดังรูปที่ 7 ใหนักศึกษาคลิกที่ปุม 

 เพื่อสงขอมูลไปสูระบบธนาคาร 

  
รูปที่ 7 หนาจอชําระเงิน ON-LINE ระบบบริการการศึกษา 

 
12. จากน้ันระบบจะสงขอมูลการชําระเงินไปยังธนาคาร ปรากฎหนาจอการตัดชําระเงินออนไลนในสวนของ

ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงเปนสวนเลือกผูใชบริการ นักศึกษาตรวจสอบขอมูลการชําระเงิน จากน้ันคลิก “CARD” 

 
รูปที่ 8 หนาจอแรกสําหรับเขาสูระบบการชําระเงินออนไลน ระบบ Internet Banking ธนาคารกรุงไทย 

 
13. เม่ือเลือกสวนผูใชบริการแลว ระบบจะแสดงหนาจอในการ login เขาสูระบบ ใหระบุ หมายเลขบัตร ATM และ

รหัสผาน ที่ไดรับจากการสมัครสมาชิกระบบ KTB Online เพื่อยืนยันการตัดชําระเงินออนไลน 

คลิก “CARD” 

10 

11 

12 
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รูปที่ 9 หนาจอ Login เขาใชงาน ระบบ Internet Banking ธนาคารกรุงไทย 

   

14. จากน้ันคลิกปุม  ระบบจะปรากฎหนาจอเลือกบัญชีสําหรับการชําระเงิน ดังรูปที่ 9 

15. ในกรณีทีนั่กศึกษาตองการยกเลิกการทํารายการ สามารถคลิกปุม    
 

 
รูปที่ 10 หนาจอชําระเงินออนไลน ระบบ Internet Banking ธนาคารกรุงไทย 

 
16. ระบุขอมูลดังตอไปน้ีใหครบถวน 
 ระบุขอมูล E-Mail และเบอรโทรศัพท สําหรับการรับรายงานผลการชําระเงิน 

 จากน้ันคลิกปุม  ระบบจะแสดงหนาจอยืนยันการชําระเงิน  

 

 

ระบุ ATM Card No./Password 
เพื่อ Login เขาใชงานระบบของ
ธนาคาร 

13 

15 14 
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รูปที่ 11 หนาจอยืนยันการตัดชําระเงินออนไลน ระบบ Internet Banking ธนาคารกรุงไทย 

 ตรวจสอบขอมูลจากน้ันคลิกปุม   

  
รูปที่ 12 หนาจอยืนยันการตัดชําระเงินออนไลน ระบบ Internet Banking ธนาคารกรุงไทย 

  ระบุ ATM PIN จากน้ันคลิกปุม  เพื่อทํารายการชําระเงิน เม่ือทํารายการสําเร็จ ระบบจะแจงผล
การชําระเงินออนไลนผานขอความ SMS หรือ E-mail ที่นักศึกษาระบุไวขางตน จากน้ันจะแสดงหนาจอส้ินสุดการทํา
รายการชําระเงิน ดังรูปที่ 13 
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รูปที่ 13 หนาจอสิ้นสุดการทํารายการชําระเงิน ระบบ Internet Banking ธนาคารกรุงไทย 

 คลิกปุม  เพื่อพิมพหลักฐานการทํารายการ จะปรากฏรายการดังรูปที่ 14 
 จากน้ันคลิกปุม   ระบบจะแจงผลการทํารายการชําระเงินออนไลนไปยัง Web Site ของระบบบริการ
การศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการทํารายการและผลการลงทะเบียนผานระบบบริการการศึกษาออนไลน
ได ดังรูปที่ 15 
 

 
รูปที่ 14 หนาจอพิมพรายการชําระเงิน ระบบ Internet Banking ธนาคารกรุงไทย 

 
 

 
รูปที่ 15 หนาจอรายงานผลการชําระเงินคาลงทะเบียนออนไลน ระบบบริการการศึกษา 

 

17. นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน และสามารถตรวจสอบรายการชําระเงินออนไลน ไดจากเมนูภาระคาใชจาย/
ทุน โดยระบบจะแสดงรายการชําระเงินพรอมขอมูลเลขที่ใบเสร็จ  
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รูปที่ 16 หนาจอตรวจสอบภาระคาใชจาย/ทุนการศึกษา ระบบบริการการศึกษา 

 
18. หากตองการพิมพขอมูลการชําระเงิน สามารถทําไดโดยคลิกที่เมนู  

 
รูปที่ 17 หนาจอพิมพขอมูลภาระคาใชจาย/ทุนการศึกษา ระบบบริการการศึกษา 

 

การพิมพใบเสร็จรับเงินออนไลน 

เม่ือนักศึกษาทําการชําระเงินคาลงทะเบยีนเรียนผานการใหบริการในชองทางตาง ๆ เรียบรอยแลว หากนักศึกษาตองการ
ตรวจสอบ และพิมพใบเสร็จรับเงิน สามารถดําเนินการไดผานทางหนาจอระบบบริการการศึกษา ดังน้ี 

1. นักศึกษาทําการ Login เขาสูระบบบริการการศึกษา จากน้ันใหเขาสูเมนู  
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รูปที่ 18 หนาจอ Login เขาสูระบบบริการการศึกษา 

2. เม่ือมหาวิทยาลัยไดรับขอมูลการชําระเงินจะทําการออกใบเสร็จ และนักศึกษาจะพบขอมูลใบเสร็จรับเงิน ดังรูปที่ 19
โดยสามารถเลือกป/ภาคการศึกษาที่ตองการตรวจสอบขอมูลและพิมพใบเสร็จรับเงินได 

  
รูปที่ 19 หนาจอสําหรับพิมพใบเสร็จรับเงิน 

 
3. หากตองการพิมพใบเสร็จรับเงิน ใหคลิกเลขที่ใบเสร็จ ระบบจะปรากฎหนาจอขอควรรูเก่ียวกับ

การพิมพใบเสร็จรับเงิน การพิมพครั้งแรกจะเปนการพิมพใบเสร็จรับเงิน “ตนฉบับ” การพิมพครั้งที่ 2 เปนตนไปจะ
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เปนการพิมพใบเสร็จรับเงิน “ฉบับสําเนา” เม่ือศึกษาขอควรรูเรียบรอยแลวคลิกปุม  เพื่อพิมพ จากน้ันให
ตรวจสอบที่เครื่องพิมพจะปรากฏใบเสร็จรับเงิน  

 
รูปที่ 20 หนาจอขอควรรูเก่ียวกับการพิมพใบเสร็จรับเงิน 

   
4. สําหรับการพิมพสําเนาใบเสร็จรับเงิน สามารถทําไดโดยทําตามขั้นตอนขอที่ 1-2  ซ่ึงหลังเลขที่ใบเสร็จจะปรากฏ

ขอความ (สําเนา) หากตองการพิมพสําเนาใบเสร็จรับเงิน ใหคลิกเลขที่ใบเสร็จ   

 
รูปที่ 21 หนาจอสําหรับพิมพสําเนาใบเสร็จรับเงิน 

 
5. ระบบจะแสดงสําเนาใบเสร็จรับเงินดังรูปที่ 22 จากน้ันจึงทําการบันทึกหรือพิมพใบเสร็จรับเงินดังกลาว 
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รูปที่ 22 สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

 
 


