องคความรูของผูใหบริการและผูรับบริการ
เรื่อง
การบริการงานทะเบียนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการองคความรูขององคกร
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2563

คํานํา
การจั ด ทํ า องค ค วามรู ข องผู ใ ห บ ริ ก ารและผู รั บ บริ ก าร เรื่ อ ง การบริ ก ารงานทะเบี ย น
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บรวบรวมการใหบริการงาน
ดานทะเบียนการศึกษาใหเปนองคความรูขององคกร และนําความรูนี้แบงปนไปสูบุคลากรสํานัก
บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดศึกษา และเรียนรู
วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแตละประเภทของการใหบริการตาง ๆ ที่ฝายนั้น ๆ รับผิดชอบ
รวมถึง ความรูที่บุคลากรไดรับ จะสามารถสรางความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการดานตาง ๆ ของ
สวป. พรอมอํานวยความสะดวก แนะนําชวยเหลือนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไปที่ติดตอขอรับ
บริการไดตามวัตถุประสงคและตรงเปาหมายที่ตั้งไว
นอกจากนี้ ความรวดเร็วของการใหบริการจะเกิดขึ้นได เมื่อผูรับบริการไดศึกษาขอมูล
พรอมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน คาธรรมเนียมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ครบถวนจากองคความรูฯ
ฉบับนี้
อนึ่ง เพื่อใหการจัดทําองคความรูฯ ฉบับนี้เกิดประโยชนสูงสุด คณะกรรมการ องคความรู
ขององคกร จึงไดนําขอมูลองคความรูฯ บันทึกเขาสูระบบสารสนเทศ Website สวป. เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ ใหนักศึกษาและผูสนใจทั่วไปไดรับทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการองคความรูขององคกร
18 กุมภาพันธ 2563

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563

สารบัญ

องคความรูเรื่อง
หนา
การปฏิบัติงาน สถานที่หนวยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
1. ตรวจสอบผลการศึกษา (ใบเช็คเกรด)
2. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีไมสําเร็จการศึกษา)
3. ใบรับรองการเปนนักศึกษา
4. สําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา
5. สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน
6. การยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาสวนกลาง ดวยตนเอง
7. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนทาง Internet/Application (ฉบับจริง)
8. การออกตารางสอบรายบุคคล
9. การสรุปยอดเงินประจําวัน
การปฏิบัติงาน สถานที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 เคานเตอรชอง 3 - 6
10. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสําเร็จการศึกษา)
11. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (สวนกลาง)
12. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (สวนภูมิภาค ทางไปรษณีย)
13. ใบปริญญาบัตร (กรณีไมเขารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
14. ใบแทนปริญญาบัตร
การปฏิบัติงาน สถานที่ อาคารเวียงคํา (VKB) ชั้น 1, อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1, อาคาร สวป. ชั้น 6
15. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (สวนกลาง) อาคาร VKB ชั้น 1
16. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (สวนภูมิภาค) อาคาร สวป. ชั้น 6
17. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาตางสถาบัน
18. การลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง (ที่มหาวิทยาลัย) สวนกลาง
19. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (สวนกลาง)
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25
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สารบัญ (ตอ)

องคความรูเรื่อง
หนา
20. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (สวนกลาง)
21. การลงทะเบียนเรียนผานแอพพลิเคชั่น RU REGIS (สวนกลาง)
22. การลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง (ที่สาขาวิทยบริการฯ) สวนภูมิภาค
23. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (สวนภูมิภาค)
24. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (สวนภูมิภาค)
25. การลงทะเบียนเรียนผานแอพพลิเคชั่น RU REGION (สวนภูมิภาค)
การปฏิบัติงาน สถานที่ อาคาร สวป. ชั้น 2
26. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
27. การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ
28. การลาออกจากการเปนนักศึกษา
29. การตรวจสอบสถานภาพ/รหัสประจําตัวนักศึกษา
30. การแกไขขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
การปฏิบัติงาน สถานที่ อาคาร สวป. ชั้น 3
31. การขอทดสอบภาษาไทยสําหรับผูสมัครที่เปนชาวตางประเทศ
32. การปรับฐานขอมูลเทียบโอนหนวยกิตภายหลังการสมัคร
33. การแกไขรหัสประจําตัวนักศึกษา
34. การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษา ของนักศึกษาที่มีปญหาดานวุฒิการศึกษา
35. การใหบริการตรวจสอบวุฒิบัตร เพื่อขอ TRANSCRIPT หรือแจงจบการศึกษา
36. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ใชวุฒิบัตรตางประเทศแตยังไมไดชําระ
คาธรรมเนียมจัดสงวุฒิบัตรไปตรวจสอบยังตางประเทศ
37. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิบตั ร
38. การรับสมัครนักศึกษาใหม ทาง INTERNET สวนกลาง
39. การรับสมัครนักศึกษาใหม ทาง INTERNET สวนภูมิภาค
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องคความรูของผูใหบริการและผูรับบริการ
การปฏิบัติงาน สถานทีห่ นวยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
1. ตรวจสอบผลการศึกษา (ใบเช็คเกรด)
2. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีไมสําเร็จการศึกษา)
3. ใบรับรองการเปนนักศึกษา
4. สําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา
5. สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน
6. การยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาสวนกลาง ดวยตนเอง
7. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนทาง Internet/Application (ฉบับจริง)
8. การออกตารางสอบรายบุคคล
9. การสรุปยอดเงินประจําวัน
ชองทางการใหบริการ
นักศึกษาสวนกลางติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ
นักศึกษาสวนภูมิภาคติดตอทางไปรษณีย
สถานที่ใหบริการ
อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 หนวยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 0-2310-8890
ระยะเวลาเปดใหบริการ
1) วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
2) วันเสารและวันอาทิตย เปดบริการ กรณีมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรม คุมสอบ ลงทะเบียนเรียน และรับสมัครนักศึกษาใหม
3) ไมมีพักกลางวัน
เวลาเปดใหบริการ
8.30 น. - 16.00 น.
ชองทางการรองเรียน
หากการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอรองเรียนไดที่ กลองรับความคิดเห็น ณ หนวย
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หรือ โทรศัพท 0-2310-8890 และทางเว็บไซต www.regis.ru.ac.th
หัวขอ “รับเรื่องรองเรียน สวป.”

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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1. ตรวจสอบผลการศึกษา (ใบเช็คเกรด)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูใหบริการ
ผูรับบริการ
1. รับใบคํารอง บัตรประจําตัวนักศึกษาและคาธรรมเนียม ติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่หนวยบริการจุดเดียว
2. ใชปากกาอานบารโคดแถบรหัสประจําตัวนักศึกษาจาก เบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
บัตรประจําตัวนักศึกษา หนาจอคอมพิวเตอรจะปรากฏ ชื่อ –
1. ยื่นใบคํารองพรอมบัตรประจําตัวนักศึกษาและ
สกุล และหัวขอรายการเอกสารแตละประเภท และเลือก
คาธรรมเนียม ดังนี้
รายการเอกสารตามใบคํารอง
- นักศึกษาภาคปกติ 40 บาท
3. กดบันทึกขอมูล ระบบจะทําการพิมพใบเสร็จรับเงิน
- นักศึกษาภาคพิเศษ 200 บาท
พรอมเอกสาร
- นักศึกษาภาคพิเศษ 100 บาท (สําหรับนักศึกษาที่
4. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเอกสาร กรณีไม
สมัครตั้งแต ภาค 2 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป)
ถูกตองดําเนินการแกไข
2. รอรับเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง
5. ลงนามและประทับตราเพื่อรับรองเอกสาร
- จนท. ลงนามในตําแหนงทีก่ ําหนด พรอมประทับตรา
ยางหลักศิลาทับลายเซ็นชื่อ
6. สงคืนบัตรประจําตัวนักศึกษา ใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสาร
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2. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีไมสําเร็จการศึกษา)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับใบคํารอง บัตรประจําตัวนักศึกษาและคาธรรมเนียม
2. ใชปากกาอานบารโคดแถบรหัสประจําตัวนักศึกษาจาก
บัตรประจําตัวนักศึกษา หนาจอคอมพิวเตอรจะปรากฏ ชื่อ –
สกุล และหัวขอรายการเอกสารแตละประเภท และเลือก
รายการเอกสารตามใบคํารอง
3. กดบันทึกขอมูล ระบบจะพิมพใบเสร็จรับเงินพรอม
เอกสาร
4. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเอกสาร กรณีไม
ถูกตอง ดําเนินการแกไข
5. ลงนามและประทับตราเพื่อรับรองเอกสาร
- จนท. ลงนามในตําแหนงทีก่ ําหนด พรอมประทับตรา
ยางหลักศิลาทับลายเซ็นชื่อนายทะเบียน
6. สงคืนบัตรประจําตัวนักศึกษา ใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสาร

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
ติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่หนวยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
1. ยื่นใบคํารองพรอมบัตรประจําตัวนักศึกษาและ
คาธรรมเนียม ดังนี้
- นักศึกษาภาคปกติ 50 บาท
- นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค, ทัศนมาตรศาสตร,
สาธารณสุขศาสตร 100 บาท
- นักศึกษาภาคพิเศษ 200 บาท
- นักศึกษาภาคพิเศษ 100 บาท (สําหรับนักศึกษาที่
สมัครตั้งแต ภาค 2 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป)
- นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตางประเทศ
500 บาท
- นักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติ 400 บาท
2. รอรับเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง

หมายเหตุ
กรณีนักศึกษาที่ยังไมตรวจสอบวุฒิการศึกษา ไมสามารถออก
เอกสารได กรุณาติดตอที่ หนวยตรวจสอบวุฒิบตั ร ฝายรับสมัคร
และแนะแนวการศึกษาอาคาร สวป. ชั้น 3
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3. ใบรับรองการเปนนักศึกษา
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับใบคํารอง บัตรประจําตัวนักศึกษาและคาธรรมเนียม
2. พิมพรหัสประจําตัวนักศึกษาหรือใชเครื่องอานบารโคด
อานแถบบารโคดจากบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล กับบัตรประจําตัวนักศึกษา วา
ถูกตองตรงกันหรือไม
4. เลือกเมนู คาใบรับรองการเปนนักศึกษา ภาษาอังกฤษ
หรือคาใบรับรองการเปนนักศึกษา ภาษาไทย และใสจํานวน
ชุดที่ตองการ
5. กรณีขอใบรับรองการเปนนักศึกษา ฉบับภาษาไทย ให
ใชรูปถาย 2 นิ้ว นายทะเบียนลงนามเอกสาร โดยจะตอง
ประทับตราหลักศิลาบริเวณมุมขวาลางของรูปถาย และบน
ลายเซ็นชื่อของนายทะเบียน
6. กรณีขอใบรับรองการเปนนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
นายทะเบียนลงนามเอกสาร และประทับหลักศิลาตัวนูนบน
ลายเซ็นชื่อของนายทะเบียน
7. สงมอบเอกสารพรอมใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมให
นักศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
ติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่หนวยบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
1. ยื่นรับใบคํารอง บัตรประจําตัวนักศึกษา และ
คาธรรมเนียม
- กรณีการขอใบรับรองการเปนนักศึกษา ฉบับ
ภาษาไทย ใชรูปถ ายแต งกายชุด สุภาพหรือชุ ดนักศึกษา
ขนาด 2 นิ้ว เทานั้น จํานวน 1 รูป (หามใชรูปชุดนักเรียน
ยกเวน นักศึกษา PRE-DEGREE, หามติดเข็มกลัดหรือตรา
สัญลักษณของสถาบันอืน่ ๆ)
- กรณีการขอใบรับรองการเปนนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (ไมตองใชรูปถาย)
- กรณี แบบฟอรมอื่น ๆ ติดตอที่อาคาร สวป. ชั้น 1
ชอง 4
2. อัตราคาธรรมเนียม
- นักศึกษาภาคปกติ 50 บาท
- นักศึกษาภาคพิเศษ 200 บาท
- นักศึกษาภาคพิเศษ 100 บาท (สําหรับนักศึกษาที่
สมัครตั้งแต ภาค 2 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป)
- นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ตางประเทศ 500 บาท
3. รับเอกสาร พรอมตรวจสอบความถูกตอง
หมายเหตุ
1. บริการเฉพาะนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาค
ปจจุบันเทานั้น
2. กรณีที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคปจจุบัน ดําเนินการ
ดังนี้
2.1 ชําระเงิน คารักษาสถานภาพเปนนักศึกษา ภาค
การศึกษาละ 300 บาท (ปการศึกษาละ 600 บาท) ที่กองคลัง
อาคารอธิการบดี ชั้น 1
2.2 ถายสําเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ นําไปยื่นที่
อาคาร สวป. ชั้น 6 และนําใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ติดตอขอ
ใบรับรองการเปนนักศึกษา ทีห่ นวย One Stop Service
อาคารกงไกลาศ (KLB) ชั้น 1
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4. สําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับใบคํารอง บัตรประจําตัวนักศึกษาและคาธรรมเนียม
2. ใชโปรแกรม One Stop Service เพื่อออก
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม
2.1 พิมพ รหัสประจําตัวนั กศึ กษา โดยดูจากใบคํารอง
(กรณีขอใบ ม.ร.2 แทนบัตรประจําตัวนักศึกษา)
2.2 ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล กับใบคํารอง วาถูกตองตรงกัน
หรือไม
2.3 เลือกเมนู คาสําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา และใส
จํานวนชุดที่ตองการ
3. ใชโปรแกรม GREEN STREAM เพื่อออกเอกสารสําเนา
ทะเบียนประวัตินักศึกษา ไดแก ใบสมัคร (ม.ร.2) สําเนาวุฒิ
การศึกษาสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน และ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
3.1 พิมพรหัสประจําตัวนักศึกษาในชองรหัสเอกสาร
3.2 สั่งพิมพเอกสาร
3.3 ประทับตราพอขุนรามคําแหงใหคาบเกี่ยวรูปถาย
พรอมลงนามเจาหนาทีร่ ับรองเอกสาร
- กรณีขอใบ ม.ร. 2 ใชแทนบัตรประจําตัวนักศึกษาใน
การแจงจบ หรืออื่นๆ ใหประทับตราขอความวา “ ใชในการ
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงเทานั้น”
- กรณีขอใบ ม.ร. 2 ใชแทนบัตรประจําตัวนักศึกษาในการเขา
สอบ ประทับตราพอขุนรามคําแหงพรอมเซ็นชื่อเจาหนาที่
รับรองเอกสาร และประทั บตราขอความวา “ใชเฉพาะการ
สอบ กระบวนวิชา............ ภาค....../.........เทานั้น” (กรอกรหัส
กระบวนวิชา ภาค และปการศึกษา พรอมเซ็นชื่อเจาหนาที่)
3.4 สงมอบเอกสาร พรอมใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมให
นักศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
ติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่หนวยบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
1. ยื่นรับใบคํารอง บัตรประจําตัวนักศึกษา และ
คาธรรมเนียม
2. อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
- บริการสําเนาใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ม.ร.2), สําเนา
วุฒิการศึกษา, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,
สําเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล หรืออื่น ๆ
3. รับเอกสาร พรอมตรวจสอบความถูกตอง
หมายเหตุ
1. นักศึกษานําไปใชเพื่อตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
เทานั้น (ไมอนุญาตใหนําไปสมัครงานภายนอก) บริการได
ตั้งแตรหัสประจําตัวนักศึกษา 43 ขึ้นไป และ รหัสประจําตัว
นักศึกษา 54 ... บางสวน
2. ใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา (ม.ร.2) เพื่อใชในการ
เขาสอบ ใหบริการเฉพาะชวงสอบเทานั้น

หมายเหตุ
กรณีไมพบขอมูลเอกสาร ใหนักศึกษาติดตอที่
หนวยทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2
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5. สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับใบคํารอง บัตรประจําตัวนักศึกษาและคาธรรมเนียม
2. พิมพรหัสประจําตัวนักศึกษาหรือใชเครื่องอานบารโคด
อานแถบบารโคดจากบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล กับบัตรประจําตัวนักศึกษา วา
ถูกตองตรงกันหรือไม
4. เลือกเมนู คาสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน และ
กรอก ปการศึกษา / ภาคการศึกษา ที่ตองการ
5. เซ็นชื่อเจาหนาที่รับรองเอกสาร ประทั บตราหลักศิลา
บริเวณลงชื่อผูรับเงินของใบเสร็จ และสงมอบเอกสารพรอม
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมใหนักศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
ติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่หนวยบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
1. ยื่นใบคํารอง บัตรประจําตัวนักศึกษา และ
คาธรรมเนียม
2. อัตราคาธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท
- บริการนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
หมายเหตุ ยกเวน คณะวิศวกรรมศาสตร
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6. การยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาสวนกลาง ดวยตนเอง
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใ หบริการ
1. รับใบคํารอง บัตรประจําตัวนักศึกษา ใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบันและคาธรรมเนียม
2. พิมพรหัสประจําตัวนักศึกษาหรือใชเครื่องอานบารโคด
อานแถบบารโคดจากบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล กับบัตรประจําตัวนักศึกษา วา
ถูกตองตรงกันหรือไม
4. เลือกเมนู คายายคณะ หรือคายายคณะ (กรณีจบ
การศึกษา)
5. ใหนักศึกษากรอกขอมูลลงใน บัญชีลงนามนักศึกษาที่
ขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
6. นําใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบันมาบันทึก
ขอมูล โดยประทับตรา ยายคณะ/สาขาวิชา และกรอก ภาค
การศึกษาปจจุบัน เชน 1/25XX กรอก CODE คณะ/
สาขาวิชาที่นักศึกษาตองการยาย เชน ถานักศึกษายายไป
คณะรัฐศาสตร ใหเขียน 0601 เซ็นชื่อผูบันทึกขอมูล ตรงตรา
ประทับหลักศิลา
7. สงคืนใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนที่บันทึกขอมูลแลว
พรอมใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมใหนักศึกษา
8. แยกเก็บใบคํารองที่นักศึกษาขอยายคณะหรือเปลี่ยน
สาขาวิชาใสกลอง เรียงลําดับตามบัญชีลงนามนักศึกษาที่ขอ
ยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
ติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่หนวยบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
1. ยื่นรับใบคํารอง บัตรประจําตัวนักศึกษา ใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน และคาธรรมเนียม
2. อัตราคาธรรมเนียม
- ยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 200 บาท
- กรณีพิเศษ (หลังเรียนครบหลักสูตร) 500 บาท
3. กรอกขอมูลลงในบัญชีลงนามนักศึกษาทีข่ อยายคณะ
หรือเปลี่ยนสาขาวิชา
4. รับเอกสาร พรอมตรวจสอบความถูกตอง
หลักเกณฑการขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
1. ผูมีความประสงคจะขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
จะตองเคยลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาปกติ
2. นักศึกษาตองดําเนินการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
กอนเรียนจบครบหลักสูตร ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ

คําแนะนําหลังจากดําเนินการยายคณะหรือเปลี่ยน
สาขาวิชาแลว ดังนี้
1. รหัส CODE คณะ/สาขาวิชาใหม ที่นักศึกษาขอยายฯ
เขา จะปรากฏในใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในครั้งตอไป
การสงรายงานการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาประจําวัน ใหตรวจสอบวาถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองติดตอที่ อาคาร
ใหฝายทะเบียนประวัตินักศึกษา
สวป.ชั้น 2 โดยนําบัตรประจําตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงิน
1. เลือกเมนู รายงาน และเลือก รายชื่อนักศึกษายายคณะ ลงทะเบียนที่เจาหนาที่ไดบันทึกการยายคณะ/สาขาวิชามา
2. ปอนขอมูล วันที่ชําระเงิน และหมายเลขเครื่อง
ดวย
สั่งพิมพรายงาน
2. กระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบผานในคณะ/สาขาวิชาเดิม
3. ตรวจสอบบัญชีลงนามนักศึกษาที่ขอยายคณะหรือ
จะคงอยูทุกกระบวนวิชา สวนจะใชกับหลักสูตรของคณะ/
เปลี่ยนสาขาวิชา กับใบรายงานรายชื่อนักศึกษาที่ชําระคายาย สาขาวิชาใหม ไดมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับหลักสูตรของ
คณะ และใบคํารอง ใหถูกตองตรงกัน แลวทําบันทึกสง
คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ ถามีขอสงสัยใหนําใบเช็คเกรดไป
รายงานการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาใหฝายทะเบียน
ปรึกษางานแนะแนวหรืองานบริการการศึกษาที่คณะใหมที่
ประวัตินักศึกษา
นักศึกษายายไป
3. การขอจบครบหลักสูตรใหติดตอที่คณะใหมทนี่ ักศึกษา
ยายไป

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563

คาธรรมเนียม 200
คาธรรมเนียม 500
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7. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนทาง Internet/Application (ฉบับจริง)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. เปดโปรแกรมการปฏิบัติงานทีท่ างสถาบันคอมพิวเตอร
จัดทําให
2. พิมพ Username/Password ในการเขาสูระบบ
3. ใชเครื่อ งอ านบารโคดอา นแถบบารโคดรหัส
ประจําตัวนักศึกษาจากบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือพิมพรหัส
ประจําตัวนักศึกษา
4. ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล กับบัตรประจําตัวนักศึกษา วา
ถูกตองตรงกันหรือไม
5. สั่งพิมพใบเสร็จ และระหวางรอพิมพใบเสร็จรับเงิน
ลงทะเบียนเรียน ใหนักศึกษาลงชือ่ ในบัญชีลงชื่อรับใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนทาง Internet/Application (ฉบับจริง)
6. ฉีกกระดาษและตรวจสอบความสมบูรณของ
ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน กอนสงมอบใหนักศึกษา
หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนนี้เคยพิมพ
แลว ไมสามารถพิมพครั้งที่ 2 ได

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
ติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่หนวยบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 ชอง 9
ใหบริการนักศึกษาภาคปกติ สวนกลาง และสวนภูมิภาค
ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนผานทาง Internet/Application
1. ไมมีคาธรรมเนียม
2. นักศึกษาใหมสมัครผานทาง Internet
- ยื่นบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือใบรับชําระเงิน
คาลงทะเบียนเรียนจากธนาคาร
- รับเอกสาร พรอมตรวจสอบความถูกตอง
3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผานทาง Internet/Application
- ยื่นบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือใบรับชําระเงิน
คาลงทะเบียนเรียนจากธนาคาร
- รับเอกสาร พรอมตรวจสอบความถูกตอง
4. ลงชื่อในบัญชีลงชื่อรับใบเสร็จลงทะเบียนเรียนทาง
Internet/Application (ฉบับจริง)

8. การออกตารางสอบรายบุคคล
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. เปดโปรแกรมการปฏิบัติงานโดยใชแผน CD Boot เพื่อ
เขาสูระบบ Online มหาวิทยาลัย
2. กรอก Username และกด Enter
3. ใชเครื่องอานบารโคดอานแถบรหัสประจําตัวนักศึกษา
จากบัตรประจําตัวนักศึกษา จะปรากฏขอมูลตารางสอบของ
นักศึกษา
4. กด Print Screen ที่แปนพิมพเพื่อสั่งพิมพเอกสาร
จากนั้น ฉีกกระดาษตารางสอบสงใหกับนักศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
(ผูรับบริการ)
ติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่หนวยบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
1. ยื่นบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือ ใบเสร็จรับเงิน
ลงทะเบียนเรียน
2. รับเอกสารตารางสอบรายบุคคล พรอมตรวจสอบความ
ถูกตอง
หมายเหตุ
1. วัน เวลา ในการใหบริการ ดูไดจาก ประกาศ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง การรับตารางสอบรายบุคคล
ประจําภาค/ปการศึกษานั้น ๆ
2. ไมมีคาธรรมเนียม

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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9. การสรุปยอดเงินประจําวัน
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. ปดการใหบริการเวลา 16.00 น. ตรวจสอบเงินรายรับ
คาธรรมเนียม กับยอดเงินที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรใน
แตละคาบ วาถูกตองตรงกันหรือไม กรณีไมถูกตอง จนท.
เปนผูรับผิดชอบ
2. พิมพใบนําสงเงินประจําคาบ (คาบ เชา–บาย)
3. จดบันทึกขอมูล โดยเขียนยอดเงินรายรับคาธรรมเนียม
ทั้ง 2 คาบ ในแฟมบัญชีสรุปยอดเงิน และสาเหตุการยกเลิก
ประจําวัน
กรณียกเลิกใหระบุสาเหตุการยกเลิกพรอมเซ็นชื่อ จนท.
ลงในแฟมการสงเงินประจําวันและสงเอกสารที่ยกเลิกพรอม
ใบเสร็จรับเงิน ใหหัวหนาหนวยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
4. รวบรวมเงินรายไดทุกเคานเตอร และใบนําสงเงินประจํา
คาบ ไปฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย อาคาร สวป.
5. จัดทําบันทึกขอความ พรอมแนบใบนําฝากเงินและใบ
นําสงเงินประจําคาบประจําวัน สงกองคลัง ตึกอธิการบดีใน
วันถัดไป

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563

การปฏิบัติงาน สถานที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 เคานเตอรชอง 3-6
10. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสําเร็จการศึกษา)
11. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (สวนกลาง)
12. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (สวนภูมิภาค ทางไปรษณีย)
13. ใบปริญญาบัตร (กรณีไมเขารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
14. ใบแทนปริญญาบัตร
ชองทางการใหบริการ
นักศึกษาสวนกลางติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ
นักศึกษาสวนภูมิภาคติดตอทางไปรษณีย
สถานที่ใหบริการ

ระยะเวลาเปดใหบริการ

เวลาเปดใหบริการ

อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 3-6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 0-2310-8603-4
1) วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
2) วันเสารและวันอาทิตย เปดบริการ เฉพาะชวงสอบ
3) ไมมีพักกลางวัน
8.30 น. - 16.00 น.

ชองทางการรองเรียน
หากการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอรองเรียนไดที่ กลอง
รับความคิดเห็น ณ บริเวณเคานเตอร อาคาร สวป. ชั้น 1 หรือ โทรศัพท 0-2310-8603-4 และทาง
เว็บไซต www.regis.ru.ac.th หัวขอ “รับเรื่องรองเรียน สวป.”

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563

11
10. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสําเร็จการศึกษา)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. ตรวจสอบการออกใบรับรองผลการศึกษา
(TRANSCRIPT) ของบัณฑิตที่มายืน่ คํารองดวยตนเอง มารับ
ดวยตนเอง และสงทางไปรษณีย รหัสประจําตัวนักศึกษา
2526 – ปจจุบัน
1.1 ตรวจสอบความถูกตองจากคํารองกับใบรับรองผล
การศึกษา (TRANSCRIPT) และตรวจใบเสร็จคาธรรมเนียม
ภาคปกติ ชุดละ 100 บาท
ภาคพิเศษ ชุดละ 200 บาท
สาขาตางประเทศ ชุดละ 500 บาท
1.2 ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของใบรับรองผล
การศึกษา (TRANSCRIPT) ตามหลักสูตรของแตละคณะ
- ตรวจสอบรายชื่อจากแฟมสภาอนุมัติ
- รหัสประจําตัวนักศึกษา
- ชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- วัน/เดือน/ปเกิด
- ชื่อปริญญา วิชาเอก-โท
- วันสําเร็จการศึกษา
- จํานวนหนวยกิตครบหลักสูตร
- กรณีมีการโอน ตรวจสอบวิชาที่โอน จํานวนหนวยกิต
ที่โอน
- กรณีนักศึกษาเทียบโอนตางสถาบันจะไมมีการนํา
วิชาที่โอนได มาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม
- นักศึกษาที่จบตองไดเกรดเฉลี่ยอยางต่ํา 2.00
- เกรดเฉลี่ย ตั้งแต 3.50 ไดเกียรตินิยมอันดับ 1
- เกรดเฉลี่ย ตั้งแต 3.25 ไดเกียรตินิยมอันดับ 2

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. ชําระคาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง ตึก
อธิการบดี ชัน้ 1
2.อัตราคาธรรมเนียม
นักศึกษาภาคปกติ 100 บาท
นักศึกษาภาคพิเศษ 200 บาท (สําหรับนักศึกษาที่
สมัครกอนภาค 2 ปการศึกษา 2560)
นักศึกษาภาคพิเศษ 100 บาท (สําหรับนักศึกษาที่
สมัครตั้งแต ภาค 2 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป)
นักศึกษานานาชาติ 400 บาท
3. นําใบเสร็จคาธรรมเนียมมายื่นติดตอขอรับคํารองที่ อาคาร
สวป. ชั้น 1 ชอง 3
4. ยื่นคํารองพรอมหลักฐาน
สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือสําเนาใบสมัครและ
ใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ม.ร. 2
5. กรณีมารับดวยตนเอง
ยื่นใบนัดรับตามวันนัดรับที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 3
6. กรณีจัดสงทางไปรษณีย
ชําระคาจัดสงเพิ่ม 50 บาท ที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น
1 และนําใบเสร็จชําระเงินคาจัดสงยื่นที่อาคาร สวป. ชั้น 1
ชอง 5 พรอมจาหนาซองถึงตนเอง
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
1. กรณีติดตอขอรับดวยตนเอง การยื่นขอใบรับรองผล
การศึกษา กรณีสําเร็จการศึกษา ตองตรวจสอบรายชื่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ที่ สวป. ชั้น 1 ชอง 4 และทางเว็บไซต
www.ru.ac.th กอนชําระคาขึ้นทะเบียนปริญญา นักศึกษา
1.3 ตรวจสอบความถูกตองของการจัดสงใบรับรองผล
ภาคปกติ 1,000 บาท, นักศึกษาโครงการพิเศษ 2,000 บาท
การศึกษา (TRANSCRIPT) ทางไปรษณีย
และนักศึกษานานาชาติ 3,000 บาท ไดที่กองคลัง มหาวิทยาลัย
- ตองมีการลงนามรับรองความถูกตองของหัวหนาหนวย รามคําแหง และไปดําเนินการตอที่ฝายประมวลและรับรอง
หัวหนาฝาย และนายทะเบียน ตามลําดับ
ผลการศึกษา สวป. ชั้น 1 ชอง 5 โดยบัณฑิตมาขอรับคํารอง
- ประทับตรานูนตรงลายมือชือ่ ที่นายทะเบียนลงนาม
ณ จุดบริการ พรอมกรอกขอมูลใหครบถวนถูกตอง รวมทั้ง
- จัดชุดใบรับรองผลการศึกษาใหตรงกับหนาซอง
เอกสารที่กําหนดไวในคํารอง
- ตรวจสอบการบันทึกรายชื่อกอนการจัดสงในแตละวัน
2. กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน ตองมีใบมอบ
1.4 ตรวจสอบและดําเนินการกรณีพบปญหาที่ไมสามารถ
อํานาจโดยถายสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาและบัตร
ออกใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ติดตอกับคณะ/
ประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจยื่นพรอมคํารอง
สถาบันคอมพิวเตอร/นักศึกษา เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมและให
ดําเนินการแกไขใหถูกตองทันที
จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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10. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสําเร็จการศึกษา) (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1.5 ตรวจสอบกรณีไปรษณียส งกลับ ในการจัดทําบัญชี
รายชื่อและเลขทีใ่ นสมุด เพื่อความสะดวกในการคนหาและ
เก็บไว 6 เดือน หลังจากนั้นสงทําลาย
2. ตรวจสอบความถูกตองในการออกใบรับรองผล
การศึกษาของบัณฑิต (TRANSCRIPT) กรณีที่ขอทาง
ไปรษณีย
- ตรวจสอบและดําเนินการลงบันทึกรายชื่อบัญชีการ

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
2. ติดตอทางไปรษณีย
2.1 นักศึกษาจัดสงเอกสารขอใบรับรองผลการศึกษา
(TRANSCRIPT กรณีสําเร็จการศึกษา) ดังนี้
- กรอกใบคํารองขอใบรับรองผลการศึกษา กรณีสําเร็จ
การศึกษา (ดาวนโหลดใบคํารองจาก www.regis.ru.ac.th
หรือถายเอกสารจากทายเลมคูมือรับสมัครนักศึกษาใหม)
- ธนาณัติไปรษณีย คาธรรมเนียมขอใบรับรองผล
การศึกษา
เบิกจายธนาณัติจากไปรษณีย
นักศึกษาภาคปกติ ฉบับละ 100 บาท
- ตรวจสอบความถูกตองในการรวบรวมธนาณัติที่ขึ้นเปน
นักศึกษาภาคพิเศษ 200 บาท (สําหรับนักศึกษา
เงินสดจากไปรษณีย ตามจํานวนนักศึกษา นําไปชําระ
ที่สมัครกอนภาค 2 ปการศึกษา 2560)
คาธรรมเนียมที่กองคลังใหครบถวน
นักศึกษาภาคพิเศษ 100 บาท (สําหรับนักศึกษา
- ตรวจสอบความถูกตองจากคํารอง กับ ใบรับรองผล
ที่สมัครตั้งแต ภาค 2 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป)
การศึกษา (TRANSCRIPT) และตรวจใบเสร็จคาธรรมเนียม
สาขาตางประเทศ ชุดละ 500 บาท
ภาคปกติ ชุดละ 100 บาท
นักศึกษานานาชาติ 400 บาท
ภาคพิเศษ ชุดละ 200 บาท
- ธนาณัติไปรษณีย คาขึ้นทะเบียนปริญญา
สาขาตางประเทศ ชุดละ 500 บาท
นักศึกษาภาคปกติ ฉบับละ 1,000 บาท
- ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของใบรับรองผล
นักศึกษาภาคพิเศษ ฉบับละ 2,000 บาท
การศึกษา (TRANSCRIPT) ตามหลักสูตรของแตละคณะ
นักศึกษานานาชาติ ฉบับละ 3,000 บาท
- ตรวจสอบรายชื่อจากแฟมสภาอนุมัติ
- คาจัดสงลงทะเบียนทางไปรษณีย 50 บาท
- รหัสประจําตัวนักศึกษา
- ธนาณัติสั่งจาย หัวหนาฝายประมวลผลการศึกษาและ
- ชือ่ -สกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
หนังสือสําคัญ สวป. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- วัน/เดือน/ปเกิด
2.2 จัดสงเอกสารหลักฐานประกอบไปที่ หัวหนาฝาย
- ชื่อปริญญา วิชาเอก-โท
ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ สวป. มหาวิทยาลัย
- วันสําเร็จการศึกษา
รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240
- จํานวนหนวยกิตครบหลักสูตร
- กรณีมีการโอน ตรวจสอบวิชาที่โอน จํานวนหนวยกิต
ที่โอน
- กรณีนักศึกษาเทียบโอนตางสถาบันจะไมมีการนํา
วิชาที่โอนได มาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม
- นักศึกษาที่จบตองไดเกรดเฉลี่ยอยางต่ํา 2.00
- เกรดเฉลี่ย ตั้งแต 3.50 ไดเกียรตินิยมอันดับ 1
- เกรดเฉลี่ย ตั้งแต 3.25 ไดเกียรตินิยม อันดับ 2
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10. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสําเร็จการศึกษา) (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
- ตรวจสอบและดําเนินการกรณีพบปญหาทีไ่ มสามารถ
ออกใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ติดตอกับคณะ/
สถาบันคอมพิวเตอร/นักศึกษา เพือ่ หาขอมูลเพิ่มเติมและให
ดําเนินการแกไขใหถูกตองทันที
- ตรวจสอบความถูกตองการจัดสงใบรับรองผลการศึกษา
(TRANSCRIPT) ที่ขอทางไปรษณีย
- ตองมีการลงนามรับรองความถูกตองของหัวหนา
หนวยหัวหนาฝาย และนายทะเบียน ตามลําดับ
- ประทับตรานูนตรงลายมือชื่อที่นายทะเบียนลงนาม
- จัดชุดใบรับรองผลการศึกษาใหตรงกับชื่อ-สกุล
หนาซอง
- ตรวจสอบการบันทึกรายชื่อกอนการจัดสงในแตละวัน
- ตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําบัญชีรายชื่อและ
เลขที่ในสมุด กรณีใบรับรองผลการศึกษาสงกลับไมถึงผูรับ เพื่อ
ความสะดวกในการคนหาและเก็บไว 6 เดือน หลังจากนั้นสง
ทําลาย
3. ออกใบรับรองผลสําเร็จการศึกษา (TRANSCRIPT) ของ
บัณฑิตในระบบสแกน (รหัสนักศึกษา 2514-2525)
กรณีมายื่นขอดวยตนเอง
- ตรวจสอบความถูกตองของคํารองกับใบเสร็จที่ชําระ
คาธรรมเนียม 1 ชุด (ชุดละ 100 บาท) จะออกใบรับรองผล
การศึกษา (TRANSCRIPT) ไดเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเทานั้น
- ตรวจสอบความชัดเจนและความถูกตองของใบรับรอง
ผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ถาไมชัดเจน จะนําเอกสาร
ตนฉบับใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) มาดําเนินการ
ตรวจสอบ และถายเอกสารเพื่อออกเอกสารใหนักศึกษา สวน
ตนฉบับนําไปสแกนเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
- ตรวจสอบความสมบูรณ ชัดเจน และความถูกตอง
- รหัสประจําตัวนักศึกษา
- ชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
- วัน/เดือน/ปเกิด
- ชื่อปริญญา วิชาเอก-โท
- วุฒิการศึกษาเดิมและวันเขารับการศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
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10. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสําเร็จการศึกษา) (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
- สถานะการยายคณะตองมีการประทับตรายางที่ถูกตอง
TRANSFERRED TO แลวตามดวยรหัสคณะใหม โดย
ประทับตรายางบนดานซายใตคํา STUDENT CODE และ
ดานบนซายของภาคที่ยายคณะหรือสาขาวิชา ยกเวนรหัส
ประจําตัวนักศึกษาที่เริ่มตนดวยปการศึกษา 2525 ซึ่งคงรหัส
ประจําตัวนักศึกษาเดิมไว
- นักศึกษาที่ไดเกียรตินิยมอันดับ 1 จะมี คําวา
1st CLASS HONS
นักศึกษาที่ไดเกียรตินิยมอันดับ 2 จะมี คําวา
2nd CLASS HONS
อยูทายชื่อปริญญา
- ตรวจสอบการเขาชุดกับใบรับรองผลการศึกษาให
ถูกตอง
- ตรวจสอบการรับรองความถูกตองทั้งหัวหนาฝาย และ
นายทะเบียน
- ตรวจสอบความถูกตองในการประทับตรานูน ตอง
ประทับตรานูนทีร่ ูปถายและตําแหนงที่นายทะเบียนลงนาม
กรณีสงทางไปรษณีย
- ตองจัดชุดสงใหถูกตองกับชื่อ-สกุลหนาซอง นําใบรับรอง
ผลการศึกษาที่จัดสงทางไปรษณียบรรจุซองปดผนึก พรอมทั้ง
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่จัดสงทางไปรษณีย
- ตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําบัญชีรายชื่อและเลขที่ใน
สมุด กรณีใบรับรองผลการศึกษาสงกลับคืน (ไมถึงผูรับ) เพื่อ
สะดวกในการคนหาและเก็บไว 6 เดือน หลังจากนั้นสงทําลาย

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
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11. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (สวนกลาง)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูใหบริการ
ผูรับบริการ
1. เจาหนาทีต่ รวจสอบความถูกตองของคํารองพรอม
1. นักศึกษาชําระคาธรรมเนียม ไดที่กองคลัง สํานักงาน
หลักฐาน และสงใบนัดรับใบรับรองสภาฯ ใหนักศึกษา
อธิการบดี ชั้น 1 รายละเอียดดังนี้
2. บันทึกขอมูลและตรวจสอบความถูกตองกับรายชื่อ
1.1 คาธรรมเนียมใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย
สภาฯอนุมัติ พรอมติดรูป
นักศึกษาภาคปกติ ฉบับละ 100 บาท
3. ผวป. ลงนามอนุมตั ิใบรับรองสภาฯ
นักศึกษาภาคพิเศษ ฉบับละ 200 บาท (สําหรับ
4. นําใบรับรองสภาฯ ที่อนุมัตแิ ลวประทับตรานูน ตรายาง นักศึกษาทีส่ มัครกอนภาค 2 ปการศึกษา 2560)
และเรียงตามลําดับเลขที่คํารองเขาตูในชองจัดเก็บเอกสาร
นักศึกษาภาคพิเศษ ฉบับละ 100 บาท (สําหรับ
ใบรับรองสภาฯ เพื่อจายใหนักศึกษาตามกําหนดในใบนัด
นักศึกษาทีส่ มัครตั้งแต ภาค 2 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป)
1.2 คาขึ้นทะเบียนปริญญา
นักศึกษาภาคปกติ 1,000 บาท
นักศึกษาภาคพิเศษ 2,000 บาท
2. ผูมาติดตอยื่นคํารองพรอมหลักฐานที่กําหนดในคํารอง ที่
สวป. ชั้น 1 ชอง 4 ดังนี้
2.1 ใบคํารองขอใบรับรองสภาฯ
2.2 ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมหนังสือสําคัญ
2.3 รูปถายสีหรือขาว-ดํา สวมครุยมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา (รับรองสําเนา
ถูกตอง) จํานวน 1 ฉบับ
3. รับใบนัดรับใบรับรองสภาฯ
4. กรณีมารับดวยตนเอง
ยื่นใบนัดรับใบรับรองสภาฯ ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 4
5. กรณีจัดสงทางไปรษณีย
ชําระคาจัดสงเอกสาร 50 บาท ที่กองคลัง
ตึกอธิการบดี ชั้น 1 และนําใบเสร็จคาจัดสงเอกสาร
มายื่น พรอมจาหนาซองถึงตนเอง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
นักศึกษาที่ประสงคจะขอใบรับรองสภาฯ ฉบับภาษาไทย จะตอง
เปนผูที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษาแลว โดยดู
รายชื่อสภาฯ อนุมัติไดที่คณะ หรือทีอ่ าคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 5 หรือดู
จากหนาเว็บไซต (www.ru.ac.th) หัวขอ “ตรวจสอบรายชื่อสภาฯ
อนุมัติ ถามีรายชื่อสภาฯ อนุมัติแลว ใหนักศึกษาโหลดคํารองจาก
เว็บไซตดังกลาว หรือขอคํารองใบรับรองสภาฯ ณ จุดบริการ กรอก
รายละเอียดใหถูกตองครบถวน พรอมแนบหลักฐานที่กําหนดในคํารอง
ใบรับรองสภาฯ นําไปยื่นดวยตนเองที่ สวป. ชั้น 1 ชอง 4
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12. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (สวนภูมิภาค ทางไปรษณีย)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. เจาหนาที่รับเอกสารจากสํานักฯ
- ลงเรื่องในสมุดรับสง
- นําธนาณัติไปขึ้นเงินที่ไปรษณีย ม.ร.
- ชําระเงินคาธรรมเนียมใหนักศึกษาที่กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
- ประทับตรายางวันที่กําหนดวันนัดรับบน
คํารอง ทั้งสวนของเจาหนาที่และใบนัดรับ
- สงใบนัดรับใหนักศึกษา
2. เจาหนาทีต่ รวจหลักฐาน พรอมบันทึกขอมูล
และสั่งพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
3. ตรวจสอบความถูกตองกับรายชื่อสภาฯ อนุมตั ิ
พรอมติดรูป
4. อนุมัติลงนามใบรับรองสภาฯ
5. ออกเอกสารใบรับรองสภาฯ
- ลงบันทึกสงทางไปรษณีย โดยเขียน ชื่อ-สกุล รหัส
ประจําตัวนักศึกษาของเจาของใบรับรองสภาฯ ลงบันทึกใน
ชอง ลายมือผูรับเรื่องวา “สงไปรษณีย” และลงวันที่สงใน
แฟมรับเอกสาร

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. นักศึกษาจัดสงเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนปริญญา
และขอใบรับรองสภาฯ ดังนี้
1.1 ธนาณัติไปรษณีย คาธรรมเนียมออกหนังสือสําคัญ
นักศึกษาภาคปกติ ฉบับละ 100 บาท
นักศึกษาภาคพิเศษ ฉบับละ 200 บาท (สําหรับ
นักศึกษาที่สมัครกอนภาค 2 ปการศึกษา 2560)
นักศึกษาภาคพิเศษ ฉบับละ 100 บาท (สําหรับ
นักศึกษาที่สมัครตั้งแต ภาค 2 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป)
1.2 ธนาณัติไปรษณีย คาขึ้นทะเบียนปริญญา
นักศึกษาภาคปกติ ฉบับละ 1,000 บาท
นักศึกษาภาคพิเศษ ฉบับละ 2,000 บาท
1.3 ธนาณัติไปรษณียคาซองและคาจัดสงลงทะเบียนทาง
ไปรษณีย 50 บาท (กรณีรับดวยตนเอง สงซองจดหมายติด
แสตมป 3 บาท จาหนาซองถึงตนเองใสมาในซองดวย ไมตองเสีย
เงินธนาณัติคาซองและคาจัดสง)
1.4 รูปถายสีหรือขาวดํา สวมครุยปริญญา ม.ร. สําหรับพระ
ใชรูปถายที่ครองจีวรหมแบบมังกร ขนาด 2 นิ้ว (ถายไมเกิน 6
เดือน) เขียนชื่อ นามสกุลหลังรูปถาย จํานวน 2 รูป
(หามใชรูปโพลาลอยด/Scan)
1.5 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
2. กรณีติดตอขอรับดวยตนเอง
ยื่นใบนัดรับใบรับรองสภาฯ ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 4
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
จากขอปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนปริญญาและการขอใบรับรองสภาฯ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนภูมิภาค ซึ่งนักศึกษาที่สะสมหนวยกิต
ครบหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อแลว สามารถยื่นคําขอ
หนังสือสําคัญใบรับรองสภาฯ และขึ้นทะเบียนปริญญา (ภูมิภาค) โดยโหลด
คํารองจากเว็บไซตของ สวป. (www.regis.ru.ac.th) หรือใชคํารองที่แนบใน
ระเบียบการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมสวนภูมิภาค พรอมแนบตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ แลวจัดสงมาที่ หัวหนาฝายประมวลผลการศึกษา
และหนังสือสําคัญ สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240
การนับเวลาการใหบริการ เริ่มจากวันทีท่ ี่เจาหนาที่ไดรับเอกสารจากสาร
บรรณของสํานักฯ จนสิ้นสุดกระบวนการ โดยไมนับรวมการจัดสงไปรษณีย
ดําเนินการ
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13. ใบปริญญาบัตร (กรณีไมเขารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. ผูมาติดตอยื่นหลักฐานการขอรับปริญญาบัตร
และเจาหนาที่ปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบขอมูล
2. เจาหนาที่จายปริญญาบัตร และผูมาติดตอลงนามรับ
ปริญญาบัตรในบัญชีรับปริญญาบัตร

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. ติดตอยื่นหลักฐานการขอรับใบปริญญาบัตร ดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ประชาชนตัวจริง
1.2 ใบเสร็จคาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริญญาฉบับจริง
(ไดดําเนินการชําระกอนมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) หรือ
สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) หรือสําเนา
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย
2. กรณีรับแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจ และเอกสารตาม
ขอ 1.1 – 1.2
3. กรณีจัดสงทางไปรษณีย
ใชซองกันกระแทกซองใหญมีจําหนายที่ไปรษณียติดแสตมป
42 บาท พรอมจาหนาซองถึงตนเอง และเอกสารตามขอ
1.1 – 1.2
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
บัณฑิตตั้งแตรุนที่ 1 ถึงรุนปจจุบันที่ไมเขารับในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร หากประสงคจะขอรับใบปริญญา
บัตรดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับแทน ดู
รายละเอียดไดจากเว็บไซต www.regis.ru.ac.th ทั้งนี้ สามารถ
มารับไดหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 10 วันทําการ โดย
เตรียมเอกสารประกอบการรับใบปริญญาบัตรมาใหถูกตอง
ครบถวนตามกรณี และดําเนินการขอรับไดที่ฝายประมวลผล
การศึกษาและหนังสือสําคัญ อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 6
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14. ใบแทนปริญญาบัตร
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูใหบริการ
ผูรับบริการ
1. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของคํารองเอกสาร
1. ผูมาติดตอยื่นคํารองขอใบแทนปริญญาบัตรพรอม
ประกอบและออกใบนัดรับใบแทนปริญญาบัตร
เอกสารประกอบคํารองทีอ่ าคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 6
2. สืบคนขอมูลจากฐานขอมูล พรอมประทับตรารับรอง
ดังนี้
3. พิมพใบแทนปริญญาบัตร
1.1 ใบคํารองขอใบแทนปริญญาบัตร
4. เสนอหัวหนาหนวย และหัวหนาฝายประมวลผลการศึกษา
1.2 ใบแจงความ กรณีสูญหาย
และหนังสือสําคัญ ลงนามตามลําดับ
1.3 ใบเสร็จคาธรรมเนียม 1,000 บาท ชําระ
5. เสนอผูอํานวยการ สวป. ลงนาม
คาธรรมเนียมที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1
1.4 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) หรือสําเนา
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย หรือสําเนาใบปริญญาบัตร
จํานวน 1 ฉบับ
1.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
1.6 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
2. รับใบนัดรับใบแทนปริญญาบัตร
3. กรณีติดตอขอรับดวยตนเอง
ยื่นใบนัดรับใบแทนปริญญาบัตร พรอมบัตรประจําตัว
ประชาชน (ตัวจริง)
4. กรณีจัดสงทางไปรษณีย ใชซองกันกระแทกซองใหญ
มีจําหนายที่ไปรษณียต ิดแสตมป 42 บาท พรอมจาหนาซองถึง
ตนเอง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขอใบแทนปริญญาบัตรใหแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้น ดําเนินการให 2 กรณี คือ
ปริญญาบัตรสูญหายหรือปริญญาบัตรชํารุด
กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนตองมีใบมอบอํานาจ
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ
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การปฏิบัติงาน
15. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (สวนกลาง) ที่อาคารเวียงคํา (VKB) ชั้น 1
16. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (สวนภูมิภาค) ที่ อาคาร สวป. ชั้น 6
17. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาตางสถาบัน ที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
18. การลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง (ที่มหาวิทยาลัย) สวนกลาง
19. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (สวนกลาง)
20. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (สวนกลาง)
21. การลงทะเบียนเรียนผานแอพพลิเคชั่น RU REGIS (สวนกลาง)
22. การลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง (ที่สาขาวิทยบริการฯ) สวนภูมิภาค
23. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (สวนภูมิภาค)
24. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (สวนภูมิภาค)
25. การลงทะเบียนเรียนผานแอพพลิเคชั่น RU REGION (ภูมิภาค)

ชองทางการใหบริการ
นักศึกษาสวนกลางติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
นักศึกษาสวนภูมิภาคติดตอทางไปรษณีย
สถานที่ใหบริการ

ระยะเวลาเปดใหบริการ

เวลาเปดใหบริการ

อาคารเวียงคํา (VKB) ชั้น 1, อาคาร สวป. ชั้น 6 และ
อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 0-2310-8616, 0-2310-8626
1) วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
2) วันเสารและวันอาทิตย เปดบริการ กรณีมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรม คุมสอบ ลงทะเบียนเรียน และรับสมัครนักศึกษาใหม
3) ไมมีพักกลางวัน
8.30 น. - 16.00 น.

ชองทางการรองเรียน
หากการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอรองเรียนไดที่ กลองรับความ
คิดเห็น ณ บริเวณ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1, อาคาร สวป. ชั้น 6 หรือ โทรศัพท 0-2310-8610 และทาง
เว็บไซต www.regis.ru.ac.th หัวขอ “รับเรื่องรองเรียน สวป.”
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15. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (สวนกลาง)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูใหบริการ
ผูรับบริการ
กรณีรับคํารองที่อาคารเวียงคํา (VKB) ชั้น 1
1. รับแบบคํารองไดทอี่ าคารเวียงคํา (VKB) ชั้น 1 พรอม
1. รับคํารองการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
ยื่นแบบคํารองกรณีตาง ๆ พรอมบัตรประจําตัวนักศึกษา ใน
2. ตรวจสอบผลการรับรองผลการศึกษากับใบคํารอง
กรณีตอไปนี้
พรอมเอกสารแนบ
- นักศึกษาสมัครใหม ขอลงทะเบียนเพิ่มเติม
3. บันทึกขอมูลเขาสูระบบผานคอมพิวเตอรพรอมสั่งพิมพ
- มหาวิทยาลัยประกาศงดสอน
- มหาวิทยาลัยประกาศเปดสอนเพิ่มเติม
- นักศึกษาจบการศึกษา
- ชําระเงินเกิน
- ไดรับทุนการศึกษา
กรณีรับคํารองที่คณะ คณะรับรองผลแลว
- นักศึกษาลงทะเบียนผิดพลาด
1. เจาหนาที่คณะที่นักศึกษาสังกัดรับแบบคํารองของ
2. รับแบบคํารองที่คณะในกรณีตาง ๆ พรอมบัตร
นักศึกษา
ประจําตัวนักศึกษา ใหดําเนินการกอนการสอบกระบวนวิชา
2. เจาหนาที่คณะตรวจสอบผลการศึกษาพรอมทั้งลงนาม นั้น ๆ นักศึกษาสามารถดําเนินการได 2 กรณี ดังนี้
รับรองผลการศึกษา และประทับตราประจําคณะ
- กรณีนักศึกษาขอรับเงินคืน (ใชไดทั้งนักศึกษาขอจบ
3. แจงนักศึกษาไปดําเนินการตอที่อาคารเวียงคํา (VKB) และไมขอจบ) ใชคํารอง ม.ร.50 เจาหนาที่คณะรับรองผล
ชั้น 1 หรืออาคาร สวป. ชั้น 6
สอบ พรอมประทับตราประจําคณะ
- กรณีนักศึกษาขอจบ ตองการสับเปลี่ยนกระบวนวิชา
ใชคํารอง ม.ร.51 เจาหนาที่คณะรับรองผลสอบ พรอม
ประทับตราประจําคณะ
3. นักศึกษานําคํารองที่คณะรับรองผลแลว พรอมเอกสาร
ตอไปนี้ ไปยื่นที่อาคารเวียงคํา (VKB) ชั้น 1 หรืออาคาร สวป.
ชั้น 6
- ใบเสร็จรับเงิน ภาคปจจุบนั พรอมสําเนา 1 ฉบับ
- สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) และแถบรหัสกระบวน
วิชา (ม.ร.37) ที่บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ใสลงในสมุด
ลงทะเบียนเรียนใหถูกตอง
- รอรับเอกสารใบบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาและ
ตรวจสอบความถูกตอง
หมายเหตุ : เพื่อประโยชนของนักศึกษา โปรดดูปฏิทินการศึกษา
การบอกเลิก บอกเพิ่ม จากทางมหาวิทยาลัย ผานทางเว็บไซต
สวป. www.regis.ru.ac.th หรือเว็บไซต มหาวิทยาลัย
www.ru.ac.th
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16. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (สวนภูมิภาค)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับคํารองการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
2. ตรวจสอบผลการรับรองผลการศึกษากับใบคํารอง
พรอมเอกสารแนบ
3. บันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอรพรอมสั่งพิมพ
4. จัดสงเอกสารที่ดําเนินการแลวสงคืนนักศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. กรอกแบบคํารองขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพเิ ศษ
สําหรับนักศึกษาสวนภูมิภาค (ม.ร.50/1) ซึ่งมีอยูในคูมือการ
ลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน พรอมลงนาม หรือดาวนโหลด
แบบคํารองในเว็บไซตของ สวป.
2. แนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ภาคที่สอบผาน 1
ฉบับ
3. แนบใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง ของภาคที่ลงซ้ําไวพรอม
สําเนา 1 ฉบับ (ถายสําเนาไวสําหรับเขาสอบ 1 ฉบับ)
4. แนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา และลงนามสําเนา
ถูกตอง 1 ฉบับ
5. ใชซองจดหมายติดแสตมป จาหนาซองถึงตนเองให
ชัดเจน เพื่อสงเอกสารที่ดําเนินการแลวเสร็จใหนักศึกษา
6. นําเอกสาร ขอ 1–5 ใสซอง สงถึงหัวหนาหนวย
ตรวจสอบและแกไขขอมูล อาคาร สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240
หมายเหตุ : เพื่อประโยชนของนักศึกษา โปรดดูประกาศการ
บอกเลิก บอกเพิ่ม จากทางมหาวิทยาลัย ผานทางเว็บไซต
สวป. www.regis.ru.ac.th หรือเว็บไซต มหาวิทยาลัย
www.ru.ac.th
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17. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาตางสถาบัน
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับหนังสือจากสถาบันการศึกษาของนักศึกษาและ
ตรวจสอบวาหนังสือผานตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ดังนี้
- ผานการลงนามรับรองของอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- ผานการลงนามรับรองของคณบดีคณะตาง ๆ
- ผานการลงนามรับรองของผูอํานวยการ สวป.
2. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่นักศึกษาตางสถาบันขอ
ลงทะเบียนเรียน วาเปนวิชาที่เปดสอนหรือไม
3. แจงนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนพรอมแนบ
สําเนาหนังสือจากสถาบันการศึกษาของนักศึกษาคูกับแบบใบ
สงเงินนักศึกษาตางสถาบัน ไปชําระเงินที่กองคลัง
ตึกอธิการบดี ชั้น 1
4. ลงทะเบียนเรียนโดยเขียนวิชาที่นักศึกษาตองการ
ลงทะเบียนเรียนลงในใบเสร็จสีชมพู (ม.ร.18) ตรวจสอบ
จํานวนเงินและวิชาใหถูกตอง พรอมลงนามกํากับ
5. ตรวจสอบความถูกตองและนําใบเสร็จสีชมพู (ม.ร.18)
คูกับใบแทรกสอบทีร่ ะบุ วัน เวลา และสถานทีส่ อบ พรอม
ระเบียบขอปฏิบัติในการเขาสอบทีม่ หาวิทยาลัยรามคําแหง
กําหนดไวมอบใหนักศึกษาตางสถาบัน

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. ติดตอที่มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดอยูสงหนังสือ
(ฉบับจริงและนักศึกษาถายสําเนาเก็บไว 1 ฉบับ) เพื่อขอ
ลงทะเบียนเรียน สงถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง อาคาร
สํานักงานตึกอธิการบดี ชั้น 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม.
10240
1.1 กรณีหนังสือ (ฉบับจริง) ยังสงมาไมถึง ใหนักศึกษา
นําสําเนาที่เก็บไวไปลงรับเรื่องที่ งานสารบรรณ อาคารสํานักงาน
ตึกอธิการบดี ชั้น 2 แลวจึงนําเอกสารนีม้ าลงทะเบียนเรียน
1.2 กรณีนักศึกษาถือหนังสือ (ฉบับจริง) มาดวยตนเอง ให
นําหนังสือไปลงรับเรื่องที่ งานสารบรรณ อาคารสํานักงาน
ตึกอธิการบดี ชั้น 2 และขอถายสําเนา 1 ฉบับ นําไปติดตอที่
อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 เพื่อขอลงทะเบียนเรียนกอนได
2. ใหนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนที่หนวยลงทะเบียนเรียน
อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 ตามวันเวลาที่กําหนด
3. ชําระเงินคาหนวยกิต คาบํารุงการศึกษา
คาธรรมเนียมการสอบ และอื่น ๆ (ถามี) เปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนด
4. อัตราคาธรรมเนียม
คาลงทะเบียนเรียน
หนวยกิตละ 800 บาท
คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 300 บาท
คาธรรมเนียมการสอบ วิชาละ 300 บาท
คา LAB
วิชาละ 300 บาท (ถามี)
5. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลวจะไดรับเอกสาร
การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ สําหรับนักศึกษาตางสถาบัน ดังนี้
5.1 ใบเสร็จรับเงินสีชมพู (ม.ร.18) ระบุรายการและจํานวน
เงินที่ชําระ พรอมกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
5.2 ใบบันทึกขอความถึงหัวหนาตึกสอบ เรื่องการจัดที่นั่ง
เสริมใหแกนักศึกษาตางสถาบันเปนกรณีพิเศษ
6. นักศึกษาไดรับใบเสร็จ ตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จ
และรับทราบเกี่ยวกับระเบียบในการเขาสอบของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
หมายเหตุ ผลการสอบของนักศึกษาตางสถาบัน ทางคณะฯ
ตนสังกัดของกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจะเปน
ผูดําเนินการแจงผลการสอบไปยังมหาวิทยาลัยของนักศึกษาเอง
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18. การลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง (ที่มหาวิทยาลัย) สวนกลาง
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) หรือเอกสาร
ลงทะเบียนเรียนที่พิมพมาจากเว็บไซตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
2. อานแถบรหัสบัตรประจําตัวนักศึกษา แถบรหัสจํานวน
หนวยกิต แถบรหัสการขอจบการศึกษา (ถามี) แถบรหัส
กระบวนวิชา ตามที่นักศึกษาจัดเตรียมมา
3. แจงยอดเงินใหนักศึกษาทราบ พรอมรับเงินจาก
นักศึกษา
4. อานแถบรหัสสั่งพิมพใบเสร็จรับเงิน ทอนเงิน (ถามี)
และสงใบเสร็จรับเงินพรอมสมุดลงทะเบียนคืนนักศึกษา
กรณีลงทะเบียนทางโทรศัพทผานแอปพลิเคชัน่ RU REGIS
1. รับบัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แจงยอดเงินใหนักศึกษาทราบ พรอมรับเงินจาก
นักศึกษา
3. อานแถบรหัสสั่งพิมพใบเสร็จรับเงิน ทอนเงิน (ถามี)
และสงใบเสร็จรับเงินพรอมบัตรประจําตัวนักศึกษาคืน
นักศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. เตรียมเอกสารการลงทะเบียนเรียน ไดแก สมุด
ลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) แถบบารโคดรหัสกระบวนวิชา
(ม.ร.37) หรือพิมพเอกสารการลงทะเบียนจากเว็บไซต
(http://beta-e-service.ru.ac.th:8001/misservice/) โดย
เลือกกระบวนวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียนจากโครงสราง
หลักสูตรของคณะทีส่ ังกัด และตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปดสอน
ในแตละภาค และวัน เวลาสอบจาก ม.ร.30 กอนลงทะเบียน
เพื่อไมใหมีวิชาที่มีวัน เวลาสอบตรงกัน
2. ตัดแถบบารโคดกระบวนวิชา (ม.ร.37) ที่ตองการ
ลงทะเบียนใสในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พรอมแนบ
บัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณีพิมพเอกสารการลงทะเบียน
จากเว็บไซตไมตองตัดแถบบารโคด)
- รหัส 59 ลงไป ภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน
24 หนวยกิต ภาคฤดูรอนลงทะเบียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต
(หลักสูตร 5 ปลงไดไมเกิน 22 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต)
- รหัส 60 เปนตนไป ภาคปกติ ลงทะเบียนไดตั้งแต
9 - 22 หนวยกิต ภาคฤดูรอนลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
- กรณีขอจบการศึกษา ภาคปกติลงทะเบียนไดไมเกิน
30 หนวยกิต ภาคฤดูรอนลงทะเบียนไดไมเกิน 18 หนวยกิต
3. ลงทะเบียนเรียนที่อาคารเวียงคํา (VKB) ชั้น 1 ตาม
กําหนดชวงรหัสประจําตัวนักศึกษาในแตละวัน (หากมาไม
ตรงวันที่กําหนด ตองเสียคาปรับเพิ่ม 30 บาท)
4. ยื่นสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) หรือเอกสารการ
ลงทะเบียนเรียนที่พิมพจากเว็บไซต
5. ยื่นเงินคาธรรมเนียมตามที่เจาหนาทีแ่ จง
6. รับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน พรอมสมุด
ลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) และเงินทอน (ถามี)
7. ตรวจสอบรายกระบวนวิชาจากใบเสร็จรับเงินให
ถูกตองครบถวนตามที่เตรียมมา
กรณีลงทะเบียนทางโทรศัพทผานแอปพลิเคชัน่ RU REGIS
1. ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน่ RU REGIS
2. ดําเนินการกรอกขอมูลตามขั้นตอนในแอปพลิเคชัน่
3. เลือกหัวขอ “เลือกวิชาที่เปดสอน” พิมพรหัส
กระบวนวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียน
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18. การลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง (ที่มหาวิทยาลัย) สวนกลาง (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
4. ตรวจสอบกระบวนวิชาใหถูกตอง ครบถวน หาก
ตองการขอจบการศึกษาใหกดที่ชอ ง “ขอจบการศึกษา”
5. กดยืนยันการลงทะเบียน
6. ยื่นบัตรประจําตัวนักศึกษาใหเจาหนาที่รับ
ลงทะเบียนที่ อาคารเวียงคํา (VKB) ชั้น 1
7. ยื่นเงินคาธรรมเนียมตามที่เจาหนาที่แจง
8. รับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน พรอมบัตร
ประจําตัวนักศึกษา และเงินทอน (ถามี)
9. ตรวจสอบรายกระบวนวิชาจากใบเสร็จรับเงินให
ถูกตองครบถวนตามที่เตรียมมา
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19. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (สวนกลาง)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. แจงสถาบันคอมพิวเตอรกําหนดวันรับลงทะเบียน

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. เขาเว็บไซต (http://www.iregis2.ru.ac.th) เพื่อเขา
เรียน
สูระบบลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET
2. แจงกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารกําหนด
2. ตรวจสอบขอมูลนักศึกษากอนขึ้นทะเบียนขอรหัสผาน
วันชําระเงิน
โดยพิมพรหัสประจําตัวนักศึกษาและวัน เดือน ปเกิด
3. รับปรึกษาและแกไขปญหาการลงทะเบียนเรียนของ
3. พิมพรหัสผานที่ตองการ และยืนยันรหัสผานอีกครั้ง
นักศึกษาเบื้องตน
4. ตรวจสอบวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้น ๆ เพื่อตรวจสอบวันเวลาเรียน และวันเวลาสอบ
โดยตรวจสอบไดจากหัวขอ “ตรวจสอบวิชาที่เปดสอน”
5. เขาสูระบบลงทะเบียนเรียน โดยพิมพรหัสผูใชและ
รหัสผานที่ไดจากการขึ้นทะเบียน
6. พิมพวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียน หากขอจบ
การศึกษาใหคลิกหัวขอ ”ขอจบการศึกษา” ตรวจสอบ
ความถูกตองของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ กอนคลิกปุมตกลง
7. หลังจากคลิกปุมยืนยันลงทะเบียนเรียบรอยแลว จะ
ปรากฏหนาแสดงสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษา ให
นักศึกษาคลิกปุม “พิมพใบชําระเงิน” เพื่อพิมพใบแจงการ
ชําระเงิน และไปชําระเงินที่ เคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย
หรือเคานเตอร Service หรือ “สแกนรับ QR Code” เพื่อ
ชําระเงินผาน Mobile Banking ภายในวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
8. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน (หลังจากชําระเงิน
แลวอยางนอย 5-7 วัน) จากหนาจอตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเรียน พิมพรหัสผูใชและรหัสผานที่ไดจากการขึ้น
ทะเบียน ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนเรียน หาก
มหาวิทยาลัยไดรับเงินจากนักศึกษาแลวจะปรากฏขอความ
“การลงทะเบียนสมบูรณ มหาวิทยาลัยไดรับการชําระเงินจาก
นักศึกษาเรียบรอยแลว”
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบ
ผลการลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว สามารถติดตอขอรับ
ใบเสร็จที่ หนวยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) อาคาร KLB ชั้น 1 หลังกําหนดการลงทะเบียนเรียน
ไมนอยกวา 15 วันทําการ

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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20. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (สวนกลาง)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับเอกสารการลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ทางไปรษณีย
(สวนกลาง)
2. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน
- เอกสาร ม.ร.34 ที่ระบุกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน
(กระบวนวิชาเรียนตองเปนกระบวนวิชาที่เปดสอนในภาค
นั้นๆ)
- จํานวนเงินในธนาณัติที่ชําระคาธรรมเนียมตางๆ
- ซองจดหมายติดแสตมป จาหนาซอง ชื่อ – ที่อยูของ
นักศึกษา เพื่อจัดสงใบเสร็จรับเงินเมื่อลงทะเบียนแลว
3. บันทึกขอมูลการลงทะเบียนเรียน โดยพิมพรหัสประจําตัว
นักศึกษา การขอจบการศึกษา (ถามี) อานแถบรหัสกระบวน
วิชา ตามที่นักศึกษาจัดเตรียมมา
4. พิมพใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนหลังจากตรวจสอบ
ขอมูลที่บันทึกถูกตองแลว
5. ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาและคาธรรมเนียม
ใบเสร็จรับเงินใหถูกตองตรงกับ ม.ร.34 และธนาณัติ
คาลงทะเบียนเรียน
6. นําใบเสร็จรับเงินใสซองที่นักศึกษาแนบมาเพื่อสง
ใบเสร็จรับเงินใหนักศึกษาทางไปรษณีย
หมายเหตุ : หากเอกสารไมถูกตอง ดําเนินการติดตอ
นักศึกษากอนการลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. รับแบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ทางไปรษณีย
(สวนกลาง)
- ดวยตนเองที่หนวยลงทะเบียนเรียน อาคารกงไกรลาศ
(KLB) ชั้น 1
- รับทางไปรษณีย โดยสงจดหมายมาที่ฝายลงทะเบียน
เรียนและจัดสอบ สวป. มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
บางกะป กทม. 10240 พรอมสอดซองเปลาติดแสตมปจา
หนาซองถึงตัวนักศึกษาเอง
- สั่งพิมพแบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ทางไปรษณีย
โดยดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต สวป.
(www.regis.ru.ac.th)
2. กรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ โดยระบุ ภาคเรียนและป
การศึกษาที่ตองการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล รหัสประจําตัว
นักศึกษา ถาขอจบการศึกษา ทําเครื่องหมายขอจบในชองขอ
จบการศึกษา สถานที่ติดตอและติดแถบรหัสกระบวนวิชาที่
นักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียน โดยเลือกกระบวนวิชาที่
ตองการลงทะเบียนเรียนจากโครงสรางหลักสูตรของคณะที่
สังกัด และตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปดสอนในแตละภาค
และวัน เวลาสอบจาก ม.ร.30 กอนการลงทะเบียนเพื่อไมใหมี
วิชาที่มีวัน เวลาสอบตรงกัน
3. กรอกรายละเอียดคาธรรมเนียมตางๆ และซื้อไปรษณีย
ธนาณัติคาลงทะเบียนเรียนใหตรงกับคาธรรมเนียมทีร่ ะบุไว
ในแบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) สั่งจายในนามมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พรอมซองเปลาติดแสตมป จาหนาซองถึงตัว
นักศึกษาเองใหชัดเจน สําหรับสงใบเสร็จรับเงินใหนักศึกษา
4. นําแบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ทางไปรษณีย ธนาณัติ
คาลงทะเบียนเรียน และซองเปลาติดแสตมปที่จาหนาซองถึง
ตัวนักศึกษาเอง ใสซองจดหมาย C5 (162 x 229 ม.ม.) ติด
แสตมป จาหนาซองถึง
ผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตู ป.ณ.1028 ปณฝ.
รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย
จะไดรับใบเสร็จหลังกําหนดการลงทะเบียนเรียน (วันสุดทาย)
ไมนอยกวา 15 วันทําการ
จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563

27
21. การลงทะเบียนเรียนผานแอพพลิเคชั่น RU REGIS (สวนกลาง)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. แจงสถาบันคอมพิวเตอรกําหนดวันรับลงทะเบียนเรียน
2. แจงกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารกําหนดวัน
ชําระเงิน
3. รับปรึกษาและแกไขปญหาการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเบื้องตน

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. Download Application “RU REGIS” เพื่อใช
ลงทะเบียนเรียน
2. ใชรหัส e-service ในการใชงาน (ยังไมมี Account สมัคร
ไดที่เว็บ http://e-service.ru.ac.th)
3. เขาหนาแรก Application “RU REGIS” เลือกเมนูวิชาที่
เปดสอน
4. พิมพรหัสวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน เลือกเครื่องหมาย +
วิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อเก็บไปไวในตะกราวิชาหรือใหเลื่อน
วิชาที่ตองการลบไปทางซายแลวกดลบวิชา
5. คลิกที่เครื่องหมายตะกราวิชา ถาขอจบการศึกษา ทํา
เครื่องหมายขอจบในชองขอจบการศึกษา ตรวจสอบ
ความถูก ตองของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกอนคลิก “ยืนยัน
การลงทะเบียน” (สามารถเพิ่ม – ลดวิชาไดกอนการกดรับ
QR Code เทานั้น)
6. กดรับ QR Code เพื่อชําระเงินผาน Mobile Banking
7. บันทึกรูปภาพ QR Code ที่ไดรับเก็บไวในคลังรูปภาพ (นํา
QR Code นี้ไปชําระเงินดวย Mobile Banking ไดทุก
ธนาคาร)
8. เปด Application Mobile Banking ที่มีอยูใน
โทรศัพทมือถือ
9. เลือกเมนู สแกน เลือกรูป QR Code ทีบ่ ันทึกเอาไวเพื่อ
ชําระเงิน (ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด) เมื่อ
ชําระเงินเรียบรอยแลวกลับไปที่ Application “RU REGIS”
(ตรวจสอบภาคการศึกษาในรูปภาพใหถูกตอง)
10. เขา Application “RU REGIS” เลือกเมนู ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเรียน หากลงทะเบียนเรียนสําเร็จแลวจะปรากฏ
ขอความ “ชําระเงินเรียบรอยแลว”
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว สามารถติดตอขอรับ
ใบเสร็จที่ One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 หลังจาก
วันลงทะเบียนวันสุดทาย 2 วันทําการ

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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22. การลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง (ที่สาขาวิทยบริการฯ) สวนภูมิภาค
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) หรือเอกสารลงทะเบียน
เรียนที่พิมพมาจากเว็บไซตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. อานแถบรหัสบัตรประจําตัวนักศึกษา เลือกศูนยสอบ แถบ
รหัสการขอจบการศึกษา (ถามี) แถบรหัสกระบวนวิชา ตามที่
นักศึกษาจัดเตรียมมา
3. แจงยอดเงินใหนักศึกษาทราบ พรอมรับเงินจากนักศึกษา
4. คลิกปุมพิมพใบเสร็จรับเงิน ทอนเงิน(ถามี) และสง
ใบเสร็จรับเงินพรอมสมุดลงทะเบียนคืนนักศึกษา
กรณีลงทะเบียนทางโทรศัพทผานแอพพลิเคชั่น RU REGION
1. รับบัตรประจําตัวนักศึกษา
2. แจงยอดเงินใหนักศึกษาทราบ พรอมรับเงินจากนักศึกษา
3. คลิกปุมพิมพใบเสร็จรับเงิน ทอนเงิน (ถามี) และสง
ใบเสร็จรับเงินพรอมบัตรประจําตัวนักศึกษาคืนนักศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. เตรียมเอกสารการลงทะเบียนเรียน ไดแก สมุดลงทะเบียน
เรียน (ม.ร.36) แถบบารโคดรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) สวน
ภูมิภาค หรือพิมพเอกสารการลงทะเบียนจากเว็บไซต
(http://beta-e-service.ru.ac.th: /misservice/)
โดยเลือกกระบวนวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียนจาก
โครงสรางหลักสูตรของคณะที่สังกัด ตรวจสอบวันเวลาสอบ
กอนการลงทะเบียนเพื่อไมใหมีวิชาที่มีวัน เวลาสอบตรงกัน
2. ตัดแถบบารโคดกระบวนวิชา (ม.ร.37) ที่ตองการ
ลงทะเบียนใสในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พรอมแนบ
บัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณีพิมพเอกสารการลงทะเบียน
จากเว็บไซตไมตองตัดแถบบารโคด)
- รหัส 59 ลงไป ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 24 หนวยกิต
- รหัส 60 เปนตนไป ลงทะเบียนเรียนภาค 1 และภาค 2
ไดตั้งแต 9 – 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน 9 หนวยกิต
- กรณีขอจบการศึกษา ภาค 1 และภาค 2 ลงทะเบียน
เรียนไดไมเกิน 30 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ลงทะเบียน
เรียนไดเกิน 18 หนวยกิต
3. ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ ตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
4. ยื่นสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) หรือเอกสารการ
ลงทะเบียนเรียนที่พิมพจากเว็บไซต
5. ยื่นเงินคาธรรมเนียมตามที่เจาหนาที่แจง
6. รับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน พรอมสมุดลงทะเบียน
เรียน (ม.ร.36) และเงินทอน (ถามี)
7. ตรวจสอบรายกระบวนวิชาจากใบเสร็จรับเงินใหถูกตอง
ครบถวนตามที่เตรียมมา
กรณีลงทะเบียนทางโทรศัพทผานแอพพลิเคชั่น RU REGION
1. ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น RU REGION
2. ดําเนินการกรอกขอมูลตามขั้นตอนในแอพพลิเคชั่น
3. เลือกหัวขอ “วิชาที่เปดสอน” พิมพรหัสวิชาที่ตองการ
ลงทะเบียนเรียน
4. ตรวจสอบกระบวนวิชาใหถูกตอง ครบถวน หากตองการ
ขอจบการศึกษาใหกดที่ชอง “ขอจบการศึกษา”
5. กดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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22. การลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง (ที่สาขาวิทยบริการฯ) สวนภูมิภาค (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
6. ยื่นบัตรประจําตัวนักศึกษาใหเจาหนาที่รับลงทะเบียนที่
สาขาวิทยบริการฯ
7. ยื่นเงินคาธรรมเนียมตามที่เจาหนาที่แจง
8. รับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน พรอมบัตรประจําตัว
นักศึกษา และเงินทอน (ถามี)
9. ตรวจสอบรายกระบวนวิชาจากใบเสร็จรับเงินใหถูกตอง
ครบถวนตามที่เตรียมมา

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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23. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (สวนภูมิภาค)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับเอกสารการลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ทางไปรษณีย
(สวนภูมิภาค)
2. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน
- เอกสาร ม.ร.34 ที่ระบุกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน
(กระบวนวิชาเรียนตองเปนกระบวนวิชาที่เปดสอนในภาค
นั้นๆ)
- จํานวนเงินในธนาณัติที่ชําระคาธรรมเนียมตางๆ
- ซองจดหมายติดแสตมป จาหนาซอง ชื่อ – ที่อยูของ
นักศึกษา เพื่อจัดสงใบเสร็จรับเงินเมื่อลงทะเบียนแลว
3. บันทึกขอมูลการลงทะเบียนเรียน โดยพิมพรหัสประจําตัว
นักศึกษา รหัสศูนยสอบ การขอจบการศึกษา (ถามี) อานแถบ
รหัสกระบวนวิชา ตามที่นักศึกษาจัดเตรียมมา
4. พิมพใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนหลังจากตรวจสอบ
ขอมูลที่บันทึกถูกตองแลว
5. ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาและคาธรรมเนียม
ใบเสร็จรับเงินใหถูกตองตรงกับ ม.ร.34 และธนาณัติ
คาลงทะเบียนเรียน
6. นําใบเสร็จรับเงินใสซองที่นักศึกษาแนบมาเพื่อสง
ใบเสร็จรับเงินใหนักศึกษาทางไปรษณีย
หมายเหตุ : หากเอกสารไมถูกตอง ดําเนินการติดตอ
นักศึกษากอนการลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. รับแบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ทางไปรษณีย
- ดวยตนเองที่หนวยลงทะเบียนเรียน อาคารกงไกรลาศ
(KLB) ชั้น 1
- ดวยตนเองที่สาขาวิทยบริการฯ
- รับทางไปรษณีย โดยสงจดหมายมาที่ฝายลงทะเบียน
เรียนและจัดสอบ สวป. มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
บางกะป กทม. 10240 พรอมสอดซองเปลาติดแสตมปจา
หนาซองถึงตัวนักศึกษาเอง
- สั่งพิมพแบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ทางไปรษณีย โดย
ดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต สวป.
(www.regis.ru.ac.th)
2. กรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ โดยระบุ ภาคเรียนและป
การศึกษาที่ตองการลงทะเบียน รหัสศูนยสอบ ชื่อ-นามสกุล
รหัสประจําตัวนักศึกษา ถาขอจบการศึกษา ทําเครื่องหมาย
ขอจบในชองขอจบการศึกษา สถานที่ติดตอและติดแถบรหัส
กระบวนวิชาที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียน โดยเลือก
กระบวนวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียนจากโครงสราง
หลักสูตรของคณะที่สังกัด และตรวจสอบวันเวลาสอบกอน
การลงทะเบียนเพื่อไมใหมีวิชาที่มวี ัน เวลาสอบตรงกัน
3. กรอกรายละเอียดคาธรรมเนียมตางๆ และซื้อไปรษณีย
ธนาณัติคาลงทะเบียนเรียนใหตรงกับคาธรรมเนียมทีร่ ะบุไวใน
แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) สั่งจายในนามมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พรอมซองเปลาติดแสตมป จาหนาซองถึงตัว
นักศึกษาเองใหชัดเจน สําหรับสงใบเสร็จรับเงินใหนักศึกษา
4. นําแบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ทางไปรษณีย ธนาณัติ
คาลงทะเบียนเรียน และซองเปลาติดแสตมปที่จาหนาซองถึง
ตัวนักศึกษาเอง ใสซองจดหมาย C5 (162 x 229 ม.ม.) ติด
แสตมป จาหนาซองถึง
ผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตู ป.ณ.1028 ปณฝ.
รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย จะ
ไดรับใบเสร็จหลังกําหนดการลงทะเบียนเรียน (วันสุดทาย) ไม
นอยกวา 15 วันทําการ

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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24. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (สวนภูมิภาค)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. แจงสถาบันคอมพิวเตอรกําหนดวันรับลงทะเบียนเรียน
2. แจงกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารกําหนดวัน
ชําระเงิน
3. รับปรึกษาและแกไขปญหาการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเบื้องตน

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. เขาเว็บไซต (http://www.iregis2.ru.ac.th) เพื่อเขาสู
ระบบลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET
2. ตรวจสอบขอมูลนักศึกษากอนขึ้นทะเบียนขอรหัสผาน โดย
พิมพรหัสประจําตัวนักศึกษา และวัน เดือน ปเกิด
3. พิมพรหัสผานที่ตองการ และยืนยันรหัสผานอีกครั้ง
4. เขาสูระบบลงทะเบียนเรียน โดยพิมพรหัสผูใชและ
รหัสผานที่ไดจากการขึ้นทะเบียน
5. เลือกศูนยสอบ หากขอจบการศึกษาใหคลิกหัวขอ “ขอจบ
การศึกษา” พิมพวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียน โดย
ตรวจสอบวันเวลาสอบไดจากหัวขอ “ตรวจสอบวันเวลาสอบ”
6. ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
และคาธรรมเนียมตางๆกอนคลิกปุมยืนยันการลงทะเบียน
7. หลังจากคลิกปุมยืนยันการลงทะเบียนเรียบรอยแลว ให
นักศึกษาคลิกปุม “พิมพใบชําระเงิน” เพื่อพิมพใบแจงการ
ชําระเงิน และไปชําระเงินที่ เคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย
หรือเคานเตอร Service หรือ “สแกนรับ QR Code” เพื่อ
ชําระเงินผาน Mobile Banking ภายในวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
8. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน (หลังจากชําระเงินแลว
อยางนอย 5 – 7 วันทําการ) จากหนาจอตรวจสอบ
สถานะการลงทะเบียน พิมพรหัสผูใชและรหัสผานที่ไดจาก
การขึ้นทะเบียน ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียน หาก
มหาวิทยาลัยไดรับเงินจากนักศึกษาแลว ระบบจะแสดง
สถานะยืนยันชําระเงินเรียบรอยแลว
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว สามารถติดตอขอรับ
ใบเสร็จที่ สาขาวิทยบริการฯ หลังกําหนดการลงทะเบียน
เรียนไมนอยกวา 15 วันทําการ

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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25. การลงทะเบียนเรียนผานแอพพลิเคชั่น RU REGION (สวนภูมิภาค)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. แจงสถาบันคอมพิวเตอรกําหนดวันรับลงทะเบียนเรียน
2. แจงกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารกําหนดวัน
ชําระเงิน
3. รับปรึกษาและแกไขปญหาการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเบื้องตน

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. Download Application “RU REGION” เพื่อใช
ลงทะเบียนเรียน
2. ใชรหัส e-service ในการใชงาน (ยังไมมี Account สมัคร
ไดที่เว็บ http://e-service.ru.ac.th)
3. เขาหนาแรก Application “RU REGION” เลือกเมนูวิชา
ที่เปดสอน
4. พิมพรหัสวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน เลือกเครื่องหมาย +
วิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อเก็บไปไวในตะกราวิชาหรือใหเลื่อน
วิชาที่ตองการลบไปทางซายแลวกดลบวิชา
5. คลิกที่เครื่องหมายตะกราวิชา เลือกศูนยสอบ ถาขอจบ
การศึกษา ทําเครื่องหมายขอจบในชองขอจบการศึกษา
ตรวจสอบความถูก ตองของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกอนคลิก
“ยืนยันการลงทะเบียน” (สามารถเพิ่ม – ลดวิชาไดกอนการ
กดรับ QR Code เทานั้น)
6. กดรับ QR Code เพื่อชําระเงินผาน Mobile Banking
7. บันทึกรูปภาพ QR Code ที่ไดรับเก็บไวในคลังรูปภาพ (นํา
QR Code นี้ไปชําระเงินดวย Mobile Banking ไดทุก
ธนาคาร)
8. เปด Application Mobile Banking ที่มีอยูใน
โทรศัพทมือถือ
9. เลือกเมนู สแกน เลือกรูป QR Code ทีบ่ ันทึกเอาไวเพื่อ
ชําระเงิน (ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด) เมื่อ
ชําระเงินเรียบรอยแลวกลับไปที่ Application “RU
REGION” (ตรวจสอบภาคการศึกษาในรูปภาพใหถูกตอง)
10. เขา Application “RU REGION” เลือกเมนู ตรวจสอบ
การลงทะเบียนเรียน หากลงทะเบียนเรียนสําเร็จแลวจะ
ปรากฏขอความ “ชําระเงินเรียบรอยแลว”
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว สามารถติดตอขอรับ
ใบเสร็จที่ สาขาวิทยบริการฯ หลังจากวันลงทะเบียนวัน
สุดทาย 2 วันทําการ

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563

การปฏิบัติงาน สถานที่ อาคาร สวป. ชั้น 2
26. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
27. การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ
28. การลาออกจากการเปนนักศึกษา
29. การตรวจสอบสถานภาพ/รหัสประจําตัวนักศึกษา
30. การแกไขขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
ชองทางการใหบริการ
นักศึกษาสวนกลางติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
นักศึกษาสวนภูมิภาคติดตอทางไปรษณีย
สถานที่ใหบริการ

ระยะเวลาเปดใหบริการ

เวลาเปดใหบริการ

อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 0-2310-8605, 0-2310-8606
1) วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
2) วันเสารและวันอาทิตย เปดบริการ เฉพาะชวงสอบ
3) ไมมีพักกลางวัน
8.30 น. - 16.00 น.

ชองทางการรองเรียน
หากการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอรองเรียนไดที่ กลอง
รับความคิดเห็น ณ บริเวณ อาคาร สวป. ชั้น 2 หรือ โทรศัพท 0-2310-8605 และทางเว็บไซต
www.regis.ru.ac.th หัวขอ “รับเรื่องรองเรียน สวป.”

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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26. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูใหบริการ
ผูรับบริการ
1. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามีครบหรือไมและตรวจใบ การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ดวยตนเองที่มหาวิทยาลัย
สมัครและใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร.2) ในระบบ
1. สาเหตุของการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา มีกรณี
อิเล็กทรอนิกส ใหถูกตองตรงกับเอกสารแลวจึงบันทึกขอมูล ดังตอไปนี้
เขาระบบคอมพิวเตอร
1.1 บัตรเดิมชํารุด
2. ตรวจสอบคุณลักษณะเพื่อยืนยันตัวตนของนักศึกษากับ
1.2 บัตรสูญหาย
หลักฐานและถายรูป
1.3 เปลีย่ นชื่อ-ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ
3. มอบใบนัดรับบัตรและใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา
1.4 ขอมูลบัตรประจําตัวนักศึกษาผิด (แกไขขอมูล)
(ม.ร.2)
2. อัตราคาธรรมเนียมทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 100 บาท
(ยกเวน กรณีที่ 1.4 ไมมีคาธรรมเนียม)
3. ติดตอขอรับแบบแจงขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ที่
หนวยบัตรประจําตัวนักศึกษา ฝายทะเบียนประวัตินักศึกษา
อาคาร สวป. ชั้น 2 ชอง 2 พรอมกรอกขอมูลลงในแบบทํา
บัตรประจําตัวนักศึกษาใหถูกตอง ครบถวน
4. แนบหลักฐานกับแบบแจงขอทําบัตร ดังนี้
4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
4.2 ใบเสร็จคาธรรมเนียมการขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
จํานวน 100 บาท ชําระเงินที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1
4.3 แนบเอกสารหลักฐานการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
ตามแตกรณี ดังนี้
- บัตรเดิมชํารุด แนบบัตรเดิมที่ชํารุด
- บัตรสูญหาย แนบใบแจงความ
- เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ แนบสําเนาหลักฐาน
ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ จํานวน 1 ฉบับ (ในกรณี
นี้ ติดตอ อาคาร สวป. ชั้น 2 ชอง 4 กอน ดูเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อ)
- ขอมูลในบัตรผิด แนบบัตรฯ ที่ผิด
- นักศึกษายื่นแบบแจงขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาพรอม
เอกสารประกอบการขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาแตละกรณี ที่
หนวยบัตรประจําตัวนักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 ชอง 2
เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบการขอทํา
บัตรประจําตัวนักศึกษา
- นักศึกษาเขาหองถายรูป โดยลงนามในบัญชีรายชื่อถายรูป
ทําบัตรประจําตัวนักศึกษาพรอมลงเวลาในการใชบริการ และเขา
ประจําที่ถายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
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26. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
- นักศึกษารับใบนัดรับบัตรประจําตัวนักศึกษาพรอม
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับบัตรประจําตัวนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ใชสําเนาใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา (ม.ร.2) แทนบัตรประจําตัวนักศึกษาระหวางรอเวลารับ
บัตรประจําตัวนักศึกษา
- นักศึกษานําใบนัดรับบัตรประจําตัวนักศึกษาติดตอขอ
รับบัตรประจําตัวนักศึกษา หลังจากวันที่ยื่นคําขอ 26 วัน
ณ ธนาคารไทยพาณิชย อาคาร สวป. ชั้น 1
การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาทางไปรษณีย
(สําหรับนักศึกษาสวนภูมิภาค)
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่สมัครเรียนทีส่ วน
ภูมิภาค ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ในกรณีตอไปนี้
1. บัตรประจําตัวนักศึกษาชํารุด หรือ สูญหาย
2. ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ (ใหดกู รณีการ
ขอเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ)
3. ขอแกไขกรณีขอมูลบัตรประจําตัวนักศึกษาผิด
วิธีการขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (สําหรับผูที่มี
สถานภาพเปนนักศึกษาแลว)
1. ขอรับแบบพิมพการทําบัตรฯ ที่ศูนยสอบสวนภูมิภาค
หรือที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแหง
2. จัดสงแบบทําบัตรประจํานักศึกษาที่กรอกขอความ
ครบถวน ชัดเจน พรอมแนบเอกสารดังนี้
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.2 เอกสารแนบแลวแตกรณี ดังนี้
- บัตรสูญหาย แนบใบแจงความ
- บัตรชํารุด แนบบัตรฯเดิมที่ชํารุด
- เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ แนบสําเนาใบ
เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ
-ขอมูลในบัตรฯผิด แนบบัตรฯเดิมที่ผิด (ไมตองชําระ
คาธรรมเนียม ตาม 2.3)
2.3 คาธรรมเนียม จํานวนเงิน 100 บาท ซื้อเปนธนาณัติ
สั่งจายมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณ.รามคําแหง
2.4 ซองจดหมายติดแสตมป จาหนาชื่อ ที่อยูของตนเอง
ใหชัดเจนถูกตอง
จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563
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26. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
สงเอกสารตามขอ 1-2 ถึงหัวหนาฝายทะเบียนประวัติ
นักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8605
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอและใน
การพิจารณาอนุญาต
ตามบันทึกขอตกลงการใชบริการจัดทําบัตรเงินสด
ระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหงกับธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2555 การจัดทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษาจะเปนบัตรใชรว มกับบัตรเงินสดของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมสมุดเงินฝาก และบัตรเอทีเอ็ม เปนเวลา 8 ป
การจายบัตรประจําตัวนักศึกษา เปนหนาที่ของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนเวลา 180 วัน นับจากวันที่นํา
บัตรเขาสูระบบการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาของธนาคารฯ
เมื่อครบ 180 วัน ทางธนาคารจะดําเนินการทําลายชุด
เอกสารเปดบัญชี ดังนั้นการรับบัตรประจําตัวนักศึกษาของ
นักศึกษาควรติดตอขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาไมเกินเวลา
6 เดือนนับแตวันยื่นเรื่องขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาตามคูมือนี้ เปนการทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษากรณีบัตรชํารุด สูญหาย เปลี่ยนชื่อ ชื่อ
สกุล คํานําหนานาม ยศ แกไขขอมูลในบัตรผิด
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27. การเปลี่ยนชื่อ-ชือ่ สกุล คํานําหนานาม ยศ
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. จัดเตรียม
1.1 คํารอง ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ
1.2 เครื่องอาน Smart card คอมพิวเตอรเชื่อมตอระบบ
Online เขาสูระบบ Username Password
1.3 ตราประทับ รูปพอขุน ชื่องาน /เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนชื่อ
สกุล/เปลี่ยนคํานําหนา/เปลี่ยนยศ
1.4 ใบเสร็จคาธรรมเนียม
1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหงเรื่อง การเปลี่ยนชื่อ
ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ
1.6 รับคํารองเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ แตละ
กรณี
1.7 คัดกรองโดยการสอบถามนักศึกษาวาสําเร็จ
การศึกษาหรือไมและตรวจสอบจากฐานขอมูลฯ
2. ตรวจสอบหลักฐานเบื้องตนในการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
คํานําหนานาม ยศ แตละกรณี
2.1 สําเนาเอกสาร 2 ชุด กรณีไมสําเร็จการศึกษา
2.2 สําเนาเอกสาร 1 ชุด กรณีสําเร็จการศึกษา
3. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน แตละกรณีให
ถูกตองครบถวน
3.1 เอกสารไมถูกตองแจงใหนักศึกษากลับไปดําเนินการ
แกไข ที่หนวยงานที่ออกเอกสาร
3.2 เอกสารถูกตอง
- ตรวจสอบขอมูลของคํารองขอเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ ใหครบถวน
- นําบัตรประชาชนตัวจริงอานในเครื่อง Smart Card เพื่อ
เก็บขอมูล
- ประทับตรายางการขอเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ ลงในเอกสาร
หลักฐาน ทุกหนาแตละกรณี
- กรณีที่ไมสําเร็จการศึกษา คืนเอกสารการเปลี่ยน 1 ชุด
ใหนักศึกษาเพื่อดําเนินการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ในลําดับ
ตอไปเจาหนาที่จัดเก็บเปนหลักฐาน 1 ชุด เพื่อเปลี่ยนขอมูลใน
ม.ร.2 ตามเอกสาร บันทึกหมายเลขเอกสารการเปลี่ยน ลงวันที่
และลายมือชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- กรณีสําเร็จการศึกษา ถายสําเนา ม.ร.2 ที่เปลี่ยนชื่อ ฯลฯ
เรียบรอยแลวประทับตรายางรูปพอขุนวงกลม ใหคาบเกี่ยว
ระหวางรูปถายนักศึกษาดานลางกับพื้นของ ม.ร.2

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. เตรียมเอกสาร การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนา
นาม ยศ ตามแตกรณี
1.1 เปลี่ยนชื่อ เตรียมเอกสาร ดังนี้
- สําเนา ช.3
- บัตรประชาชนตัวจริง
- ใบเสร็จลงทะเบียน ภาคเรียนปจจุบัน
1.2 เปลี่ยนชื่อสกุล เตรียมเอกสาร ดังนี้
- สําเนา ช.2 กรณีจดทะเบียนของตนเอง
- สําเนา ช.4 กรณีขอใชสกุลรวมกับผูอื่น
- สําเนา ช.5 กรณีเปลี่ยนตามบิดามารดา หรือสามี
กรณีสมรส ใช ช.5 ใหใชควบคูกับหนังสือรับรอง นาง หรือ
นางสาว หรือใช คร.2 แทน ได
- บัตรประชาชนตัวจริง
1.3 กรณี เปลี่ยนยศ เตรียมเอกสาร ดังนี้
- บัตรขาราชการ
- คําสั่งแตงตั้งยศ
(ถานักศึกษาสําเร็จการศึกษา ใชสําเนา 1 ชุด ถายังไม
สําเร็จการศึกษา ใชสําเนา 2 ชุด)
- ใบเสร็จรับเงินคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (เฉพาะ
กรณี ไมสําเร็จการศึกษา ชําระคาธรรมเนียมที่ กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี ชั้น 1 จํานวน 100 บาท)
2. นักศึกษากรอกขอความในแบบฟอรมคํารองขอเปลี่ยน
ชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ ใหครบถวนและยื่นคํารอง
พรอมสําเนาหลักฐาน ที่ชอง 4 (สวป.ชั้น 2)
3. รับเอกสารการเปลี่ยนฯ คืนจากเจาหนาทีท่ ะเบียน
3.1 กรณีสําเร็จการศึกษา จะไดรับสําเนา ม.ร.2 ที่
เจาหนาที่ ดําเนินการเปลี่ยนใหแลวแตกรณี เพื่อดําเนินการ
แจงจบที่คณะ พรอมชําระคาธรรมเนียม 10 บาท
3.2 กรณีไมสําเร็จการศึกษา จะไดรับสําเนาเอกสาร
หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ ฯลฯ 1 ชุดจากเจาหนาที่ที่ลงนาม
เรียบรอยแลว นําเอกสารหลักฐานไปถายรูปทําบัตรประจําตัว
นักศึกษาในลําดับถัดไป
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27. การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
ประทับตรายาง “ใชในการตรวจสอบ” เพื่อประกอบเปน
เอกสารยื่นขอจบที่คณะ กรณีจบและมีการถายสําเนา
มีคาธรรมเนียม 10 บาท
- เฉพาะกรณี เปลี่ยนยศ เปลี่ยนชื่อสกุล และคํานําหนา
นาม ที่ไมมีบัตรประชาชน ใหจัดสงคํารองและหลักฐานไปยัง
เจาหนาที่เพื่อบันทึกในระบบ Online
- บันทึกในระบบฐานขอมูล พรอมพิมพในรายงานขอมูล
นักศึกษาการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ในแตละวันเพื่อจัดทําสถิติ
ตอไป
4. บันทึกดวยระบบ scanner จัดเก็บไวใน เครื่อง server
5. คืนเอกสารใหกับเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบ
และจัดเก็บตอไป
6. รับรายงานเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานาม ยศ จาก
เจาหนาที่ตรวจสอบ ภายหลังจากตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลการเปลี่ยนเรียบรอยแลว

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
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28. การลาออกจากการเปนนักศึกษา
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับคํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษา
2. ตรวจสอบคํารองและเอกสารที่แนบ คือ สําเนาบัตร
ประจําตัวนักศึกษา กรณีไมถูกตองแจงนักศึกษาดําเนินการ
แกไข ถาถูกตองดําเนินการตอไป
3. หัวหนาหนวยทะเบียนประวัตินักศึกษาตรวจสอบ และลง
นามในคํารอง หฝป.ตรวจสอบและลงนามกํากับในคํารอง ผวป./
ผูที่ไดรับมอบหมายลงนามอนุญาตในคํารอง
4. เปด Program การลาออก เพื่อบันทึกขอมูลการลาออก
จากการเปนนักศึกษา แลวคียรหัสประจําตัวนักศึกษาที่
ลาออก พรอมทั้งใชคําสั่งพิมพรายงานขอมูลการลาออก
5. ตรวจสอบการพิมพรายงานชื่อ–สกุล ตรงกับคํารองขอ
ลาออกหรือไม กรณีไมถูกตองชื่อ-สกุล ไมตรงกับการพิมพ
รายงาน ติดตอนักศึกษาแกไข และนําเสนอ ผวป. เพื่อลงนาม
เปนรายบุคคล
6. จัดทําประกาศรายชื่อการลาออกจากการเปนนักศึกษา
และนําเสนอ ผวป. ลงนามอนุมัติ
7. ผวป. ลงนามในประกาศรายชื่อนักศึกษาลาออก
8. สงประกาศรายชื่อนักศึกษาลาออกใหทุกคณะรับทราบ
โดยทั่วกัน
9. ปดประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษาลาออกในแตละเดือน
เพื่อใหนักศึกษาที่ลาออกตรวจสอบรายชื่อไดที่ฝายทะเบียน
ประวัตินักศึกษา สวป.ชั้น 2 ชอง 5 และที่บอรดทางขึ้นชั้น 2
และจัดสงประกาศลงเว็บไซต สวป. ในแตละเดือน

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. เขียนคํารองขอลาออก
2. ยื่นบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัว
ประชาชนฉบับจริง ที่อาคาร สวป. ชั้น 2 ชอง 5
3. กรณีไมมีเอกสารตามขอ 2 ใหใช ม.ร.2 แทน
หมายเหตุ
การปดประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษาลาออกในแตละ
เดือนเพื่อใหนักศึกษาที่ลาออกตรวจสอบรายชื่อไดที่ฝาย
ทะเบียนประวัตินักศึกษา สวป.ชั้น 2 ชอง 5 และที่บอรดทาง
ขึ้นชั้น 2 และลงเว็บไซต สวป. ในแตละเดือน
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29. การตรวจสอบสถานภาพ/รหัสประจําตัวนักศึกษา
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. รับแบบยื่นคําขอรหัสประจําตัวนักศึกษา/ ตรวจสอบ
สถานภาพนักศึกษา พรอมบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกใหของผูม าติดตอขอทราบขอมูล
รหัสประจําตัวนักศึกษา และตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหวาเปนของผูมาติดตอ
ขอทราบขอมูล
3. ดําเนินการคนหารหัสประจําตัวนักศึกษา พรอม
ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาดวยการคนหาขอมูลจาก
ฐานขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
4. แจงผลการคนหารหัสประจําตัวนักศึกษา หรือ
สถานภาพนักศึกษาปจจุบัน พรอมคืนบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
5. ใหนักศึกษาบันทึกขอมูลรหัส ชื่อ-สกุล ในบัญชีลง
นามการขอรับบริการ

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
ติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่อาคาร สวป.ชั้น 2 ชอง 5
1. ยื่นคําขอรหัสประจําตัวนักศึกษา/ตรวจสอบสถานภาพ
นักศึกษา มีเอกสารดังนี้
- กรณีขอทราบรหัสประจําตัวนักศึกษา ยื่นบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให หรือเอกสารอื่น
เชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลฯ
- กรณีขอทราบสถานภาพนักศึกษา ยื่นบัตรประจําตัว
นักศึกษา
2. รับเอกสารผลการคนหารหัสประจําตัวนักศึกษาหรือ
สถานภาพนักศึกษาปจจุบัน พรอมรับคืนบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
3. ลงรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-สกุล และประเภทของ
การขอรับบริการในบัญชีเซ็นชื่อของหนวยงาน

30. การแกไขขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
การแกไขขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
เชน คํานําหนานาม ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย-อังกฤษ วันเดือน
ปเกิด เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่พาสปอรต รวมทั้งการแกไข
ที่อยูของนักศึกษา
1. รับแบบยื่นคําขอแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา พรอม
บัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน
2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารใหถูกตองตรงกัน
3. นําบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงอานดวยเครื่อง
Smart Card และเก็บขอมูลในระบบ ORACLE
4. แจงผลการแกไขใหนักศึกษาทราบ โดยใหนักศึกษา
ตรวจสอบขอมูลที่แกไขจากหนาจอคอมพิวเตอร และคืน
เอกสาร
5. ใหนักศึกษากรอกขอมูล รหัส ชื่อ-สกุล ในบัญชีลงนาม
การขอรับบริการของหนวยงาน

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
ติดตอขอรับบริการดวยตนเองที่อาคาร สวป.ชั้น 2
ชอง 5
1. ยื่นคําขอแกไขขอมูลประวัตินักศึกษา พรอมบัตร
ประจําตัวนักศึกษา บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน รับรองสําเนาถูกตอง
2. ตรวจสอบความถู กต อ งของข อมูลที่ แกไขจาก
หนาจอคอมพิ วเตอร ณ จุดรับ บริการ
3. ลงรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ-สกุล และประเภทของ
การขอรับบริการในบัญชีลงนามของหนวยงาน
4. รับคืนบัตรประจําตัวนักศึกษา และบัตรประจําตัว
ประชาชน
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การปฏิบัติงาน สถานที่ อาคาร สวป. ชั้น 3
31. การขอทดสอบภาษาไทยสําหรับผูสมัครที่เปนชาวตางประเทศ
32. การปรับฐานขอมูลเทียบโอนหนวยกิตภายหลังการสมัคร
33. การแกไขรหัสประจําตัวนักศึกษา
34. การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษา ของนักศึกษาที่มีปญหาดานวุฒิการศึกษา
35. การใหบริการตรวจสอบวุฒิบัตร เพื่อขอ TRANSCRIPT หรือแจงจบการศึกษา
36. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ใชวุฒิบัตรตางประเทศแตยังไมไดชําระ
คาธรรมเนียมจัดสงวุฒิบัตรไปตรวจสอบยังตางประเทศ
37. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิบัตร
38. การรับสมัครนักศึกษาใหม ทาง INTERNET สวนกลาง
39. การรับสมัครนักศึกษาใหม ทาง INTERNET สวนภูมิภาค
ชองทางการใหบริการ
นักศึกษาสวนกลางติดตอดวยตนเอง ณ หนวยรับสมัคร ฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
นักศึกษาสวนภูมิภาคติดตอทางไปรษณีย
สถานที่ใหบริการ

อาคาร สวป.ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
หนวยรับสมัคร โทรศัพท 0-2310-8615, 0-2310-8623
หนวยตรวจสอบวุฒิบัตร โทรศัพท 0-2310-8000 ตอ 4833
ระยะเวลาเปดใหบริการ 1) วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ)
2) วันเสารและวันอาทิตย เปดบริการ กรณีมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรม คุมสอบ ลงทะเบียนเรียน และรับสมัครนักศึกษาใหม
3) มีพักกลางวัน
เวลาเปดใหบริการ
8.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
ชองทางการรองเรียน
หากการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอรองเรียนไดที่ กลองรับความ
คิดเห็น ณ บริเวณอาคาร สวป. ชั้น 3 หรือ โทรศัพท 0-2310-8615 และทางเว็บไซต www.regis.ru.ac.th
หัวขอ “รับเรื่องรองเรียน สวป.”
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31. การขอทดสอบภาษาไทยสําหรับผูสมัครที่เปนชาวตางประเทศ
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
การขอทดสอบภาษาไทยสําหรับผูสมัครที่เปนชาว
ตางประเทศทีต่ องการจะสมัครนักศึกษาใหม
1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ผูสมัครไดกรอกในใบ
คํารองขอทดสอบภาษาไทยใหเรียบรอย
- ชื่อ-สกุล
- สัญชาติ
- หมายเลขหนังสือเดินทาง
- วันหมดอายุของวีซา
- คณะที่ประสงคจะสมัคร
2. แนบสําเนา Passport ของผูสมัครกับใบคํารอง
3. แจงใหทราบถึงกําหนดวันเวลาและสถานที่การทดสอบ
ภาษาไทยตามที่ไดรับแจงจากคณะมนุษยศาสตร และแจง
กําหนดวันเวลา สถานที่การรับสมัครนักศึกษาใหมใหผสู มัคร
ทราบ
- เสนอ หฝร.ลงนามเพื่อผานผูอํานวยการ สวป.
- เมื่อผูอํานวยการฯ ลงนามเรียบรอยแลว ดําเนินการ
จัดสงคํารองไปที่คณะมนุษยศาสตรตอไป
- ใหใสขอมูลการทดสอบภาษาตางประเทศ ใน Banner
ประกาศรับสมัคร ในเว็บไซต www.ru.ac.th ใหเดนชัด
- เมื่อไดกําหนดวันเวลาการเขียนคํารอง และกําหนดวัน
เวลาทดสอบภาษาไทย จัดทําหนังสือแจงกําหนดการทดสอบ
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของและบุคลากรใน สวป. ทราบดวย

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ

ชาวตางประเทศ ผูประสงคสมัครเขาศึกษา ที่ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตองผานการทดสอบภาษาไทย
1. ผูสมัครตองนําหลักฐานสําเนา Passport หนาที่มีรูป
ถายของตนเองจํานวน 1 ฉบับ เพื่อเปนเอกสารประกอบการ
เขียนคํารองขอทดสอบภาษาไทยโดยยื่นคํารองที่อาคาร สวป.
ชั้น 3
2. เขียนคํารองขอทดสอบภาษาไทย
3. ยื่นคํารองพรอมสําเนา Passport
4. นักศึกษาเขาสอบตามวันเวลาที่กําหนดไว
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32. การปรับฐานขอมูลเทียบโอนหนวยกิตภายหลังการสมัคร
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
การปรับฐานขอมูลเทียบโอนหนวยกิตภายหลังการสมัคร
เพื่อใหนักศึกษาที่ไมไดใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตในวันที่สมัคร
ไดใชสิทธิเทียบโอนนั้น
1. กรณีที่ใชสิทธิหมดสถานภาพจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- ตรวจสอบขอมูลในใบสมัคร (ม.ร.2) ของนักศึกษา
- แจงใหนักศึกษาเขียนคํารองขอปรับฐานขอมูลเทียบโอน
- แนบใบคํารองกับสําเนาวุฒกิ ารศึกษาทีน่ ักศึกษาใช
สมัครเรียน, สําเนา TRANSCRIPT กรณีไมสําเร็จการศึกษา
และใบสมัคร (ม.ร.2) ของนักศึกษาในรหัสประจําตัวนักศึกษา
เดิมตามที่ระบุใน TRANSCRIPT
- ประทับตราการใชสิทธิเทียบโอนในใบคํารองและเอกสาร
แนบทุกฉบับ
- ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดใหถูกตองอีกครั้ง
- แจงนักศึกษาใหมาติดตอเพื่อดําเนินการขั้นตอนตอไปใน
อีก 5 วันทําการ ที่อาคาร สวป. ชั้น 6
2. กรณีที่ใชสิทธิยาย-โอนจากสถาบันอืน่
- ตรวจสอบขอมูลในใบสมัคร (ม.ร.2) ของนักศึกษา
- แจงใหนักศึกษาเขียนคํารองขอปรับฐานขอมูลเทียบโอน
- แนบใบคํารองกับสําเนาวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใชสมัคร
เรียน และสําเนา TRANSCRIPT กรณีไมสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอืน่
- ประทับตราการใชสิทธิเทียบโอนในใบคํารองและเอกสาร
แนบทุกฉบับ
- ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดใหถกู ตองอีกครั้ง
- แจงนักศึกษาใหมาติดตอเพื่อดําเนินการขั้นตอนตอไปใน
อีก 5 วันทําการ ที่อาคาร สวป. ชั้น 6
3. กรณีที่ใชสิทธิเทียบโอนวุฒิการศึกษาระดับ
อนุปริญญาขึ้นไปจากสถาบันอื่น
- ตรวจสอบขอมูลในใบสมัคร (ม.ร.2) ของนักศึกษา
- แจงใหนักศึกษาเขียนคํารองขอปรับฐานขอมูลเทียบโอน
- แนบใบคํารองกับสําเนาวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใชสมัคร
เรียน และสําเนาวุฒิการศึกษาจากสถาบันอื่น

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
การปรับฐานขอมูลเทียบโอนหนวยกิตภายหลังการสมัคร
1. อัตราคาธรรมเนียม
- คาปรับฐานเทียบโอน 500 บาท
- คาเทียบโอนหนวยกิตละ 50 บาท (จาก ม.รามคําแหง)
- คาเทียบโอนหนวยกิตละ 100 บาท (วุฒิการศึกษาจาก
ตางสถาบันหรือยายโอนจากสถาบันอื่น)
กรณีที่ใชสิทธิหมดสถานภาพจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1. นักศึกษาตองนําสําเนาวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเรียน
พรอม TRANSCRIPT ที่ไมสําเร็จการศึกษาอยางละ 1 ฉบับ,
สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 ฉบับ, สําเนาใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคลาสุด จํานวน 1 ฉบับ ยื่นที่อาคาร สวป.
ชั้น 3 เพื่อเปนหลักฐานในการใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต
2. เขียนคํารองขอปรับฐานขอมูลเทียบโอนฯ
3. นักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนตอไปตามที่ไดแจงไวใน
ใบนัด
กรณีที่ใชสิทธิยาย-โอนจากสถาบันอื่น
1. นักศึกษาตองนําสําเนาวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเรียน
พรอม TRANSCRIPT ที่ไมสําเร็จการศึกษาอยางละ 1 ฉบับ,
สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 ฉบับ, สําเนาใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคลาสุด จํานวน 1 ฉบับ ยื่นที่อาคาร สวป.
ชั้น 3 เพื่อเปนหลักฐานในการใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต
2. เขียนคํารองขอปรับฐานขอมูลเทียบโอนฯ
3. นักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนตอไปตามที่ไดแจงไวใน
ใบนัด
กรณีที่ใชสิทธิเทียบโอนวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้น
ไปจากสถาบันอื่น
1. นักศึกษาตองนําสําเนาวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเรียน
พรอมวุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวอยางละ 1 ฉบับ,
สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 ฉบับ, สําเนาใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคลาสุด จํานวน 1 ฉบับ ยื่นที่อาคาร สวป.
ชั้น 3 เพื่อเปนหลักฐานในการใชสิทธิเทียบโอนเทียบโอน
หนวยกิต
2. เขียนคํารองขอปรับฐานขอมูลเทียบโอนฯ
3. นักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนตอไปตามที่ไดแจงไวใน
ใบนัด
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32. การปรับฐานขอมูลเทียบโอนหนวยกิตภายหลังการสมัคร (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
- ประทับตราการใชสิทธิในใบคํารองและเอกสารแนบ
ทุกฉบับ
- ประทับตราการยกเลิกในวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเพื่อ
เปลี่ยนขอมูลเปนวุฒิการศึกษาจากสถาบันอื่น
- ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดใหถูกตองอีกครั้ง
- แจงนักศึกษาใหมาดําเนินการขั้นตอนตอไปในอีก 5 วัน
ทําการ ที่อาคาร สวป.ชั้น 6
นักศึกษาสวนภูมิภาคปรับฐานเทียบโอน ปฏิบัติงาน
เชนเดียวกับสวนกลาง

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
หลักเกณฑ
1. วุฒิการศึกษาที่นํามาใชเพื่อปรับฐานขอมูลจะตองระบุ
วันที่สําเร็จการศึกษากอนวันสุดทายของการรับสมัคร
นักศึกษาใหมในภาค/ปการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร
2. ใหนักศึกษามาดําเนินการขอใชสิทธิเทียบโอนภายหลังได
หลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครนักศึกษาใหมในแตละภาคการศึกษา
แลวอยางนอย 2 เดือน

นักศึกษาสวนภูมิภาคปรับฐานเทียบโอน ดําเนินการดังนี้
1. นักศึกษาสวนภูมิภาค เขียนใบคํารองขอปรับฐานขอมูล
ใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต (ใบคํารองอยูทายเลมระเบียบและ
คูมือสมัครเขาเปนนักศึกษา ม.ร.1) หรือดาวนโหลดไดที่
www.regis.ru.ac.th) พรอมทั้งซื้อธนาณัติจํานวน 600 บาท
(คาธรรมเนียมในการเทียบโอน 500 บาท, คาฐานขอมูลเทียบ
โอน 100 บาท) สั่งจายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณฝ.
รามคําแหง
2. นักศึกษาตองแนบเอกสารในขอ 1 และเอกสาร
ประกอบการใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต เชนเดียวกับนักศึกษา
สวนกลางทุกกรณี
3. จัดสงเอกสารทั้งหมดมาที่ ตูปณ.1011 ปณฝ.รามคําแหง
กทม. 10241
4. รอเจาหนาที่แจงกําหนดการเพื่อใหนักศึกษามา
ดําเนินการปรับฐานฯ และชําระคาเทียบโอนหนวยกิต
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33. การแกไขรหัสประจําตัวนักศึกษา
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูใหบริการ
ผูรับบริการ
การแกไขรหัสประจําตัวนักศึกษาใหถกู ตอง เพื่อให
1. นักศึกษาตองนําสําเนาวุฒิการศึกษาที่ใชสมัครเรียน
นักศึกษาที่ไดรหัสประจําตัวนักศึกษาผิดประเภทหรือผิดคณะ พรอมสําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคลาสุด อยางละ 1
ไดรหัสประจําตัวนักศึกษาทีถ่ ูกตองตรงกับคณะที่ประสงคจะ ฉบับ ที่อาคาร สวป.ชั้น 3
สมัคร
2. เขียนคํารองขอแกไขรหัสประจําตัวนักศึกษา
- ตรวจสอบขอมูลในใบสมัคร (ม.ร.2) ของนักศึกษากอน
3. นักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนตอไปตามที่ไดแจงไวใน
- ใหนักศึกษาเขียนคํารองขอแกไขรหัสประจําตัวนักศึกษา
ใบนัด
- แนบใบคํารองกับสําเนาวุฒกิ ารศึกษาที่นักศึกษาใช
สมัครเรียนพรอมสําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคลาสุด
- ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดใหถูกตองอีกครั้ง
- แจงนักศึกษาใหมาดําเนินการเปลี่ยนรหัสประจําตัว
นักศึกษาที่ถูกตองที่อาคาร สวป. ชั้น 6 พรอมทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษาใหมที่อาคาร สวป.ชั้น 2 นับจากวันที่ยื่น
คํารองไปอีก 5 วันทําการ

34. การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษา ของนักศึกษาที่มีปญหาดานวุฒิการศึกษา
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษา ของนักศึกษาที่มีปญหา
ดานวุฒิการศึกษาไมถูกตอง ไมครบถวนสมบูรณ
1. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่หนวยตรวจสอบวุฒิบัตร สงมาให
ดําเนินการแยกประเภทของปญหาตางๆ และสืบคนขอมูล
นักศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส กอนรวบรวมเอกสารเพื่อบันทึก
ขอมูลในเอกสารการติดตามเอกสารวุฒิบัตรของนักศึกษาตอไป
2. บันทึกรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ ชื่อสกุล ในระบบ
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเกา ของภาค 1 และภาค 2 ของป
การศึกษาเพื่อ LOCK ไมใหลงทะเบียนเรียนเพื่อใหนักศึกษามา
ติดตอในชวงของวันลงทะเบียนเรียน
3. เมื่อนักศึกษามาติดตอที่หนวยรับสมัครแลว ใหนักศึกษาเขียน
ใบนัดที่จะสงเอกสารฉบับสมบูรณใหหนวยรับสมัครภายหลังจาก
การติดตอแลวในอีก 15 วันทําการ
4. ดําเนินการปลด LOCK รหัสประจําตัวนักศึกษาเพื่อให
นักศึกษาไปดําเนินการลงทะเบียนเรียนตอไป พรอมออกใบนัดอีก
ครั้งเพื่อใหนักศึกษานําเอกสารวุฒิการศึกษาฉบับถูกตองสมบูรณ
มายื่นใหตามกําหนดที่ระบุไวในใบนัด
5. ตรวจสอบเอกสารที่นักศึกษานํามาใหใหมใหถูกตองและ
ครบถวน เพื่อรวบรวมใหหนวยตรวจสอบวุฒิบัตรดําเนินการตอไป

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. เมื่อนักศึกษารับทราบปญหาเอกสารหลักฐานวุฒิ
การศึกษาที่ไมถูกตอง ไมครบถวนและไมสมบูรณ ติดตอ
หนวยรับสมัครไดทุกชองทางการสมัคร (สมัครดวยตนเอง
สมัครทางอินเทอรเน็ต สมัครทางไปรษณีย) ที่นักศึกษาใชใน
การสมัครเขาศึกษา
2. รับใบนัดเพื่อนําเอกสารฉบับที่สมบูรณมาใหในภายหลัง
ภายใน 15 วันทําการ
3. นักศึกษาดําเนินการนําเอกสารที่สมบูรณมายื่นใหที่
หนวยรับสมัครภายในเวลาที่กําหนดไว
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35. การใหบริการตรวจสอบวุฒิบัตร เพื่อขอ TRANSCRIPT หรือแจงจบการศึกษา
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูใหบริการ
ผูรับบริการ
1. ตรวจสอบผลการตรวจสอบวุฒิบัตร
1. แจงใหนักศึกษากรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวน
- บันทึกรหัสประจําตัวนักศึกษา
- ชื่อ – นามสกุล
- ตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล และผลการตรวจสอบ
- รหัสประจําตัวนักศึกษา
วุฒิบัตร
- เบอรโทรศัพท
2. กรณีมีผลการตรวจสอบวุฒิบัตรแลวใหนักศึกษา
- ชื่อสถานศึกษาเดิม
ดําเนินการขอ TRANSCRIPT ไดที่ ONE STOP SERVICE
- Email (ถามี)
3. กรณียังไมมีผลการตรวจสอบวุฒิบัตร ถายสําเนาวุฒิบัตร 2. ยื่นสําเนาวุฒิบัตร (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ และเขียนรหัส
จากฐานขอมูลวุฒิบัตรในระบบอิเล็กทรอนิกส
ประจําตัวนักศึกษาไวที่วุฒิบัตรใหถูกตอง
4. ดําเนินการสงหนังสือขอความรวมมือในการตรวจสอบ
3. รับหลักฐานการขอตรวจสอบวุฒิบัตร เพื่อรอผลการ
วุฒิบัตรยังสถานศึกษาเดิม
ตรวจสอบวุฒิบตั ร หรือติดตามเรื่อง
5. ใหหลักฐานการขอตรวจสอบวุฒิบัตรแกนักศึกษา เพื่อใช
ในการติดตามผลการตรวจสอบวุฒิบัตรนั้น

36. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ใชวุฒิบัตรตางประเทศแตยังไมไดชําระ
คาธรรมเนียมจัดสงวุฒิบัตรไปตรวจสอบยังตางประเทศ
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
1. เพื่อตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมจัดสงวุฒิบัตรไป
ตรวจสอบยังตางประเทศ
2. ถายังไมไดชําระดําเนินการเปดระบบ ONLINE บันทึกรหัส
ประจําตัวนักศึกษา ตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล และบันทึก LOCK
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชั่วคราวในภาค 1 และ ภาค 2
ของปการศึกษา เพื่อใหนักศึกษามาติดตอรับทราบเหตุผลของการ
LOCK การลงทะเบียนเรียน
3. เมื่อนักศึกษามารับทราบแลว ติดตอขอลงทะเบียนเรียนให
นักศึกษาไปชําระเงินคาธรรมเนียมจัดสงวุฒิบัตรไปตางประเทศ
ที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดีเปนเงินจํานวน 1,000 บาท
4. ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจําตัวนักศึกษาของ
ใบเสร็จรับเงินคาจัดสงใหถูกตอง และเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินนั้น
ไวเปนหลักฐาน
5. บันทึกรหัสประจําตัวนักศึกษา ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เพื่อ
ดําเนินการปรับฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมคาจัดสงแลว
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
6. ดําเนินการปลด LOCK การลงทะเบียนเรียน เพื่อใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตอไป

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
1. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมได แจงใหนักศึกษา
รับทราบและใหไปชําระเงินที่กองคลังสํานักงานอธิการบดี
เปนเงินจํานวน 1,000 บาท
2. นําสําเนาใบเสร็จรับเงิน จํานวน 1 ฉบับ ยื่นใหเจาหนาที่
บริการตรวจสอบวุฒิบตั รและเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงไว
เปนหลักฐาน
3. ใหไปลงทะเบียนเรียนไดตามปกติ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ใชวุฒิบัตรตางประเทศปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการตรวจสอบหนังสือสําคัญ
แสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล และประกาศ ม.ร.
เรื่องการชําระเงินและการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดสง
หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิจากสถานศึกษาตางประเทศไป
ตรวจสอบยังหนวยงานตนสังกัด
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37. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิบัตร
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูใหบริการ
ผูรับบริการ
การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีปญหา
1. แจงใหนักศึกษาลงชื่อรับทราบปญหาและใหดําเนินการ
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบวุฒิบัตร เชน วุฒิบัตรไมสมบูรณ,
ติดตอกับสถานศึกษาเดิม
มีการแกไขเอกสาร ชื่อ-นามสกุลไมตรง, ไมปรากฏหลักฐาน,
2. เมื่อไดรับวุฒิบัตรที่ถูกตองใหนํามายื่นที่หนวยตรวจสอบ
ปลอมแปลง อื่น ๆ เปนตน
วุฒิบตั ร ฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา สวป. ชั้น 3
1. ตรวจสอบผลการตรวจสอบวุฒิบัตรที่ไดรับแจงจาก
3. รอผลการตรวจสอบวุฒบิ ตั รที่นักศึกษานํามายื่นใหม
สถานศึกษาเดิม รวบรวมขอมูลของนักศึกษาที่มีปญหา
2. สืบคนขอมูลของนักศึกษาที่มีผลการตรวจสอบวุฒิบตั ร
ไมถูกตองเพื่อติดตามนักศึกษาเบื้องตนทางโทรศัพทหรือ
ไปรษณียบัตร
3. รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่มผี ลการตรวจสอบวุฒิบัตรไม
ถูกตอง เพื่อดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยแจง
นักศึกษานําวุฒิบัตรมาแสดง
4. LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาค 1 และภาค
2 ของปการศึกษา โดยบันทึกรหัสประจําตัวนักศึกษา ชื่อ นามสกุล เพื่อใหนักศึกษามาติดตอรับทราบการแจงผลการ
ตรวจสอบวุฒิบตั รของสถานศึกษาเดิม
5. กรณีที่นักศึกษามาติดตอเพื่อขอลงทะเบียนเรียนจะปลด
LOCK ใหนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนชั่วคราว หลังจาก
ลงทะเบียนเรียนแลวจะ LOCK ลงทะเบียนเรียนตอไปจนกวา
นักศึกษาจะดําเนินการตามที่สถานศึกษาเดิมแจงผลการ
ตรวจสอบไว
6. เมื่อไดวุฒิบัตรที่ถูกตองจากนักศึกษาแลว ดําเนินการสง
ตรวจสอบความถูกตองยังสถานศึกษาเดิม ถาถูกตองแลวจะ
ปลด LOCK การลงทะเบียนเรียนตอไป
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38. การรับสมัครนักศึกษาใหม ทาง INTERNET สวนกลาง
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูใหบริการ
ผูรับบริการ
รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทางอินเทอรเน็ต และ
ขั้นตอนในการสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางผานทาง
รับหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย ผานระบบรับสมัคร
อินเทอรเน็ต
www.iregis2.ru.ac.th เพื่อใหผูสมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการเปนนักศึกษา การรับใบเสร็จลงทะเบียนเรียน และ 1. เปด www.iregis2.ru.ac.th เพื่อเขาสูระบบการสมัคร
ผานทางอินเทอรเน็ต
การรับบัตรประจําตัวนักศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
2. พิมพขอมูลการลงทะเบียนเรียนพรอมกรอกประวัติ
1. เปดตูไปรษณียเพื่อรับเอกสารที่ผูสมัครสงมาที่ ตูปณ.1002
สวนตัวใน (ม.ร.2) ใหครบถวนสมบูรณ แลวจะไดรับ
1.1 พิมพเลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อการ
Username และ Password ใชในการเขาสูระบบเพื่อ
บันทึกการรับเอกสาร
ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน
1.2 พิมพรายงาน บัญชีรายชื่อของผูสมัครทาง อินเทอรเน็ต
3. ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน
ที่สงเอกสาร/หลักฐานทางตูไปรษณีย
และคาบํารุงการศึกษา
1.3 แยกเอกสารแตละคณะสงใหเจาหนาทีท่ รี่ ับผิดชอบ
วิธีการชําระเงิน : มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการชําระเงิน
ดําเนินการตอไป
คาธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 3 วิธี ดังนี้
2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการสมัครที่
วิธีที่ 1 การชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตของผูสมัครหรือ
ผูสมัครสงมาตรวจสอบ ดังนี้
ผูป กครอง (ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียม ธนาคาร
2.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
เพิ่มตามอัตราของบัตรเครดิต)
สวนกลางผานทางอินเทอรเน็ต ติดรูปถายขนาด 1.5 หรือ 2
วิธีที่ 2 การชําระเงินโดยผานเคานเตอรของธนาคารไทย
นิ้ว พรอมลงชื่อผูตรวจสอบ
พาณิชย (ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม 10 บาท)
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
วิธีที่ 3 การชําระเงินโดยผานระบบ APP SCB EASY โดย
2.3 สําเนาวุฒิบัตร (โดยตรวจสอบวันอนุมัติ วันออกและ
การสแกน QR CODE หรือ BAR CODE
สาเหตุที่ออก และมี ชื่อ-นามสกุลถูกตองตรงกับเอกสาร)
(ผูสมัครตอง Capture หนาจอที่ชําระเงินเรียบรอยแลวเก็บไว
จํานวน 2 ฉบับ
เปนหลักฐานการชําระเงิน)
2.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
***โดยผูสมัครจะตองชําระเงินภายใน 3 วันทําการ
2.5 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ
นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนไว
2.6 ใบแจงชําระเงินที่เปนชื่อผูสมัครและชําระผาน
4. สงเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนทางไปรษณีย ถึง
ธนาคารไทยพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
“หัวหนาฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา”
2.7 ชื่อ - นามสกุล ของผูสมัครในเอกสารหลักฐานการ
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
สมัครทุกชนิดตองเปนบุคคลเดียวกันเทานั้น กรณีที่มีการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตู ปณ. 1002
เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ตองแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดวย
ปณฝ. รามคําแหง กรุงเทพ ฯ 10241
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองบนเอกสารทุกฉบับ
โดยผูสมัครจะตองสงเอกสารทางไปรษณียภายใน 5 วัน
3. บันทึกการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครที่หนา
ทําการ นับจากวันที่ชําระคาลงทะเบียนเรียน
เว็บไซต เพื่อแจงใหผูสมัครทราบสถานะการสมัคร
5. เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้
3.1 พิมพเลขทีบ่ ตั รประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อ
5.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร.2)
ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานการสมัคร ทั้งชื่อ-นามสกุล
พรอมติดรูปถายสีหนาตรง ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว และลงชื่อ
คณะ ประเภท การสมัคร และวุฒทิ ี่ใชในการสมัครเรียน ที่
ผูสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
หนาเว็บไซต พรอมแจงใหผูสมัครทราบสถานะการสมัคร
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38. การรับสมัครนักศึกษาใหม ทาง INTERNET สวนกลาง (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
3.2 กรณีที่เอกสารการสมัครไมถูกตอง ดําเนินการแจง
ปญหาใหผูสมัครทราบที่หนาสถานะสมัคร
4. ออกรหัสประจําตัวนักศึกษาสําหรับผูสมัครที่เอกสารการ
สมัครครบถวนถูกตองและสถานะการชําระเงินผาน ดังนี้
4.1 ตรวจสอบรายงานผูสมัครที่มสี ิทธิเปนนักศึกษาพรอม
พิมพรายงานแยกตามคณะ
4.2 คนหาเอกสารผูสมัครที่เอกสารหลักฐานและ
สถานะการชําระเงินถูกตอง โดยเรียงตามรายชื่อในใบรายงาน
ผูสมัครที่มีสิทธิเปนนักศึกษา
4.3 เขียน ชื่อ-นามสกุล ลงในบัญชีออกรหัสประจําตัว
นักศึกษา โดยตองตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครจาก
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกับใบรายงานผูสมัครทีม่ ีสิทธิ
เปนนักศึกษา พรอมติดสติ๊กเกอรรหัสประจําตัวนักศึกษาบน
เอกสารการสมัครทุกชนิด
4.4 พิมพหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน พรอมอาน
Bar – Code รหัสประจําตัวนักศึกษา โดยตองตรวจสอบชื่อนามสกุลผูสมัครบนหนาเว็บไซตกบั เอกสารการสมัครอีกครั้ง
พรอมแจงสถานะการเปนนักศึกษาและรหัสประจําตัว
นักศึกษาใหผูสมัครทราบที่หนาเว็บไซต

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
5.2 สําเนาวุฒิการศึกษา ถายสําเนาดานหนา–ดานหลัง
จํานวน 2 ฉบับ “วุฒิการศึกษาตองระบุการจบหลักสูตร
และวันที่สําเร็จการศึกษาเทานั้น”
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่
หนวยงานราชการออกให จํานวน 2 ฉบับ
5.4 กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล คํานําหนานาม ยศ
สมรส สิ้นสุดการสมรส ตองแนบสําเนาใหเทาจํานวนวุฒ-ิ
การศึกษาและเย็บติดกันเปนชุด (ถามี)
5.5 สําเนาทะเบียนบานที่มี ชื่อ-นามสกุล ผูสมัคร จํานวน
1 ฉบับ
5.6 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ
5.7 กรณีเปนพระภิกษุ สามเณร ใหสงสําเนาใบสุทธิ
หนา 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไมมีใบสุทธิใหแนบใบรับรองการ
อุปสมบทแทน จํานวน 2 ฉบับ
5.8 สําเนาใบแจงการชําระเงิน จํานวน 1 ฉบับ (ออก
โดยธนาคารไทยพาณิชย )
5.9 กรณีใชวุฒิตางประเทศ
ตองผานการทดสอบภาษาไทยกอนจึงจะสมัครได
ติดตอฝายรับสมัคร ฯ สวป.ชั้น 3 โทร. 02-3108623
(กรณีเปนชาวตางชาติ)
- สําเนา Passport จํานวน 2 ฉบับ พรอมใบแปล
Passport (กรณีเปนชาวตางชาติ)
- สําเนาแปลวุฒิการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ (กรณี
วุฒิการศึกษาเปนภาษาอื่น) จํานวน 2 ฉบับ เย็บ ติดกับวุฒิ
การศึกษา
- สําเนาใบเทียบระดับความรู จํานวน 2 ฉบับ เย็บ
ติดกับวุฒิการศึกษา (ตาม หลักเกณฑการเทียบระดับวุฒิ
การศึกษาตางประเทศ)
- แบบยินยอมเปดเผยขอมูลทางการศึกษา
(Authorization Form)
- แบบที่อยูสถานศึกษาเดิม (School Address)
***สําเนาเอกสารทุกฉบับทีน่ ํามาสมัคร ใหลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองดวย
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38. การรับสมัครนักศึกษาใหม ทาง INTERNET สวนกลาง (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
6. ตรวจสอบสถานะการสมัครโดยใช Username และ
Password ที่ไดจาก ขั้นตอนที่ 1 เพื่อตรวจสอบขอมูลการ
ลงทะเบียนเรียน เอกสารหลักฐานการสมัคร และ ขอมูลการ
ชําระเงิน
7. มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหัสประจําตัว
นักศึกษา
7.1 กรณีตรวจสอบเอกสารและการชําระเงินครบถวน
ถูกตองแลว มหาวิทยาลัยจะออกรหัสประจําตัวนักศึกษาให
7.2 กรณีการสมัครขาดคุณสมบัตหิ รือเอกสารไมครบถวน
มหาวิทยาลัย จะถือการสมัครเปนโมฆะและจะไมคืนเงินที่
ชําระไวแลวทั้งสิ้น
7.3 มหาวิทยาลัย จะแจงผลการรับสมัครทางหนาเว็บไซต
www.iregis2.ru.ac.th หลังจากไดรับเอกสารหลักฐานการ
สมัครทางไปรษณียแลว 15 วันทําการ ( ตรวจสอบ
สถานะการสมัครไดในขัน้ ตอนที่ 4)
8. ใหนักศึกษาติดตอขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาและ
ใบเสร็จรับเงินดวยตนเอง ดังนี้
8.1 ติดตอรับหลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงิน
ตัวจริง) ที่ หนวยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) อาคาร KLB ชั้น 1 โทร 02-310-8890
8.2 ตรวจสอบรายชือ่ รับบัตรประจําตัวนักศึกษาจาก
http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard/ ไดในเวลา 60
วัน หลังจากการแจงสถานะครบทุกขั้นตอน
8.3 ติดตอขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษา ไดที่ ธนาคาร
ไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง สถานที่ตั้ง
อาคาร สวป. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ โทร. 02-719-1250-3
วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 - 15.30 น.
(ปดทําการวันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
เอกสารที่ใชในการรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
1. บัตรประจําตัวประชาชน ตัวจริง
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน)

จัดทําโดย : คณะกรรมการองคความรูขององคกร (สวป.) พ.ศ.2563

51
39. การรับสมัครนักศึกษาใหม ทาง INTERNET สวนภูมิภาค
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูใหบริการ
ผูรับบริการ
รับสมัครนักศึกษาใหมสวนภูมิภาคทางอินเทอรเน็ต
ขั้นตอนในการสมัครนักศึกษาใหมสวนภูมิภาคผานทาง
และรับหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย ผานระบบรับสมัคร อินเทอรเน็ต
www.iregis2.ru.ac.th เพื่อใหผูสมัครสามารถตรวจสอบ
1. เปด www.iregis2.ru.ac.th เพื่อเขาสูระบบการสมัคร
สถานะการเปนนักศึกษา การรับใบเสร็จลงทะเบียนเรียน และ ผานทางอินเทอรเน็ต
การรับบัตรประจําตัวนักศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
2. พิมพขอมูลการลงทะเบียนเรียนพรอมกรอกประวัติ
1. เปดตูไปรษณียเพื่อรับเอกสารที่ผูสมัครสงมาที่ ตู ปณ.1011 สวนตัวใน (ม.ร.2) ใหครบถวนสมบูรณแลวจะไดรบั
1.1 พิมพเลขทีบ่ ัตรปรจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อการ Username และ Password ใชในการเขาสูระบบเพื่อ
บันทึกการรับเอกสาร
ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน
1.2 พิมพรายงาน บัญชีรายชื่อของผูสมัครทาง อินเทอรเน็ต 3. ชําระเงิน คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน
ที่สงเอกสาร/หลักฐานทางตูไปรษณีย
และคาบํารุงการศึกษา
1.3 แยกเอกสารเปนคณะ
วิธีการชําระเงิน : มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการชําระเงิน
2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการสมัคร ดังนี้ คาธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 2 วิธี ดังนี้
2.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม สวน
วิธีที่ 1 การชําระเงินโดยผานเคานเตอรของธนาคารไทย
ภูมิภาค ผานทางอินเทอรเน็ต ติดรูปถายขนาด 1.5 นิ้ว พรอม พาณิชย (ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม 10 บาท)
ลงชื่อผูตรวจสอบ
วิธีที่ 2 การชําระเงินโดยผานระบบ APP SCB EASY โดย
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
การสแกน QR CODE หรือ BAR CODE
2.3 สําเนาวุฒิบัตร (โดยตรวจสอบวันอนุมัติ วันออก และ (ผูสมัครตอง Capture หนาจอที่ชําระเงินเรียบรอยแลวเก็บไว
สาเหตุที่ออก และมี ชื่อ-นามสกุล ถูกตองตรงกับเอกสาร)
เปนหลักฐานการชําระเงิน)
จํานวน 2 ฉบับ
***โดยจะตองชําระเงินภายใน 3 วันทําการ นับจาก
2.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
วันที่ลงทะเบียนเรียนไว
2.5 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ
4. สงเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนทางไปรษณีย ถึง
2.6 ใบแจงชําระเงินที่เปนชื่อผูสมัครและชําระผานธนาคาร “หัวหนาฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา”
ไทยพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
2.7 ชื่อ - นามสกุล ของผูสมัครในเอกสารหลักฐานการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตู ปณ. 1011
สมัครทุกชนิดตองเปนบุคคลเดียวกันเทานั้น กรณีที่มีการ
ปณฝ. รามคําแหง กรุงเทพ ฯ 10241
เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ตองแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดวย โดยจะตองสงเอกสารทางไปรษณียภายใน 5 วันทําการ นับ
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองบนเอกสารทุกฉบับ
จากวันที่ชําระคาลงทะเบียนเรียน
2.8 รูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป สําหรับทําบัตร 5. เอกสารประการสมัคร ดังนี้
ประจําตัวนักศึกษา ชั่วคราว
5.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร.2)
3. บันทึกการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครที่หนา
พรอมติดรูปถายสีหนาตรง ขนาด 1.5 พรอมลงชื่อผูสมัคร
เว็บไซต เพื่อแจงใหผูสมัครทราบสถานะการสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
5.2 สําเนาวุฒิการศึกษา ถายสําเนาดานหนา–ดานหลัง
3.1 พิมพหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบ
จํ
า
นวน
2 ฉบับ “วุฒิการศึกษาตองระบุการจบหลักสูตร
ความถูกตองของหลักฐานการสมัคร ทั้งชื่อ-นามสกุล คณะ
และวันที่สําเร็จการศึกษาเทานั้น”
ประเภท การสมัคร และวุฒิที่ใชในการสมัครเรียน ที่หนา
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่
เว็บไซต พรอมแจงใหผสู มัครทราบสถานะการสมัคร
หนวยงานราชการออกให จํานวน 2 ฉบับ
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39. การรับสมัครนักศึกษาใหม ทาง INTERNET สวนภูมิภาค (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ
3.2 กรณีที่เอกสารการสมัครไมถกู ตอง ดําเนินการ
พิมพแจงปญหาใหผสู มัครทราบทีห่ นาสถานะสมัคร
4. ออกรหัสประจําตัวนักศึกษาสําหรับผูสมัครที่เอกสารการ
สมัครครบถวนถูกตองและสถานะการชําระเงินผาน ดังนี้
4.1 ตรวจสอบรายงานผูส มัครที่มสี ิทธิเปนนักศึกษาพรอม
พิมพรายงานแยกตามคณะ
4.2 คนหาเอกสารผูส มัครที่เอกสารหลักฐาน และ
สถานะการชําระเงินถูกตอง โดยเรียงตามรายชื่อในใบรายงาน
ผูสมัคร ที่มีสิทธิเปนนักศึกษา
4.3 เขียน ชื่อ-นามสกุล ลงในบัญชีออกรหัสประจําตัว
นักศึกษาโดยตองตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครจาก
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนกับใบรายงานผูสมัครทีม่ ีสิทธิ
เปนนักศึกษาพรอมติดสติ๊กเกอรรหัสประจําตัวนักศึกษาบน
เอกสารการสมัครทุกชนิด
4.4 พิมพเลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน พรอมอาน Bar –
Code รหัสประจําตัวนักศึกษา โดยตองตรวจสอบชื่อ-นามสกุล
ผูสมัครบนหนาเว็บกับเอกสารการสมัครอีกครั้ง พรอมแจง
สถานะการเปนนักศึกษาและรหัสประจําตัวนักศึกษาใหผสู มัคร
ทราบที่หนาเว็บไซต
5. สงแบบตอบรับการสมัครเขาเปนนักศึกษา ใบเสร็จรับเงิน
และบัตรประจําตัวนักศึกษาชั่วคราว สําหรับผูที่สมัครทาง
อินเทอรเน็ต

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
5.4 กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล คํานําหนานาม ยศ
สมรส สิ้นสุดการสมรส ตองแนบสําเนาใหเทาจํานวนวุฒิ
การศึกษาและเย็บติดกันเปนชุด (ถามี)
5.5 สําเนาทะเบียนบานทีม่ ี ชื่อ-นามสกุล ผูสมัคร จํานวน
1 ฉบับ
5.6 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ
5.7 รูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป สําหรับทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษา ชั่วคราว
5.8 กรณีเปนพระภิกษุ สามเณร ใหสงสําเนาใบสุทธิ
หนา 2,3,4,5 หรือในกรณีที่ไมมีใบสุทธิใหแนบใบรับรองการ
อุปสมบทแทน จํานวน 2 ฉบับ
5.9 สําเนาใบแจงการชําระเงิน จํานวน 1 ฉบับ
(ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย )
5.10 กรณีใชวุฒิตางประเทศ
- ตองผานการทดสอบภาษาไทยกอนจึงจะสมัครได
ติดตอฝายรับสมัครฯ สวป.ชั้น 3 โทร. 02-310-8624 หรือ
สาขาวิทยบริการฯ ใกลบาน ทั้ง 23 จังหวัด
(กรณีเปนชาวตางชาติ)
- สําเนา Passport จํานวน 2 ฉบับ พรอมใบแปล
Passport (กรณีเปนชาวตางชาติ)
- สําเนาแปลวุฒิการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
(กรณีวุฒิการศึกษาเปนภาษาอื่น) จํานวน 2 ฉบับ เย็บติดกับ
วุฒิการศึกษา
- สําเนาใบเทียบระดับความรู จํานวน 2 ฉบับ เย็บติด
กับวุฒิการศึกษา (ตาม หลักเกณฑการเทียบระดับวุฒิ การศึกษา
ตางประเทศ)
- แบบยินยอมเปดเผยขอมูลทางการศึกษา
(Authorization Form)
- แบบที่อยูสถานศึกษาเดิม (School Address)
***สําเนาเอกสารทุกฉบับใหลงนามรับรองสําเนาถูกตองดวย
6. ตรวจสอบสถานะการสมัครโดยใช Username และ
Password ที่ไดจาก ขั้นตอนที่ 1 เพื่อตรวจสอบขอมูลการ
ลงทะเบียนเรียน เอกสารหลักฐานการสมัคร และขอมูลการ
ชําระเงิน
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39. การรับสมัครนักศึกษาใหม ทาง INTERNET สวนภูมิภาค (ตอ)
ขั้นตอนของเจาหนาที่
ผูใหบริการ

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผูรับบริการ
7. มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหัสประจําตัว
นักศึกษา
7.1 กรณีตรวจสอบเอกสารและการชําระเงินครบถวน
ถูกตองแลว มหาวิทยาลัยจะออกรหัสประจําตัวนักศึกษาให
7.2 กรณีการสมัครขาดคุณสมบัติหรือเอกสารไม
ครบถวน มหาวิทยาลัย จะถือการสมัครเปนโมฆะและจะไม
คืนเงินที่ชําระไวแลวทัง้ สิ้น
7.3 มหาวิทยาลัย จะแจงผลการรับสมัครทางหนา
เว็บไซต www.iregis2.ru.ac.th หลังจากไดรับเอกสาร
หลักฐานการสมัครทางไปรษณียแลว 15 วันทําการ
(ตรวจสอบสถานะการสมัครไดในขั้นตอน ที่ 4)
8. ติดตอขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษา ดังนี้
8.1 ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจําตัวนักศึกษาหลังจาก
การแจงสถานะครบทุกขั้นตอนแลว 60 วัน ไดที่
http://www.regis.ru.ac.th/checkStudentCard
8.2 ติดตอขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาไดที่ ธนาคาร
ไทยพาณิชย (สาขาตามศูนยสอบที่นักศึกษาระบุไว) ทั้ง 41
ศูนยสอบ (เวนวันหยุดธนาคาร)
เอกสารที่ใชในการรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
1. บัตรประจําตัวประชาชน ตัวจริง
2. ถายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จรับเงิน)
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