องค์ความรู้ของผู้ให้บริการและผูร้ ับบริการ

เรื่อง
การบริการงานทะเบียนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการองค์ความรูข้ ององค์กร
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2565

คํานํา
การจั ด ทํ า องค์ ความรู้ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริ ก าร เรื่ อ ง การบริ ก ารงานทะเบี ย น
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์์เพื่อจัดเก็บรวบรวมการให้บริการงานด้าน
ทะเบียนการศึกษาให้เป็นองค์ความรู้ขององค์การ และนําความรู้นี้แบ่งปันไปสู่บุคลากรของสานัก
บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)์มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ศึกษา และเรียนรู้
วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละประเภทของการให้บริการต่าง ๆ ที่ฝ่ายนั้น ๆ รับผิดชอบรวมถึง
ความรู้ที่บุคลากรได้รับ จะสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่าง์ๆ์ของ์สวป.
พร้อมอํานวยความสะดวกในการให้คาแนะนํ าช่ว ยเหลือ นัก ศึก ษา ตลอดจนผู้สนใจทั ่ ว ไปที ่ ต ิ ด ต่ อ
ขอรับบริการได้ตามวัตถุประสงค์์และตรงเป์้าหมายที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ ความรวดเร็วของการให้บริการจะเกิดขึ้นได้ เมื่อผูร้ ับบริการได้ศึกษาข้อมูลพร้อม
จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง์ครบถ้วนจากองค์ความรู้ ฯ ฉบับนี้
อนึ่ง เพื่อให้การจัดทําองค์ความรู้ฯ ฉบับนี้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการองค์ความรู้ของ
องค์กรจึงได้นาข้อมูลองค์ความรู้ ฯ บันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศ Website สวป. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผูส้ นใจทั่วไปได้รบั ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการองค์ความรู้ขององค์กร
11 กุมภาพันธ์์ 2565

สารบัญ
องค์์ความรู้เ์รื่อง
หน์้า
การปฏิบัติงาน สถานทีห่ น่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จอาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
1. ตรวจสอบผลการศึกษา (ใบเช็คเกรด)
2. ใบรับรองผลการศึกษา TRANSCRIPT (กรณีไม่สําเร็จการศึกษา)
3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
4. สําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา
5. สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน
6. การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาส่วนกลาง
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3
4
5
6
7

การปฏิบัติงาน สถานที่อาคาร สวป. ชั้นเคาน์เตอร์์ช่อง์3,์4 ,์6
7. ใบรับรองผลการศึกษา TRANSCRIPT (กรณีสําเร็จการศึกษา)
8. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
9. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์)์
10. ใบปริญญาบัตร (กรณีไม่เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
11. ใบแทนปริญญาบัตร
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13
14
15
16

การปฏิบัติงานสถานที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) , อาคาร สวป. ชั้น์6
12. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
13. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)
14. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทาง์INTERNET (ส่วนกลาง)
15. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทาง์INTERNET (ส่วนภูมิภาค)
16. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต่างสถาบัน
17. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (ส่วนกลาง)
18. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (ส่วนกลาง)
19. การลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น RU REGIS (ส่วนกลาง)
20. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)
21. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (ส่วนภูมิภาค)
22. การลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น RU REGION (ส่วนภูมิภาค)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สารบัญ (ต่อ)

องค์ความรูเ้ รื่อง
หน์้า
การปฏิบัติงาน สถานที่ อาคาร สวป. ชั้น 2
23. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
24. การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล คํานําหน้านาม ยศ
25. การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
26. การตรวจสอบสถานภาพ/รหัสประจําตัวนักศึกษา
27. การแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
การปฏิบัติงาน สถานที่ อาคาร สวป. ชั้น 3
28. การขอทดสอบภาษาไทยสําหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างประเทศ
29. การปรับฐานข้อมูลเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังจากการสมัคร
30. การแก้ไขรหัสประจําตัวนักศึกษา
31. การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่มีปัญหาด้านวุฒิการศึกษา
32. การให้บริการตรวจสอบวุฒิบัตรเพื่อขอ TRANSCRIPT หรือแจ้งจบการศึกษา
33. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ใช้วุฒิบัตรต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมจัดส่งวุฒิบัตรไปตรวจสอบยังต่างประเทศ
34. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มปี ัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิบัตร
35. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET ส่วนกลาง
36. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET ส่วนภูมิภาค

30
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44
47

องค์ความรู้ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
การปฏิบัติงาน สถานที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
1. ตรวจสอบผลการศึกษา (ใบเช็คเกรด)
2. ใบรับรองผลการศึกษา TRANSCRIPT ( กรณีไม่สําเร็จการศึกษา)
3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
4. สําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา
5. สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน
6. การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาส่วนกลาง
ช่องทางการให้บริการ
นักศึกษาส่วนกลางติดต่อด้วยตนเอง ณ์สถานที่ให้บริการ
นักศึกษาส่วนภูมิภาคติดต่อทางไปรษณีย์
สถานที่ให้บริการ
อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น1 หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-8890
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
2) วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เปิดบริการ กรณีมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรม คุมสอบ และรับสมัครนักศึกษาใหม่
3) ไม่มีพักกลางวัน
เวลาเปิดให้บริการ
8.30 น. - 16.00 น.

2
1. ตรวจสอบผลการศึกษา (ใบเช็คเกรด)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
1. รับใบคาร้อง์บัตรประจาตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม
1.์ยื่นใบคาร้องพร้อมบัตรประจาตัวนักศึกษา์และ
2. อ่านบาร์โค้ดแถบรหัสประจาตัวนักศึกษาจากบัตรประจาตัว ค่าธรรมเนียม์ดังนี้
นักศึกษา์หน้าจอคอมพิวเตอร์จาปรากฏ์ชื่อ์–์นามสกุล์และ
-์นักศึกษาภาคปกติ์์40์บาท
หัวข้อรายการเอกสารแต่ละประเภท์และเลือกรายการเอกสาร
- นักศึกษาภาคพิเศษ์์200์์บาท
ตามใบคาร้อง
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์์100์์บาท์์(สาหรับนักศึกษาที่
3.์กดบันทึกข้อมูล์ระบบจะทาการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อม สมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป)
เอกสาร
2.์รอรับเอกสาร์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
4.์ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร์กรณีไม่ถูกต้อง
ดาเนินการแก้ไข
5.์ลงนาม์และประทับตราเพื่อรับรองเอกสาร์จนท.ลงนามใน
ตาแหน่งที่กาหนด์พร้อมประทับตรายางหลักศิลาทับลายเซ็น
6. ส่งคืนบัตรประจาตัวนักศึกษา์ใบเสร็จรับเงิน์และเอกสาร

3
2. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีไม่สาเร็จการศึกษา)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1. รับใบคาร้อง์บัตรประจาตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม
2. อ่านบาร์โค้ดแถบรหัสประจาตัวนักศึกษาจากบัตรประจาตัว
นักศึกษา์หน้าจอคอมพิวเตอร์จาปรากฏ์ชื่อ์–์นามสกุล์และ
หัวข้อรายการเอกสารแต่ละประเภท์และเลือกรายการเอกสาร
ตามใบคาร้อง
3.์กดบันทึกข้อมูล์ระบบจะทาการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อม
เอกสาร
4.์ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร์กรณีไม่ถูกต้อง
ดาเนินการแก้ไข
5.์ลงนาม์และประทับตราเพื่อรับรองเอกสาร์จนท.ลงนาม
ในตาแหน่งที่กาหนด์พร้อมประทับตรายางหลักศิลาทับลายเซ็น
นายทะเบียน
6. ส่งคืนบัตรประจาตัวนักศึกษา์ใบเสร็จรับเงิน์และเอกสาร
หมายเหตุ
กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ตรวจสอบวุฒิการศึกษา์ไม่สามารถออก
เอกสารได้์แจ้งให้นักศึกษาติดต่อที่์หน่วยตรวจสอบวุฒิบตั ร
์ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา์อาคาร์สวป.์ชั้น์3

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1.์ยื่นใบคาร้องพร้อมบัตรประจาตัวนักศึกษา์และ
ค่าธรรมเนียม์ดังนี้
-์นักศึกษาภาคปกติ์์50์บาท
- นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค,์ทัศนมาตรศาสตร์,์
สาธารณสุขศาสตร์์100์บาท
- นักศึกษาภาคพิเศษ์์200์์บาท
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์์100์์บาท์์(สาหรับนักศึกษาที่
สมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป)
- นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ์ต่างประเทศ์
500์บาท
-์นักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติ์์400์์บาท
2.์รอรับเอกสาร์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร

4
3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1. รับใบคาร้อง์บัตรประจาตัวนักศึกษา์รูปถ่าย์ขนาด์2์นิ้ว์
(เฉพาะภาษาไทย)์และค่าธรรมเนียม
2. อ่านบาร์โค้ดแถบรหัสประจาตัวนักศึกษาจากบัตรประจาตัว
นักศึกษา์หน้าจอคอมพิวเตอร์จาปรากฏ์ชื่อ์–์นามสกุล์และ
หัวข้อรายการเอกสารแต่ละประเภท์และเลือกรายการเอกสาร
ตามใบคาร้อง
3.์ตรวจสอบ์ชื่อ์–์สกุล์กับบัตรประจาตัวนักศึกษาว่าถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่
4.์เลือกเมนู์ค่าใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ภาษาอังกฤษ์หรือ
ค่าใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ภาษาไทย์และใส่จานวนชุดที่
ต้องการ กดบันทึก์ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน์พร้อมเอกสาร
5.์กรณีขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ฉบับภาษาไทย์ให้ตดิ
รูปถ่ายขนาด์2์นิ้ว์์นายทะเบียนลงนามในเอกสาร์และ
ประทับตราหลักศิลาบริเวณมุมขวาล่างของรูปถ่าย์และบน
ลายเซ็นของนายทะเบียน
กรณีขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ฉบับภาษาอังกฤษ์
เสนอนายทะเบียนลงนามในเอกสาร์และประทับหลักศิลาตัวนูน
บนลายเซ็นของนายทะเบียน
6. ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้
นักศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1.์ยื่นใบคาร้อง์บัตรประจาตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม์
- กรณีการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ฉบับภาษาไทย์
ใช้รูปถ่ายแต่งกายชุดสุภาพ์หรือชุดนักศึกษา์ขนาน์2์นิ้ว์เท่านั้น์
จานวน์1์รูป์(ห้ามใช้รูปชุดนักเรียน์ยกเว้น์นักศึกษา์PREDEGREE,์ห้ามติดเข็มกลัดหรือตราสัญลักษณ์ของสถาบันอื่น)
-์กรณีการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ์(ไม่ต้องใช้รูปถ่าย)
-์กรณีขอใบรับรองแบบฟอร์มอื่น์ๆ์ติดต่อที่์อาคาร์สวป.์
ชั้น์1์ช่อง์4
2.์อัตราค่าธรรมเนียม
-์นักศึกษาภาคปกติ์์50์บาท
- นักศึกษาภาคพิเศษ์์200์์บาท
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์์100์์บาท์์(สาหรับนักศึกษาที่
สมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป)
- นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ์ต่างประเทศ์
500์บาท
3.์รับเอกสาร์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หมายเหตุ
1.์บริการเฉพาะนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคปัจจุบัน
เท่านั้น
2.์กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปัจจุบัน์ดาเนินการ
ดังนี้
2.1์ชาระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา์ภาค
ละ์300์บาท์ที่กองคลัง์อาคารอธิการบดี์ชั้น์1์
2.2์ถ่ายสาเนาใบเสร็จรับเงิน์1์ฉบับ์นาไปยื่นที่์อาคาร์
สวป.์ชั้น์6์และนาใบเสร็จรับเงินฉบับจริง์ติดต่อขอใบรับรอง
การเป็นนักศึกษา์ที่หน่วย์One Stop Service อาคารกงไกลาศ์
(KLB) ชั้น์1
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4. สาเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1. รับใบคาร้อง์บัตรประจาตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม
2. ใช้โปรแกรม์One Stop Service เพื่ออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม
2.1์พิมพ์รหัสประจาตัวนักศึกษา์โดยดูจากใบคาร้อง์(กรณีขอ
ใบ์ม.ร.2์แทนบัตรประจาตัวนักศึกษา)
2.2์ตรวจสอบ์ชื่อ์–์สกุล์กับบัตรประจาตัวนักศึกษาว่า
ถูกต้องตรงกันหรือไม่
3.์ใช้โปรแกรม์GREEN STEAM เพื่อออกเอกสารสาเนาทะเบียน
ประวัตินักศึกษา์ได้แก่์ใบสมัคร์(ม.ร.2)์สาเนาวุฒิการศึกษา์สาเนา
บัตรประชาชน์สาเนาทะเบียนบ้าน์และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล
3.1์พิมพ์รหัสประจาตัวนักศึกษาในช่องรหัสเอกสาร
3.2์สั่งพิมพ์เอกสาร
3.3์ประทับตราพ่อขุนรามคาแหงให้คาบเกี่ยวรูปถ่าย์พร้อม
ลงนามเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร
-์กรณีขอใบ์ม.ร.2์ใช้แทนบัตรประจาตัวนักศึกษาในการแจ้ง
จบ์หรืออื่น์ๆ์ให้ประทับตราข้อความว่า์“ใช้ในการตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหงเท่านั้น”
-์กรณีขอใบ์ม.ร.2์ใช้แทนบัตรประจาตัวนักศึกษาในการเข้า
สอบ์ประทับตราพ่อขุนรามคาแหงพร้อมเซ็นชื่อเจ้าหน้าที่รับรอง
เอกสาร์และประทับตราข้อความว่า์“ใช้เฉพาะการสอบ์กระบวน
วิชา............ภาค.../.......เท่านั้น”์(กรอกรหัสกระบวนวิชา์ภาค์และ
ปีการศึกษา์พร้อมเซ็นชื่อเจ้าหน้าที่)
3.4 ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้
นักศึกษา
หมายเหตุ
กรณีไม่พบข้อมูลเอกสาร์ให้นักศึกษาติดต่อที่์หน่วยทะเบียน
ประวัตินักศึกษา์อาคาร์สวป.์ชั้น์2

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1.์ยื่นใบคาร้อง์บัตรประจาตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม์
2.์อัตราค่าธรรมเนียม์ฉบับละ์10์บาท
-์บริการสาเนาใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา์(ม.ร.2),์สาเนาวุฒิ
การศึกษา,์สาเนาทะเบียนบ้าน,์สาเนาบัตรประชาชน,์สาเนาใบ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล์หรืออื่น์ๆ
3.์รับเอกสาร์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
หมายเหตุ
1.์นักศึกษานาไปใช้เพื่อตรวจสอบภายในมหาวิทยาบันเท่านั้น์
(ไม่อนุญาตให้นาไปสมัครงานภายนอก)์บริการได้ตั้งแต่รหัส
ประจาตัวนักศึกษา์43์ขึ้นไป์และรหัสประจาตัวนักศึกษา์54์
บางส่วน
2.์ใบแทนบัตรประจาตัวนักศึกษา์(ม.ร.2)์เพื่อใช้ในการเข้า
สอบ์ให้บริการเฉพาะช่วงสอบเท่านั้น
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5. สาเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
1. รับใบคาร้อง์บัตรประจาตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม
1.์ยื่นใบคาร้อง์บัตรประจาตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม์
2. อ่านบาร์โค้ดแถบรหัสประจาตัวนักศึกษาจากบัตรประจาตัว
2.์อัตราค่าธรรมเนียม์ฉบับละ์10์บาท
นักศึกษา์
-์บริการนักศึกษาภาคปกติ์ภาคพิเศษ์โครงการพิเศษ์ทั้ง
3.์ตรวจสอบ์ชื่อ์–์สกุล์กับบัตรประจาตัวนักศึกษาว่าถูกต้อง ส่วนกลาง์และส่วนภูมิภาค
ตรงกันหรือไม่
4.์เลือกเมนู์ค่าสาเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน์และกรอก์
หมายเหตุ ยกเว้น์คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา์/์ภาคการศึกษา์ที่ตอ้ งการ
5.์เซ็นชื่อเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร์ประทับตราหลักศิลาบริเวณ
ที่ลงชื่อผู้รับเงิน์และส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมให้นักศึกษา
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6. การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาส่วนกลาง
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1. รับใบคาร้อง์บัตรประจาตัวนักศึกษา์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน
ภาคปัจจุบัน์และค่าธรรมเนียม
2. พิมพ์รหัสประจาตัวนักศึกษา์หรืออ่านบาร์โค้ดแถบรหัส
ประจาตัวนักศึกษาจากบัตรประจาตัวนักศึกษา์
3.์ตรวจสอบ์ชื่อ์–์สกุล์กับบัตรประจาตัวนักศึกษาว่าถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่
4.์เลือกเมนู์ค่าย้ายคณะ์หรือค่าย้ายคณะ์(กรณีจบการศึกษา)
5.์ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงใน์บัญชีลงนามนักศึกษาที่ขอย้าย
คณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
6.์นาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบันมาบันทึก
ข้อมูล์โดยประทับตรา์ย้ายคณะ/สาขาวิชา์และกรอกภาค
การศึกษาปัจจุบัน์เช่น์1/25xx์กรอก์CODE คณะ/สาขาวิชาที่
นักศึกษาต้องการย้าย์เช่น์ถ้านักศึกษาย้ายไปคณะรัฐศาสตร์์ให้
เขียน์0601์และเซ็นชื่อผู้บันทึกข้อมูลตรงตราประทับหลักศิลา
7.์ส่งคืนใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนที่บันทึกข้อมูลแล้ว์
พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้นักศึกษา
8.์แยกเก็บใบคาร้องที่นักศึกษาขอย้ายคณะหรือเปลี่ยน
สาขาวิชาใส่กล่อง์เรียงลาดับตามบัญชีลงนามนักศึกษาที่ขอย้าย
คณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
การส่งรายงานการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาประจาวัน
ให้ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
1.์เลือกเมนู์รายงาน์และเลือก์รายชื่อนักศึกษาย้ายคณะ
2.์ป้อนข้อมูล์วันที่ชาระเงิน์และหมายเลขเครื่อง์สั่งพิมพ์
รายงาน
3.์ตรวจสอบบัญชีลงนามนักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือเปลี่ยน
สาขาวิชา์กับใบรายงานรายชื่อนักศึกษาที่ชาระค่าย้ายคณะ์และ
ใบคาร้อง์ให้ถูกต้องตรงกัน์แล้วบันทึกส่งรายงานการย้ายคณะ
หรือเปลีย่ นสาขาวิชาวิชาให้ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1.์ยื่นใบคาร้อง์บัตรประจาตัวนักศึกษา์ใบเสร็จรับเงิน
ลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน์์และค่าธรรมเนียม์
2.์อัตราค่าธรรมเนียม์
-์ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา์200์บาท
-์กรณีพิเศษ์(หลังเรียนครบหลักสูตร)์500์บาท
3.์กรอกข้อมูลลงในบัญชีลงนามนักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือ
เปลี่ยนสาขาวิชา
4.์รับเอกสาร์พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
หลักเกณฑ์การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
1.์ผู้มีความประสงค์ขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา์จะต้อง
เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า์1์ภาคการศึกษาปกติ
2.์นักศึกษาต้องดาเนินการย้ายคณะหรือเปลีย่ นสาขาวิชาก่อน
เรียนจบครบหลักสูตร์ไม่น้อยกว่า์1์ภาคการศึกษาปกติ
คาแนะนาหลังจากดาเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
แล้ว ดังนี้
1.์รหัส์CODE คณะ/สาขาวิชาใหม่์ที่นักศึกษาขอย้ายเข้า์จะ
ปรากฏในใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนในครั้งต่อไป์ให้
ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่์ถ้าไม่ถูกต้องติดต่อที่์อาคาร์สวป.์ชั้น์2์
โดยนาบัตรประจาตัวนักศึกษา์และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน
เรียนที่เจ้าหน้าที่ได้บันทึกการย้ายคณะ/สาขาวิชามาด้วย
2.์กระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านในคณะ/สาขาวิชาเดิมจะ
คงอยู่ทกุ กระบวนวิชา์ส่วนจะใช้กับหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา
ใหม่ได้มากน้อยเพียงใดนั้น์ขึ้นอยูก่ ับหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา
นั้น์ๆ์ถ้ามีข้อสงสัยให้นาใบเช็คเกรดไปปรึกษางานแนะแนวหรือ
งานบริการการศึกษาที่คณะใหม่ทนี่ ักศึกษาย้ายไป
3.์กรณีมีการเทียบโอนหน่วยกิต์ให้นาทรานสคริปท์ที่ใช้เทียบ
โอนหน่วยกิตไปติดต่อขอเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะใหม่ที่นักศึกษา
ย้ายไปเพื่อตรวจสอบวิชาเทียบโอนหน่วยกิตใหม่
4.์การขอจบครบหลักสูตรให่ตดิ ต่อที่คณะใหม่ที่นักศึกษาย้ายไป

การปฏิบัติงาน สถานที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 เคาน์เตอร์ช่อง 3, 4, 6
7. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสําเร็จการศึกษา)
8. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ส์่วนกลาง)
9. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ส์่วนภูมิภาค ทางไปรษณีย์)
10. ใบปริญญาบัตร (กรณีไม่เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
11. ใบแทนปริญญาบัตร
ช่องทางการให้บริการ
นักศึกษาส์่วนกลางติดต์่อด้วยตนเอง ณ์สถานที่ให้บริการ
นักศึกษาส่วนภูมิภาคติดต่อทางไปรษณีย์
สถานที่ให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เวลาเป์ิดให้บริการ

อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง์3,์4,์6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2310-8603-4
1) วันจันทร์์ ถึง วันศุกร์์ (เว์้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
2) วันเสาร์์และวันอาทิตย์์ เป์ิดบริการเฉพาะช์่วงสอบ
3) ไม่มีพักกลางวัน
8.30 น. - 16.00 น.

9
7. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสาเร็จการศึกษา)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1. ตรวจสอบการออกใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT)
ของบัณฑิตที่มายื่นคาร้องด้วยตนเอง มารับด้วยตนเอง และส่ง
ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่รหัสประจาตัวนักศึกษา 2526 – ปัจจุบัน
1.1 ตรวจสอบความถูกต้องจากคาร้องกับใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์และตรวจใบเสร็จค่าธรรมเนียม
-์ภาคปกติ์ชุดละ์100์บาท
-์ภาคพิเศษ์ชุดละ์100์บาท/200์บาท/์นานาชาติ์
400์บาท/สาขาวิทยบริการฯ์ต่างประเทศ์500์บาท
1.2์ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ตามหลักสูตรของแต่ละคณะ
-์ตรวจสอบรายชื่อจากแฟ้มสภาอนุมัติ
-์รหัสประจาตัวนักศึกษา
-์ชื่อ-สกุล์ทั้งภาษาไทย์และภาษาอังกฤษ
-์วัน/เดือน/ปีเกิด
-์ชื่อปริญญา์วิชาเอก-โท
-์วันสาเร็จการศึกษา
-์จานวนหน่วยกิตครบหลักสูตร
-์กรณีมีการโอนหน่วยกิต์ตรวจสอบวิชาที่โอนฯ์
จานวนหน่วยกิตที่โอนฯ
-์กรณีนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตต่างสถาบันจะไม่มี
การนาวิชาที่เทียบโอนฯ์ได้มาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม
-์นักศึกษาที่จบต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างต่า์2.00์
-์เกรดเฉลี่ย์ตั้งแต่์3.50์ได้เกียรตินิยมอันดับ์1
-์เกรดเฉลี่ย์ตั้งแต่์3.25์ได้เกียรตินิยมอันดับ์2
1.3์ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดส่งใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ทางไปรษณีย์
-์ต้องมีการลงนามรับรองความถูกต้องของหัวหน้า
หน่วย์หัวหน้าฝ่าย์และนายทะเบียน์ตามลาดับ
-์ประทับตรานูนตรงลายมือชื่อที่นายทะเบียนลงนาม
-์จัดชุดใบรับรองผลการศึกษาให้ตรงกับหน้าซอง
-์ตรวจสอบการบันทึกรายชื่อก่อนการจัดส่งในแต่ละวัน
1.4์ตรวจสอบและดาเนินการกรณีพบปัญหาทีไ่ ม่สามารถ
ออกใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์ได้์์โดยติดต่อกับ
คณะ/สถาบันคอมพิวเตอร์/นักศึกษา์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและให้
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันที

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
กรณีชาระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ กองคลัง
ตึกอธิการบดี ชั้น 1
1.์อัตราค่าธรรมเนียม
-์นักศึกษาภาคปกติ์100์บาท
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์200์บาท์(สาหรับนักศึกษาทีส่ มัคร
ก่อนภาค์2์ปีการศึกษา์2560)
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์100์บาท์(สาหรับนักศึกษาทีส่ มัคร
ตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป)
-์นักศึกษานานาชาติ์400์บาท
-์นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ์ต่างประเทศ์500์บาท
2.์นาใบเสร็จค่าธรรมเนียมมายื่นติดต่อขอรับคาร้องที่์อาคาร์
สวป.์ชั้น์1์ช่อง์3
3.์ยื่นคาร้องพร้อมหลักฐาน์สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา์
หรือสาเนาใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา์(ม.ร.2)
4.์กรณีมารับด้วยตนเอง์์ยื่นใบนัดรับตามวันนัดรับที่์อาคาร์
สวป.์ชั้น์1์ช่อง์3
5.์กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์์์ชาระค่าจัดส่งเพิม่ ์50์บาท์ที่กอง
คลัง์ตึกอธิการบดี์ชั้น์1์และนาใบเสร็จชาระเงินค่าจัดส่งยื่นที่์
อาคาร์สวป.์ชั้น์1์ช่อง์3์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
1.์กรณีติดต่อขอรับด้วยตนเอง์์การยื่นขอใบรับรองผล
การศึกษา์กรณีสาเร็จการศึกษา์ต้องตรวจสอบรายชื่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติทางเว็บไซต์์www.ru.ac.th ก่อนชาระค่าขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต์นักศึกษาภาคปกติ์1,000์บาท,์นักศึกษาโครงการ
พิเศษ์2,000์บาท์์และนักศึกษานานาชาติ์3,000์บาท์์ได้ที่์์
กองคลัง์์ตึกอธิการบดี์ชั้น์1์และไปดาเนินการต่อที่์ฝ่าย
ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสาคัญ์อาคาร์สวป.์ชั้น์1์ช่อง์3์
2.์กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน์์ต้องมีใบมอบ
อานาจ์โดยถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา์และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจยื่นพร้อม์์์
คาร้อง
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7. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสาเร็จการศึกษา) (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.5 ตรวจสอบกรณีไปรษณีย์ส่งกลับ์ในการจัดทาบัญชี
รายชื่อและเลขที่ในสมุด์เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเก็บไว้์
6์เดือน์หลังจากนั้นส่งทาลาย
2. ตรวจสอบความถูกต้องในการออกใบรับรองผล
การศึกษาของบัณฑิต (TRANSCRIPT) กรณีที่ขอทางไปรษณีย์
-์ตรวจสอบและดาเนินการลงบันทึกรายชื่อบัญชีการ
เบิกจ่ายธนาณัติจากไปรษณีย์
-์ตรวจสอบความถูกต้องในการรวบรวมธนาณัติที่ขึ้นเป็น
เงินสดจากไปรษณีย์์ตามจานวนนักศึกษา์นาไปชาระ
ค่าธรรมเนียมที่์กองคลัง์ตึกอธิการบดี์ให้ครบถ้วน
-์ตรวจสอบความถูกต้องจากคาร้องกับใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์และตรวจใบเสร็จค่าธรรมเนียม
-์ภาคปกติ์ชุดละ์100์บาท
-์ภาคพิเศษ์ชุดละ์100์บาท/200์บาท/์นานาชาติ์
400์บาท/สาขาวิทยบริการฯ์ต่างประเทศ์500์บาท
-์ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ตามหลักสูตรของแต่ละคณะ
-์ตรวจสอบรายชื่อจากแฟ้มสภาอนุมัติ
-์รหัสประจาตัวนักศึกษา
-์ชื่อ-สกุล์ทั้งภาษาไทย์และภาษาอังกฤษ
-์วัน/เดือน/ปีเกิด
-์ชื่อปริญญา์วิชาเอก-โท
-์วันสาเร็จการศึกษา
-์จานวนหน่วยกิตครบหลักสูตร
-์กรณีมีการโอนหน่วยกิต์ตรวจสอบวิชาที่โอนฯ์
จานวนหน่วยกิตที่โอนฯ
-์กรณีนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตต่างสถาบันจะไม่มี
การนาวิชาที่เทียบโอนฯ์ได้มาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม
-์นักศึกษาที่จบต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างต่า์2.00์
-์เกรดเฉลี่ย์ตั้งแต่์3.50์ได้เกียรตินิยมอันดับ์1
-์เกรดเฉลี่ย์ตั้งแต่์3.25์ได้เกียรตินิยมอันดับ์2
- ตรวจสอบและดาเนินการกรณีพบปัญหาที่ไม่สามารถ
ออกใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์ได้โดยติดต่อกับคณะ/
สถาบันคอมพิวเตอร์/นักศึกษา์เพือ่ หาข้อมูลเพิ่มเติมและให้
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันที

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
กรณีขอทางไปรษณีย์
1.์นักศึกษาจัดส่งเอกสารขอใบรับรองผลการศึกษา์
(TRANSCRIPT กรณีสาเร็จการศึกษา)์ดังนี้
-์กรอกใบคาร้องขอใบรับรองผลการศึกษา์กรณีสาเร็จ
การศึกษา์(ดาวน์โหลดใบคาร้องจาก์www.regis.ru.ac.th)
-์ซื้อธนาณัติค่าธรรมเนียมขอใบรับรองผลการศึกษา
-์นักศึกษาภาคปกติ์ฉบับละ์100์บาท
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์ฉบับละ์200์บาท์(สาหรับนักศึกษา
ที่สมัครก่อนภาค์2์ปีการศึกษา์2560)
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์ฉบับละ์100์บาท์(สาหรับนักศึกษา
ที่สมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป)
-์นักศึกษานานาชาติ์ฉบับละ์400์บาท
-์นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ์ต่างประเทศ์ฉบับละ์500์
บาท
- ซื้อธนาณัติค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
-์นักศึกษาภาคปกติ์1,000์บาท
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์2,000์บาท
-์นักศึกษานานาชาติ์3,000์บาท
-์ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์์50์บาท
-์ธนาณัติสั่งจ่าย์หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและ
หนังสือสาคัญ์สวป.์มหาวิทยาลัยรามคาแหง์หัวหมาก์บางกะปิ์
กรุงเทพฯ์10240
2.์จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบที่์หัวหน้าฝ่ายประมวลผล
การศึกษาและหนังสือสาคัญ์สวป.์มหาวิทยาลัยรามคาแหง์
หัวหมาก์บางกะปิ์กรุงเทพฯ์10240
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7. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสาเร็จการศึกษา) (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
- ตรวจสอบและดาเนินการกรณีพบปัญหาที่ไม่สามารถ
ออกใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์ได้โดยติดต่อกับคณะ/
สถาบันคอมพิวเตอร์/นักศึกษา์เพือ่ หาข้อมูลเพิ่มเติมและให้
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันที
-์ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดส่งใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ที่ขอทางไปรษณีย์โดย
-์ต้องมีการลงนามรับรองความถูกต้องของหัวหน้า
หน่วย์หัวหน้าฝ่าย์และนายทะเบียน์ตามลาดับ
-์ประทับตรานูนตรงลายมือชื่อที่นายทะเบียนลงนาม
-์จัดชุดใบรับรองผลการศึกษาให้ตรงกับชื่อ-สกุลหน้าซอง
-์ตรวจสอบการบันทึกรายชื่อก่อนการจัดส่งในแต่ละวัน
-์ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทาบัญชีรายชื่อ์และ
เลขที่ในสมุด์กรณีใบรับรองผลการศึกษาส่งไม่ถึงผู้รับ์เพื่อความ
สะดวกในการค้นหาและเก็บไว้์6์เดือน์หลังจากนั้นส่งทาลาย
3.์ออกใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์ของบัณฑิตใน
ระบบสแกน์(ตั้งแต่รหัสประจาตัวนักศึกษา์2514์–์2525)์กรณี
มายื่นขอด้วยตนเอง
-์ตรวจสอบความถูกต้องของใบคาร้องกับใบเสร็จที่ชาระ
เงินค่าธรรมเนียม์(ฉบับละ์100์บาท)์โดยจะออกใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ได้เฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น
-์ตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้องของใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ถ้าไม่ชัดเจน์จะนาเอกสารต้นฉบับ
ใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์มาดาเนินการตรวจสอบ์
และถ่ายเอกสารเพื่อออกเอกสารให้นักศึกษา์ส่วนต้นฉบับนาไป
สแกนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
-์ตรวจสอบความสมบูรณ์์ชัดเจน์และความถูกต้อง
-์รหัสประจาตัวนักศึกษา
-์ชื่อ-สกุล์ทั้งภาษาไทย์และภาษาอังกฤษ
-์วัน/เดือน/ปีเกิด
-์ชื่อปริญญา์วิชาเอก-โท
- วุฒิการศึกษาเดิม์และวันเข้ารับการศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
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7. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีสาเร็จการศึกษา) (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
- สถานการณ์ย้ายคณะต้องมีการประทับตรายางที่
ถูกต้อง์TRANSFERRED TO แล้วตามด้วยรหัสคณะใหม่์โดย
ประทับตรายางบนด้านซ้ายใต้คาว่า์STUDENT CODE และ
ด้านบนซ้ายของภาคที่ย้ายคณะหรือสาขาวิชา์ยกเว้น์รหัส
ประจาตัวนักศึกษาที่เริ่มต้นด้วยปีการศึกษา์2525์ซึ่งคงรหัส
ประจาตัวนักศึกษาเดิมไว้
- นักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอับดับ์1์จะมีคาว่า์

1st CLASS HONS

- นักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับ์2์จะมีคาว่า
nd
์2 CLASS HONS
อยู่ท้ายชื่อปริญญา
- ์ตรวจสอบการเข้าชุดกับใบรับรองผลการศึกษาให้ถูกต้อง
- ์ตรวจสอบการรับรองความถูกต้องทั้งหัวหน้าฝ่าย์และ
นายทะเบียน
- ์ตรวจสอบความถูกต้องในการประทับตรานูน์ต้อง
ประทับตรานูนที่รูปถ่ายและตาแหน่งที่นายทะเบียนลงนาม
กรณีส่งทางไปรษณีย์
- ต้องจัดชุดส่งให้ถูกต้องกับชื่อ-สกุลหน้าซอง์นา
ใบรับรองผลการศึกษาบรรจุซองปิดผนึก์พร้อมทั้งตรวจสอบบัญชี
รายชื่อที่จัดส่งทางไปรษณีย์
- ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทาบัญชีรายชื่อและ
เลขที่ในสมุด์กรณีใบรับรองผลการศึกษาไม่ถึงผู้รับ์เพื่อสะดวกใน
การค้นหา์และเก็บไว้์6์เดือน์หลังจากนั้นส่งทาลาย

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
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8. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบคาร้องพร้อม
หลักฐาน์และส่งใบนัดรับใบรับรองสภาฯ์ให้นักศึกษา
2.์บันทึกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องกับรายชื่อสภาฯ์
อนุมัติ์พร้อมติดรูป
3.์ผวป.์ลงนามอนุมัติใบรับรองสภาฯ
4.์นาใบรับรองสภาฯ์ที่อนุมัติแล้วประทับตรานูน์ตรายาง์
และเรียงตามลาดับเลขที่คาร้องเข้าตู้ในช่องจัดเก็บเอกสาร
ใบรับรองสภาฯ์เพื่อจ่ายให้นักศึกษาตามกาหนดในใบนัด

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1.์นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมได้ที่์กองคลัง์ตึกอธิการบดี์
ชั้น์1์รายละเอียดดังนี้
1.1์ค่าธรรมเนียมใบรับรองสภาฯ์ภาษาไทย
-์นักศึกษาภาคปกติ์ฉบับละ์100์บาท
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์ฉบับละ์200์บาท์(สาหรับ
นักศึกษาที่สมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป์ฉบับละ์
100์บาท)
1.2์ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
-์นักศึกษาภาคปกติ์1,000์บาท
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์2,000์บาท
2.์ผู้มาติดต่อยื่นคาร้องพร้อมหลักฐานที่กาหนดในคาร้อง์ที่์
อาคาร์สวป.์ชั้น์1์ช่อง์3์ดังนี้
2.1์ใบคาร้องขอใบรับรองสภาฯ
2.2์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
2.3์รูปถ่ายสีหรือขาว-ดา์สวมชุดครุยมหาวิทยาลัย
รามคาแหง์ขนาด์2์นิ้ว์จานวน์2์รูป
2.4์สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา์(รับรองสาเนาถูกต้อง)์
จานวน์1์ฉบับ
3.์รับใบนัดรับใบรับรองสภาฯ
4.์กรณีมารับด้วยตนเอง์์ยื่นใบนัดรับใบรับรองสภาฯ์ที่
อาคาร์สวป.์ชั้น์1์ช่อง์4
5.์กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์์์ชาระค่าจัดส่งเอกสาร์50์บาท์
ที่กองคลัง์ตึกอธิการบดี์ชั้น์1์และนาใบเสร็จค่าจัดส่งเอกสารมา
ยื่น์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใบรับรองสภาฯ์ฉบับภาษาไทย์
จะต้องเป็นผู้ทสี่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
แล้ว์โดยดูรายชื่อสภาฯ์อนุมตั ิได้ที่คณะ์หรือดูจากหน้าเว็บไซต์์
(www.ru.ac.th)์หัวข้อ์“ตรวจสอบรายชื่อสภาฯ์อนุมัติ”์ถ้ามี
รายชื่อสภาฯ์อนุมัติแล้วให้นักศึกษาโหลดคาร้องจากเว็บไซต์
ดังกล่าว์หรือขอคาร้องใบรับรองสภาฯ์ณ์จุดบริการ์กรอก
รายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน์พร้อมแนบหลักฐานที่กาหนดใน
คาร้องใบรับรองสภาฯ์นาไปยื่นด้วยตนเองที่์อาคาร์สวป.์ชั้น์1์
ช่อง์3
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9. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์เจ้าหน้าที่รับเอกสารจากสารบรรณ์สานักฯ
-์ลงเรื่องในสมุดรับส่ง
-์นาธนาณัติไปขึ้นเงินที่ไปรษณีย์์ม.ร.
-์ชาระเงินค่าธรรมเนียมให้นักศึกษาที่์กองคลัง์
สานักงานอธิการบดี
-์ประทับตรายางวันที่กาหนดวันนัดรับบนคาร้อง์ทั้งส่วน
ของเจ้าหน้าที่และใบนัดรับ
-์ส่งใบนัดรับให้นักศึกษา
2.์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน์พร้อมบันทึกข้อมูล์และสั่ง
พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
3.์ตรวจสอบความถูกต้องกับรายชื่อสภาฯ์อนุมัติพร้อมติดรูป
4.์อนุมัติลงนามใบรับรองสภาฯ
5.์ออกเอกสารใบรับรองสภาฯ์ลงบันทึกส่งทางไปรษณีย์์โดย
เขียนชื่อ-สกุล์รหัสประจาตัวนักศึกษา์ลงในช่อง์ลายมือผู้รับเรื่อง
ว่า์“ส่งไปรษณีย์”์และลงวันที่ส่งในแฟ้มรับเอกสาร

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1.์นักศึกษาจัดส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนปริญญา์
และขอใบรับรองสภาฯ์ดังนี้
1.1์ธนาณัติค่าธรรมเนียมใบรับรองสภาฯ์
-์นักศึกษาภาคปกติ์ฉบับละ์100์บาท
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์ฉบับละ์200์บาท์(สาหรับ
นักศึกษาที่สมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป์ฉบับละ์
100์บาท)
1.2์ธนาณัติค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
-์นักศึกษาภาคปกติ์1,000์บาท
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์2,000์บาท
1.3 ธนาณัตคิ ่าซองและค่าจัดส่งไปรษณีย์์50์บาท์(กรณี
รับด้วยตนเอง์ส่งซองจดหมายติดแสตมป์์5์บาท์จ่าหน้าซองถึง
ตนเองใส่มาในซองด้วย์ไม่ต้องเสียเงินธนาณัติค่าซองและค่าจัดส่ง)
1.4์รูปถ่ายสีหรือขาว-ดา์สวมชุดครุยมหาวิทยาลัย
รามคาแหง์ขนาด์2์นิ้ว์จานวน์2์รูป (ถ่ายไม่เกิน์6์เดือน)์
เขียนชื่อ์นามสกุลหลังรูปถ่าย์(ห้ามใช้รูปโพลาลอยด์/Scan)
1.5์สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา์(รับรองสาเนาถูกต้อง)์
จานวน์1์ฉบับ
2.์กรณีติดต่อขอรับด้วยตนเอง์ยืน่ ใบนัดรับใบรับรองสภาฯ
ที่อาคาร์สวป.์ชั้น์1์ช่อง์4
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
นักศึกษาที่สะสมหน่วยกิตครบหลักสูตร์และสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติรายชื่อแล้ว์สามารถยื่นคาขอหนังสือสาคัญใบรับรองสภาฯ์
และขึ้นทะเบียนปริญญา์(ภูมิภาค)์โดยโหลดคาร้องจากเว็บไซต์
ของ์สวป.์(www.regis.ru.ac.th)์หรือใช้คาร้องที่แนบในระเบียบ
การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่์ส่วนภูมิภาค์พร้อมแนบตาม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ์แล้วจัดส่งมาที่์หัวหน้าฝ่าย
ประมวลผลการศึกษาและหนังสือสาคัญ์สานักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล์มหาวิทยาลัยรามคาแหง์หัวหมาก์บางกะปิ์
กรุงเทพฯ์10240
การนับเวลาการให้บริการ์เริ่มจากวันที่ที่เจ้าหน้าที่ได้รับ
เอกสารจากสารบรรณของสานักฯ์จนสิ้นสุดกระบวนการ์โดยไม่
นับรวมการจัดส่งไปรษณีย์
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10. ใบปริญญาบัตร (กรณีไม่เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์ผู้มาติดต่อยื่นหลักฐานการขอรับปริญญาบัตร์และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานตรวจสอบข้อมูล
2.์เจ้าหน้าที่จ่ายปริญญาบัตร์และผู้มาติดต่อลงนามรับ
ปริญญาบัตรในบัญชีรับปริญญาบัตร

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1.์ติดต่อยื่นหลักฐานการขอรับใบปริญญาบัตร์ดังนี้
1.1์บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
1.2์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริญญาฉบับจริง์
(ได้ดาเนินการชาระก่อนมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)์หรือ
สาเนาใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์หรือสาเนา
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย
2.์กรณีรับแทน์ต้องมีหนังสือมอบอานาจ์และเอกสารตาม
ข้อ์1.1์และ์1.2
3.์กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์์์ให้ใช้ซองกันกระแทกซองใหญ่์มี
จาหน่ายที่ไปรษณีย์์ติดแสตมป์์42์บาท์พร้อมจ่าหน้าซองถึง
ตนเอง์และเอกสารตามข้อ์1.1์และ์1.2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
บัณฑิตตั้งแต่รุ่นที่์1์ถึงรุ่นปัจจุบันที่ไม่เข้ารับในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร์หากประสงค์จะขอรับใบปริญญาบัตร
ด้วยตนเอง์หรือมอบอานาจให้ผู้อนื่ มารับแทน์ดูรายละเอียดได้
จากเว็บไซต์ของ์สวป.์(www.regis.ru.ac.th)์ทั้งนี์้ สามารถมารับ
ได้หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร์10์วันทาการ์โดยเตรียม
เอกสารประกอบการรับใบปริญญาบัตรมาให้ถูกต้อง์ครบถ้วน์
และดาเนินการขอรับได้ที่์ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือ
สาคัญ์อาคาร์สวป.์ชั้น์1์ช่อง์6

16
11. ใบแทนปริญญาบัตร
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาร้อง์เอกสาร
ประกอบ์และใบนัดรับใบแทนปริญญาบัตร
2.์สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล์พร้อมประทับตรารับรอง
3.์พิมพ์ใบแทนปริญญาบัตร
4.์เสนอหัวหน้าหน่วย์และหัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา
และหนังสือสาคัญ์ลงนามตามลาดับ
5.์เสนอผู้อานวยการ์สวป.์ลงนาม

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1.์ผู้มาติดต่อยื่นคาร้องขอใบแทนปริญญาบัตร์พร้อมเอกสาร
ประกอบคาร้องที่์อาคาร์สวป.์ชั้น์1์ช่อง์6์ดังนี้
1.1์ใบคาร้องขอใบแทนปริญญาบัตร
1.2์ใบแจ้งความ์กรณีสญ
ู หาย
1.3์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
1.4์สาเนาใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์หรือ
สาเนาใบรับรองสภามหาวิทยาลัย์หรือสาเนาใบปริญญาบัตร์
จานวน์1์ฉบับ
1.5์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน์จานวน์1์ฉบับ
1.6์สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ์–์สกุล์(ถ้ามี)์จานวน์1์ฉบับ
2.์รับใบนัดรับใบแทนปริญญาบัตร
3. กรณีติดต่อขอรับด้วยตนเอง์์ยืน่ ใบนัดรับใบแทนปริญญา
บัตร์พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน์(ตัวจริง)
4.์กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์์์ให้ใช้ซองกันกระแทกซองใหญ่์มี
จาหน่ายที่ไปรษณีย์์ติดแสตมป์์42์บาท์พร้อมจ่าหน้าซองถึง
ตนเอง์และเอกสารตามข้อ์1.1์-์1.6
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
การขอใบแทนปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามคาแหงนั้น์ดาเนินการให้์2์กรณี์คือ์
ปริญญาบัตรสูญหาย์หรือปริญญาบัตรชารุด
กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทนต้องมีใบมอบอานาจ์
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ

การปฏิบัติงานสถานที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) , อาคาร สวป. ชัน้ 6
12. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย์(ส่วนกลาง)
13. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ส์่วนภูมิภาค)
14. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทาง์INTERNET (ส่วนกลาง)
15.์บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทาง์INTERNET (ส่วนภูมิภาค)
16. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต์่างสถาบัน
17. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (ส์่วนกลาง)
18. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส์่วนกลาง)
19. การลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น RU REGIS (ส์่วนกลาง)
20. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส์่วนภูมิภาค)
21. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (ส์่วนภูมิภาค)
22. การลงทะเบียนเรียนผ์่านแอพพลิเคชั่น RU REGION (ส่วนภูมิภาค)
ช่องทางการให้บริการ
นักศึกษาส์่วนกลาง ติดต์่อด์้วยตนเอง ณ หน์่วยงาน
นักศึกษาส์่วนภูมิภ์ าค ติดต่อทางไปรษณีย์
สถานที่ให์้บริการ

ระยะเวลาเป์ิดให์้บริการ

เวลาเป์ิดให์้บริการ

อาคาร สวป. ชั้น 6 และอาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป์ิ
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์์0-2310-8616, 0-2310-8626
1) วันจันทร์์ ถึง วันศุกร์์ (เว์้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
2) วันเสาร์์และวันอาทิตย์์เปิดบริการ์กรณีมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรม คุมสอบ
3) ไม์่มีพักกลางวัน
8.30 น. - 16.00 น.
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12. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
กรณีรับคาร้องที่ อาคา รสวป. ชั้น 6
1. รับคาร้องการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
2. ตรวจสอบผลการรับรองผลการศึกษากับใบคา
ร้องพร้อมเอกสารแนบ
3. บันทึกข้อมูลลงในระบบผ่านคอมพิวเตอร์พร้อม
สั่งพิมพ์
กรณีรับคาร้องที่คณะ และคณะรับรองผลแล้ว
1. เจ้าหน้าที่คณะที่นักศึกษาสังกัดรับแบบคาร้อง
ของนักศึกษา
2. เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบผลการศึกษาพร้อมทั้ง
ลงนามรับผลการศึกษา์และประทับตราประจาคณะ
แจ้งนักศึกษาไปดาเนินการต่อที่อ์าคาร์์สวป.์ชั้น์6

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1.์รับแบบคาร้องได้ที่์อาคาร์์สวป.์ชั้น์6์พร้อม
ยื่นแบบคาร้องกรณีต่าง์ๆ์์และใบเสร็จรับเงินตัวจริงพร้อม
สาเนา์1์ฉบับ ในกรณีต่อไปนี้
- ์นักศึกษาสมัครใหม่์ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
- ์มหาวิทยาลัยประกาศงดสอน
- ์มหาวิทยาลัยประกาศเปิดสอนเพิม่ เติม
- ์นักศึกษาจบการศึกษา
- ์นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดพลาด์์์
2.์รับแบบคาร้องที่คณะในกรณีตา่ ง์ๆ์พร้อมบัตร
ประจาตัวนักศึกษา์ให้ดาเนินการก่อนการสอบกระบวนวิชานั้น์ๆ์
นักศึกษาสามารถดาเนินการได้์2์กรณี์ดังนี้
- ์กรณีนักศึกษาขอรับเงินคืน์(ใช้ได้ทั้งนักศึกษาขอจบและ
ไม่ขอจบ)์ใช้คาร้อง์ม.ร.50์เจ้าหน้าที่คณะรับรองผลสอบ์
พร้อมประทับตราประจาคณะ
- ์กรณีนักศึกษาขอจบต้องการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาใช้
คาร้อง์ม.ร.51์เจ้าหน้าที่คณะรับรองผล์พร้อมประทับตรา
ประจาคณะ
3.์นักศึกษานาคาร้องที่คณะรับรองผลแล้ว์พร้อมเอกสาร
ต่อไปนี้ไปยื่นที่อาคาร์์สวป.์ชั้น์6
- ์ใบเสร็จรับเงิน์ภาคปัจจุบัน์พร้อมสาเนา์1์ฉบับ
- ์สมุดลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.36)์และแถบรหัสกระบวนวิชา์
(ม.ร.37)์ทีบ่ อกเลิ ก -บอกเพิ่ ม กระบวนวิ ช าใส่ ล งในสมุ ด
ลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง
- ์รอรับเอกสารแบบคาร้องบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
และตรวจสอบความถูกต้อง
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาโปรดดูปฏิทินการศึกษา์
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม์จากทางมหาวิทยาลัย์ผ่านทางเว็บไซต์์
สวป.์www.regis.ru.ac.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย์
www.ru.ac.th
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13. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1. รับคาร้องการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
2. ตรวจสอบผลการรับรองผลการศึกษากับใบคาร้องพร้อม
เอกสารแนบ
3. บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์พร้อมสั่งพิมพ์
4. จัดส่งเอกสารที่ดาเนินการแล้วส่งคืนนักศึกษา

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1. กรอกแบบคาร้องขอบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
กรณีพิเศษสาหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค์(ม.ร.50/1)์ซึ่งมีอยู่ใน
คู่มือการลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน์พร้อมลงนาม์หรือดาวน์
โหลดแบบคาร้องในเว็บไซต์ของ์สวป.
2. แนบสาเนาใบเสร็จรับเงิน์(ม.ร.18)์ภาคที่สอบผ่าน์1์
ฉบับ
3. แนบใบเสร็จรับเงิน์ฉบับจริง์ของภาคที่ลงซ้าไว้พร้อม
สาเนา์1์ฉบับ์(ถ่ายสาเนาไว้สาหรับเข้าสอบ์1์ฉบับ)
4. แนบสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา์และลงนามสาเนา
ถูกต้อง์1์ฉบับ
5. ใส่ซองจดหมายติดแสตมป์์จ่าหน้าซองถึงตนเองให้
ชัดเจน์เพื่อส่งเอกสารที่ดาเนินการแล้วเสร็จคืนให้นักศึกษา
6. นาเอกสาร์ข้อ์1-5์ใส่ซอง์ส่งถึงหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูล์อาคาร์สวป.์ชั้น์6์มหาวิทยาลัยรามคาแหง์
หัวหมาก์บางกะปิ์กรุงเทพฯ์10240
หมายเหตุ :์เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา์โปรดดูประกาศการ
บอกเลิก-บอกเพิ่ม์จากทางมหาวิทยาลัย์ผ่านทางเว็บไซต์์สวป.์
www.regis.ru.ac.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย์www.ru.ac.th
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14. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทาง INTERNET (ส่วนกลาง)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1. ประสานงานกับสถาบันคอมพิวเตอร์ในการเปิดระบบ
บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
2. แจ้งกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารในการกาหนด
วันชาระเงิน
3. ตรวจสอบและอนุมตั ินักศึกษาที่ยนื่ คาร้องผ่านระบบ์
Internet

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1. เข้าระบบ์e-Service และเข้าระบบบอกเลิก-บอกเพิ่ม
2. บันทึกกระบวนวิชาที่ต้องการบอกเลิก-บอกเพิ่ม
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
4. กดยืนยันข้อมูล์เพื่อส่งข้อมูลที่บอกเลิก-บอกเพิ่มให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
5. รอการตรวจสอบและอนุมตั ิจากเจ้าหน้าที่
6. ชาระเงินตามระบบแจ้ง
7. พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนทีบ่ อกเลิก-บอกเพิม่ ์นับจาก
ชาระเงินแล้วอย่างน้อย์5-7์วันทาการ์โดยเข้าระบบ e-Service์์
และเข้าระบบพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนบอกเลิก-บอกเพิ่ม
หมายเหตุ :์นักศึ กษาสามารถติ ดตามกาหนดการบอกเลิ ก บอกเพิ่มทาง์Internet์จากปฏิทนิ การศึกษาผ่านทางเว็บไซต์์
สวป.์www.regis.ru.ac.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย์
www.ru.ac.th

21
15. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทาง INTERNET (ส่วนภูมิภาค)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1. ประสานงานกับสถาบันคอมพิวเตอร์ในการเปิดระบบ
บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
2. แจ้งกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารในการกาหนด
วันชาระเงิน
3. ตรวจสอบและอนุมตั ินักศึกษาที่ยนื่ คาร้องผ่านระบบ์
Internet

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1.์เข้าระบบ์e-Service และเข้าระบบบอกเลิก-บอกเพิ่ม
2.์บันทึกกระบวนวิชาที่ต้องการบอกเลิก-บอกเพิ่ม
3.์ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
4.์กดยืนยันข้อมูล์เพื่อส่งข้อมูลทีบ่ อกเลิก-บอกเพิ่มให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
5.์รอการตรวจสอบและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่
6.์ชาระเงินตามระบบแจ้ง
7.์พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนที่บอกเลิก-บอกเพิ่มหลังจาก
ชาระเงินแล้วอย่างน้อย์5-7์วันทาการ์โดยเข้าระบบ ์e-Service์
และเข้าระบบพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนบอกเลิก-บอกเพิ่ม
หมายเหตุ์:์นั ก ศึ ก ษาสามารถติ ด ตามกาหนดการบอกเลิ ก บอกเพิ่ ม ทาง์Internet์จากปฏิทินการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์์
สวป.์www.regis.ru.ac.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย์
www.ru.ac.th
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16. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต่างสถาบัน
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1. รับหนังสือจากสถาบันการศึกษาของนักศึกษาและ
ตรวจสอบว่าหนังสือผ่านตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้์ดังนี้
- ผ่านการลงนามรับรองของอธิการบดี์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ผ่านการลงนามรับรองของคณบดีคณะต่าง์ๆ
- ผ่านการลงนามรับรองของผู้อานวยการ์สวป.
2. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่นักศึกษาต่างสถาบันขอ
ลงทะเบียนเรียน์ว่าเป็นวิชาที่เปิดสอนหรือไม่
3. แจ้งนักศึกษาชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน์พร้อมแนบ
สาเนาหนังสือจากสถาบันการศึกษาของนักศึกษาคู่กับแบบใบส่ง
เงินนักศึกษาต่างสถาบัน์ไปชาระเงินที่กองคลัง์ตึกอธิการบดี์
ชั้น์1
4. ลงทะเบียนเรียนโดยเขียนวิชาที่นกั ศึกษาต้องการ
ลงทะเบียนเรียนลงในใบเสร็จสีชมพู์(ม.ร.18)์ตรวจสอบจานวน
เงินและวิชาให้ถูกต้อง์พร้อมลงนามกากับ
5. ตรวจสอบความถูกต้องและนาใบเสร็จสีชมพู์(ม.ร.18)์์
คู่กับใบแทรกสอบที่ระบุ์วัน์เวลา์และสถานทีส่ อบ์พร้อม
ระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าสอบทีม่ หาวิทยาลัยรามคาแหง
กาหนดไว้มอบให้นักศึกษาต่างสถาบัน

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1.์ติดต่อมหาวิ ท ยาลั ย ที่ นั ก ศึ ก ษาสั งกั ด อยู่ ส่ งหนั งสื อ ์
(ฉบั บ จริงและนักศึ กษาถ่ายสาเนาเก็บไว้ ์ 1์ฉบับ)์เพื่ อ ขอ
ลงทะเบียนเรียน์ส่งถึง์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง์
อาคารสานักงานอธิการบดี์ชั้น์2์แขวงหัวหมาก์เขตบางกะปิ์
กทม.์10240
1.1 กรณีหนังสือ์(ฉบับจริง)์ยังส่งมาไม่ถึง์ให้นักศึกษา
นาสาเนาที่เ ก็ บ ไว้ ไ ปลงรั บ เรื่ อ งที่ ์ งานสารบรรณ์อาคาร
สานักงานอธิการบดี์ชั้น์2์แล้วจึงนาเอกสารนี้มาลงทะเบียนเรียน
1.2์กรณีนักศึกษาถือหนังสือฉบับจริงมาด้วยตนเอง์ให้
นาหนังสือไปลงรับเรื่องที่์งานสารบรรณ์อาคารสานักงาน
อธิการบดี์ชั้น์2์และขอถ่ายสาเนา์1์ฉบับ์นาไปติดต่อที่์
อาคารกงไกรลาศ์(KLB)์ชั้น์1์เพื่อขอลงทะเบียนเรียนก่อนได้
2.์ให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนที่์หน่วยลงทะเบียนเรียน์
อาคารกงไกรลาศ์(KLB)์ชั้น์1์ตามวันเวลาที่กาหนด
3.์ชาระเงินค่าธรรมเนียม
-์ค่าลงทะเบียนเรียน์์หน่วยกิตละ์์800์์บาท
-์ค่าบารุงมหาวิทยาลัย์์ภาคการศึกษาละ์์300์์บาท
-์ค่าธรรมเนียมการสอบ์์วิชาละ์์300์์บาท
-์ค่า์LAB ์วิชาละ์์300์์บาท์์(ถ้ามี)
4.์เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับ
เอกสารการลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ์สาหรับนักศึกษาต่าง
สถาบัน์ดังนี้
4.1์ใบเสร็จรับเงินสีชมพู์(ม.ร.18)์ระบุรายการและ
จานวนเงินที่ชาระ์พร้อมกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
4.2์ใบบันทึกข้อความถึงหัวหน้าตึกสอบ์เรื่องการจัดที่
นั่งเสริมให้แก่นักศึกษาต่างสถาบันเป็นกรณีพเิ ศษ
5.์นักศึ กษาได้รับ ใบเสร็จ์ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ใบเสร็จ์และรับทราบเกี่ยวกับระเบียบในการเข้ าสอบของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หมายเหตุ์:์ผลการสอบของนั ก ศึ ก ษาต่ า งสถาบั น ์ทางคณะ
ต้ น สั งกั ด ของกระบวนวิ ชาที่ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นจะ
เป็ น ผู้ ดาเนิ น นการแจ้ งผลการสอบไปยั งมหาวิ ท ยาลั ย ของ
นั ก ศึ ก ษาเอง
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17. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (ส่วนกลาง)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์แจ้งสถาบันคอมพิวเตอร์กาหนดวันรับลงทะเบียนเรียน
2.์แจ้งกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารกาหนดวัน์์์
ชาระเงิน
3.์รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเบื้องต้น

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1. เข้าเว็บไซต์์(http://www.iregis2.ru.ac.th) เพื่อเข้าสู่
ระบบลงทะเบียนเรียนทาง์INTERNET
2. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาก่อนขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน์
โดยพิมพ์รหัสประจาตัวนักศึกษา์และวัน์เดือน์ปีเกิด
3. พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการ์และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
4. ตรวจสอบวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น์ๆ์
เพือ่ ตรวจสอบวันเวลาเรียน์และวันสอบ์โดยตรวจสอบได้จาก
หัวข้อ์“ตรวจสอบวิชาที่เปิดสอน”
5. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน์โดยพิมพ์รหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่านที่ได้จากขึ้นทะเบียน
6. พิมพ์วิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน์หากอจบการศึกษา
ให้คลิกหัวข้อ์“ขอจบการศึกษา”์ตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนวิชาทีล่ งทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง์ๆ์ก่อนคลิกปุ่ม
ตกลง
7. หลังคลิกปุ่มยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว์จะปรากฏ
หน้าแสดงสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษา์คลิกปุ่ม์“พิมพ์
ใบชาระเงิน”์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน์โดยมีช่องทางการ
ชาระเงิน์3์ช่องทาง์ได้แก่์เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์์
(ค่าธรรมเนียม์10์บาท),์เคาน์เตอร์์Service ที่์7-ELEVEN
(ค่าธรรมเนียม์10์บาท)์และ์์QR Code์์เพื่อชาระเงินผ่าน์
Mobile Banking (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)์ภายในวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
8. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน(หลังจากชาระเงินแล้ว
อย่างน้ อ ย์3์-์5์วั น ทาการ)์จากหน้ า จอตรวจสอบผลการ
ลงทะเบีย นเรียน์พิมพ์รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ได้จากการ
ขึ้นทะเบียน์ระบบจะแสดงสถานะลงทะเบียนเรียน์หาก
มหาวิทยาลัยได้รับเงินจากนักศึกษาแล้วจะปรากฏข้อความ์
“การลงทะเบียนสมบูรณ์์มหาวิทยาลัยได้รับการชาระเงินจาก
นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว”
หมายเหตุ์: นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว์สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ลงทะเบียนเรียนทั้งฉบับจริง์และสาเนาได้ด้วยตนเองจาก
เว็บไซต์์e-service
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18. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนกลาง)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์รับเอกสารการลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์
(ส่วนกลาง)
2.์ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน
-์์เอกสาร์ม.ร.34์ที่ระบุกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน์
(ต้องเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคนั้น์ๆ)
-์จานวนเงินในธนาณัติที่ชาระค่าธรรมเนียมต่าง์ๆ
-์ซองจดหมายติดแสตมป์์จ่าหน้าซอง์ชื่อ์–์ที่อยู่ของ
นักศึกษาเพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินเมื่อลงทะเบียนแล้ว
3.์บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน์โดยพิมพ์รหัส
ประจาตัวนักศึกษา์การขอจบการศึกษา์(ถ้ามี)์อ่านแถบรหัส
กระบวนวิชาตามที่นักศึกษาจัดเตรียมมา
4.์พิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนหลังจากตรวจสอบ
ข้อมูลที่บันทึกถูกต้องแล้ว
5.์ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาและค่าธรรมเนียม
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกับ์ม.ร.34์และธนาณัติ
ค่าลงทะเบียนเรียน
6.์นาใบเสร็จรับเงินใส่ซองที่นักศึกษาแนบมาเพื่อส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาทางไปรษณีย์
หมายเหตุ : หากเอกสารไม่ถูกต้อง์ดาเนินการติดต่อ
นักศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1.รับแบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์
(ส่วนกลาง)
-์ด้วยตนเองที่หน่วยลงทะเบียนเรียน์อาคารกงไกรลาศ์
(KLB) ชั้น์1
-์รับทางไปรษณีย์์โดยส่งจดหมายมาที่ฝ่ายลงทะเบียน
เรียนและจัดสอบ์อาคาร์สวป.์มหาวิทยาลัยรามคาแหง์
หัวหมาก์บางกะปิ์กทม.10240์พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์
จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง
-์สั่งพิมพ์แบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์์สวป.์(www.regis.ru.ac.th)
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์์โดยระบุ์ภาคเรียน
และปีการศึกษาที่ต้องการลงทะเบียน์ชื่อ์–์นามสกุล์รหัส
ประจาตัวนักศึกษา์ถ้าขอจบการศึกษา์ทาเครื่องหมายขอจบใน
ช่องขอจบการศึกษา์สถานที่ติดต่อและติดแถบรหัสกระบวนวิชา
ที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน์โดยเลือกกระบวนวิชาที่
ต้องการลงทะเบียนเรียนจากโครงสร้างหลักสูตรของคณะที่
สังกัด์และตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค์และ
วัน์เวลาสอบจาก์ม.ร.30์ก่อนการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้มีวิชาที่มี
วัน์เวลาสอบตรงกัน
3.กรอกรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง์ๆ์และซื้อไปรษณีย์
ธนาณัติค่าลงทะเบียนเรียนให้ตรงกับค่าธรรมเนียมทีร่ ะบุไว้ใน
แบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัย
รามคาแหง์พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ที่จ่าหน้าซองถึงตัว
นักศึกษาเอง์ใส่ซองจดหมาย์C5 (162 x 229 ม.ม.)์ติดแสตมป์์
จ่าหน้าซองถึง
ผู้อานวยการสานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคาแหง ตู้ ป.ณ.1028 ปณฝ.
รามคาแหง กรุงเทพฯ 10241
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียจ์ ะ
ได้รับใบเสร็จหลังกาหนดการลงทะเบียนเรียน์(วันสุดท้าย)์
ไม่น้อยกว่า์15์วันทาการ
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19. การลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น RU REGIS (ส่วนกลาง)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์แจ้งสถานบันคอมพิวเตอร์กาหนดวันรับลงทะเบียนเรียน
2.์แจ้งกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารกาหนดวัน
ชาระเงิน
3.์รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเบื้องต้น

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1.์Download Application “RU REGIS” เพื่อใช้
ลงทะเบียนเรียน
2.์ใช้รหัส์e-service ในการใช้งาน์(หากยังไม่มี์Account
สมัครได้ทเี่ ว็บไซต์์http://e-service.ru.ac.th)
3. เข้าหน้าแรก์Application “RU REGIS”เลือกเมนูวิชาที่
เปิดสอน
4.์พิมพ์รหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียน์เลือกเครื่องหมาย์+์
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน์เพื่อเก็บไปไว้ในตะกร้าวิชาหรือให้เลื่อน
วิชาที่ต้องการไปทางซ้ายและกดลบวิชา
5.์คลิกที่เครื่องหมายตะกร้าวิชา์ถ้าขอจบการศึกษา์ทา
เครื่ อ งหมายขอจบในช่ อ งขอจบการศึ ก ษา์ตรวจสอบ
ความถู ก ต้องของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนก่อนคลิก์“ยืนยันการ
ลงทะเบียน”์(สามารถเพิ่ม์–์ลดวิชาได้ก่อนการกดรับ์QR
Code เท่านั้น)
6.์กดรับ์QR Code เพื่อชาระเงินผ่าน์Mobile Banking
7. บันทึกรูปภาพ์QR Code์ที่ได้รับ์เก็บไว้ในคลังรูปภาพ์
(นา์QR Code์นี้ไปชาระเงินด้วย์Mobile Banking์ได้ทุก
ธนาคาร)
8.์เปิด์Application์Mobile Banking์ที่มีอยู่ใน
โทรศัพท์มือถือ
9.์เลือกเมนู์สแกน์เลือกรูป์QR Code์ที่บันทึกเอาไว้เพื่อ
ชาระเงิน์(ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด)์เมื่อชาระ
เงินเรียบร้อยแล้วกลับไปที่์Application “RU REGIS”์
(ตรวจสอบภาคการศึกษาในรูปภาพให้ถูกต้อง)
10.์เข้า์Application “RU REGIS”์เลือกเมนูตรวจสอบ
การลงทะเบียนเรียน์หากลงทะเบียนเรียนสาเร็จแล้วจะปรากฏ
ข้อความ์“ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว”
หมายเหตุ์: นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว์สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ลงทะเบียนเรียนทั้งฉบับจริง์และสาเนาได้ด้วยตนเองจาก
เว็บไซต์์e-service
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20. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ส่วนภูมิภาค)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์รับเอกสารการลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์
(ส่วนภูมิภาค)
2.์ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน
-์์เอกสาร์ม.ร.34์ที่ระบุกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน์
(กระบวนวิชาเรียนต้องเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคนั้น์ๆ)
-์จานวนเงินในธนาณัติที่ชาระค่าธรรมเนียมต่าง์ๆ
-์ซองจดหมายติดแสตมป์์จ่าหน้าซอง์ชื่อ์–์ที่อยู่ของ
นักศึกษาเพือ่ จัดส่งใบเสร็จรับเงินเมื่อลงทะเบียนแล้ว
3.์บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน์โดยพิมพ์รหัสประจาตัว
นักศึกษา์การขอจบการศึกษา์(ถ้ามี)์อ่านแถบรหัสกระบวนวิชา
ตามที่นักศึกษาจัดเตรียมมา
4.์พิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนหลังจากตรวจสอบ
ข้อมูลที่บันทึกถูกต้องแล้ว
5.์ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาและค่าธรรมเนียม
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกับ์ม.ร.34์และธนาณัติ
ค่าลงทะเบียนเรียน
6.์นาใบเสร็จรับเงินใส่ซองที่นักศึกษาแนบมาเพื่อส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาทางไปรษณีย์
หมายเหตุ : หากเอกสารไม่ถูกต้อง์ดาเนินการติดต่อ
นักศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนร

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1.รับแบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์
(ส่วนภูมิภาค)
-์ด้วยตนเองที่หน่วยลงทะเบียนเรียน์อาคารกงไกรลาศ์
(KLB) ชั้น์1
-ด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการฯ
-์รับทางไปรษณีย์์โดยส่งจดหมายมาที่ฝ่ายลงทะเบียน
เรียนและจัดสอบ์อาคาร์สวป.์มหาวิทยาลัยรามคาแหง์
หัวหมาก์บางกะปิ์กทม.10240์พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์
จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง
-์สั่งพิมพ์แบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์์สวป.์(www.regis.ru.ac.th)
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์์โดยระบุ์ภาคเรียนและ
ปีการศึกษาที่ต้องการลงทะเบียน์รหัสศูนย์สอบ์ชื่อ์–์นามสกุล์
รหัสประจาตัวนักศึกษา์ถ้าขอจบการศึกษา์ทาเครื่องหมายขอจบ
ในช่องขอจบการศึกษา์สถานที่ติดต่อ์และติดแถบรหัสกระบวนวิชา
ทีน่ ักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน์โดยเลือกกระบวนวิชาที่
ต้องการลงทะเบียนเรียนจากโครงสร้างหลักสูตรของคณะที่
สังกัด์และตรวจสอบวัน์เวลาสอบก่อนการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้
มีวิชาที่มีวัน์เวลาสอบตรงกัน
3.กรอกรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง์ๆ์และซื้อไปรษณีย์
ธนาณัติค่าลงทะเบียนเรียนให้ตรงกับค่าธรรมเนียมทีร่ ะบุไว้ใน
แบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัย
รามคาแหง์พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ที่จ่าหน้าซองถึงตัว
นักศึกษาเองให้ชัดเจน์สาหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา์
4.์นาแบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์ธนาณัติ์
ค่าลงทะเบียนเรียน์และซองเปล่าติดแสตมป์ที่จ่าหน้าซองถึงตัว
นักศึกษาเอง์ใส่ซองจดหมาย์C5 (162 x 229 ม.ม.)์ติดแสตมป์์
จ่าหน้าซองถึง
ผู้อานวยการสานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคาแหง ตู้ ป.ณ.1028 ปณฝ.
รามคาแหง กรุงเทพฯ 10241
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียจ์ ะ
ได้รับใบเสร็จหลังกาหนดการลงทะเบียนเรียน์(วันสุดท้าย)์ไม่
น้อยกว่า์15์วันทาการ
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21. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (ส่วนภูมิภาค)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์แจ้งสถาบันคอมพิวเตอร์กาหนดวันรับลงทะเบียนเรียน
2.์แจ้งกองคลั งเพื่ อประสานงานกับธนาคารกาหนดวัน
ชาระเงิน
3.์รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเบื้องต้น

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1.์เข้าเว็บไซต์์(http://www.iregis2.ru.ac.th) เพื่อเข้าสู่
ระบบลงทะเบียนเรียนทาง์INTERNET
2.์ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาก่อนขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน์
โดยพิมพ์รหัสประจาตัวนักศึกษา์และวัน์เดือน์ปีเกิด
3.์พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการ์และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
4. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน์โดยพิมพ์รหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่านที่ได้จากการขึ้นทะเบียน
5.์เลือกศูนย์สอบ์หากขอจบการศึกษาให้คลิกหัวข้อ์“ขอจบ
การศึกษา”์พิมพ์วิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน์โดยตรวจสอบ
วันเวลาสอบได้จากหัวข้อ์“ตรวจสอบวันเวลาสอบ”
6.์ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน
และค่าธรรมเนียมต่าง์์ๆ์ก่อนคลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียน
7.์หลังคลิกปุ่มยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว์จะปรากฏ
หน้าแสดงสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษา์คลิกปุ่ม์“พิมพ์
ใบชาระเงิน”์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน์โดยมีช่องทางการ
ชาระเงิน์3์ช่องทาง์ได้แก่์เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์์
(ค่าธรรมเนียม์10์บาท), เคาน์เตอร์์Service ที์่ 7-ELEVEN
(ค่าธรรมเนียม์10์บาท)์และ์์QR Code เพื่อชาระเงินผ่าน์
Mobile Banking (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)์ภายในวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
8.์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน์(หลังจากชาระเงินแล้ว
อย่างน้อย์3์–์5์วันทาการ)์จากหน้าจอตรวจสอบผลการ
ลงทะเบี ย นเรี ย น์พิ ม พ์ ร หั ส ผู้ ใ ช้ แ ละรหั สผ่ า นที่ ไ ด้ จ ากการ
ขึ้ น ทะเบียน์ระบบจะแสดงสถานการณ์ลงทะเบียนเรียน์หาก
มหาวิทยาลัยได้รับเงินจากนักศึกษาแล้วจะปรากฏข้อความ์
“การลงทะเบียนสมบูรณ์์มหาวิทยาลัยได้รับการชาระเงินจาก
นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว”
หมายเหตุ์: นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว์สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ลงทะเบียนเรียนทั้งฉบับจริง์และสาเนาได้ด้วยตนเองจาก
เว็บไซต์์e-service
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22. การลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น RU REGION (ส่วนภูมิภาค)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์แจ้งสถานบันคอมพิวเตอร์กาหนดวันรับลงทะเบียนเรียน
2.์แจ้งกองคลั งเพื่ อประสานงานกับธนาคารกาหนดวัน
ชาระเงิน
3.์รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเบื้องต้น

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1.์Download Application “RU REGION” เพื่อใช้
ลงทะเบียนเรียน
2.์ใช้รหัส์e-service ในการใช้งาน์(หากยังไม่มี์Account
ให้สมัครได้ทเี่ ว็บไซต์์http://e-service.ru.ac.th)
3. เข้าหน้าแรก์Application “RU REGION”เลือกเมนู
วิชาที่เปิดสอน
4.์พิมพ์รหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียน์เลือกเครื่องหมาย์+์
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน์เพื่อเก็บไปไว้ในตะกร้าวิชาหรือให้เลื่อน
วิชาที่ต้องการไปทางซ้ายและกดลบวิชา
5.์คลิกที่เครื่องหมายตะกร้าวิชา์เลือกศูนย์สอบ์ถ้าขอจบ
การศึกษา์ทาเครื่ อ งหมายขอจบในช่ อ งขอจบการศึ ก ษา์
ตรวจสอบความถู ก ต้องของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนก่อนคลิก์
“ยืนยันการลงทะเบียน”์(สามารถเพิ่ม์–์ลดวิชาได้ก่อนการกดรับ์
QR Code เท่านั้น)
6.์กดรับ์QR Code เพื่อชาระเงินผ่าน์Mobile Banking
7. บันทึกรูปภาพ์QR Code์ที่ได้รับ์เก็บไว้ในคลังรูปภาพ์
(นา์QR Code์นี้ไปชาระเงินด้วย์Mobile Banking์ได้ทุก
ธนาคาร)
8.์เปิด์Application์Mobile Banking์ที่มีอยู่ใน
โทรศัพท์มือถือ
9.์เลือกเมนู์สแกน์เลือกรูป์QR Code์ที่บันทึกเอาไว้
เพื่อชาระเงิน์(ภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด)์เมื่อ
ชาระเงินเรียบร้อยแล้วกลับไปที่์Application “RU REGION”์
(ตรวจสอบภาคการศึกษาในรูปภาพให้ถูกต้อง)
10.์เข้า์Application “RU REGION”์เลือกเมนู
ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน์หากลงทะเบียนเรียนสาเร็จแล้ว
จะปรากฏข้อความ์“ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว”
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล
การลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว์สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ลงทะเบียนเรียนทั้งฉบับจริง์และสาเนาได้ด้วยตนเองจาก
เว็บไซต์์e-service

การปฏิบัติงาน สถานที่อาคาร สวป. ชั้น 2
23. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
24. การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล คํานําหน์้านาม ยศ
25. การลาออกจากการเป์็นนักศึกษา
26. การตรวจสอบสถานภาพ/รหัสประจําตัวนักศึกษา
27. การแก์้ไขข์้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
ช่องทางการให้บริการ
นักศึกษาส์่วนกลางติดต์่อด์้วยตนเอง ณ หน์่วยงาน
นักศึกษาส์่วนภูมิภ์ าคติดต่อทางไปรษณีย์์
สถานที่ให์้บริการ

ระยะเวลาเป์ิดให์้บริการ

เวลาเป์ิดให์้บริการ

อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป์ิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์์0-2310-8605, 0-2310-8606
1) วันจันทร์์ ถึง วันศุกร์์ (เว์้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
2) วันเสาร์์และวันอาทิตย์์ เป์ิดบริการเฉพาะช์่วงสอบ
3) ไม์่มีพักกลางวัน
8.30 น. - 16.00 น.
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23. การทาบัตรประจาตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่ามีครบหรือไม่และ
การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
ตรวจใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา์(ม.ร.2)์ใน
1.์สาเหตุของการทาบัตรประจาตัวนักศึกษา์มีกรณี
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตรงกั บ เอกสารแล้ ว จึ ง
ดังต่อไปนี้
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เข้ า ระบบคอมพิวเตอร์
์์์์1.1์บัตรเดิมชารุด
2.์ตรวจสอบคุณลักษณะเพื่อยืนยันตัวตนของนักศึกษา
์์์์1.2์บัตรสูญหาย
กับหลักฐานและรูปถ่าย
์์์์1.3์เปลี่ยนชื่อ์–์ชื่อสกุล์คานาหน้านาม์ยศ
3.์มอบใบนั ด รั บ และใบแทนบั ต รประจาตั ว นั ก ศึ ก ษา์ ์์์์1.4์ข้อมูลบัตรประจาตัวนักศึกษาผิด์(แก้ไขข้อมูล)
(ม.ร.2)
2.์อัตราค่าธรรมเนียมทาบัตรประจาตัวนักศึกษา์100์
บาท์(ยกเว้นกรณีที่์1.4์ไม่มคี ่าธรรมเนียม)
3.์ติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาที่
หน่วยบัตรประจาตัวนักศึกษา์ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา์
อาคาร์สวป.์ชั้น์2์ช่อง์2์พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาให้ถกู ต้อง์ครบถ้วน
4.์แนบหลักฐานกับแบบฟอร์มขอทาบัตร์ดังนี้
์์์์4.1์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน์1์ฉบับ
์์์์4.2์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษา์
จานวน์100์บาท์ชาระเงินที่กองคลัง์ตึกอธิการบดี์ชั้น์1
์์์์4.3์แนบเอกสารหลักฐานการทาบัตรประจาตัว
นักศึกษาตามกรณีดังนี้
์์์์์์์์์์์-์บัตรเดิมชารุด์แนบบัตรเดิมที่ชารุด
์์์์์์์์์์์-์บัตรสูญหาย์แนบใบแจ้งความ
์์์์์์์์์์์-์เปลี่ยนชื่อ์ชื่อสกุล์คานาหน้านาม์ยศ์แนบ
สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ์ชื่อสกุล์คานาหน้านาม์ยศ์
จานวน์1์ฉบับ์(ในกรณีนี้์ติดต่ออาคาร์สวป.์ชั้น์2์ช่อง์4์
ก่อน์ดูเรื่องการขอเปลีย่ นชื่อ)
์์์์์์์์์์์-์ข้อมูลในบัตรผิด์แนบบัตรฯ์ที่ผดิ
์์์์์์์์์์์-์นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอทาบัตรประจาตัว
นักศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการขอทาบัตรประจาตัว
นักศึกษาแต่ละกรณีที่หน่วยบัตรประจาตัวนักศึกษา์อาคาร์
สวป.์ชั้น์2์ช่อง์2์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารประกอบการขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
์์์์์์์์์์์
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23. การทาบัตรประจาตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
์์์์์์-์นักศึกษาเข้าห้องถ่ายรูป์โดยลงนามในบัญชีรายชื่อ
ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักศึกษา์พร้อมลงเวลาในการใช้
บริการ์และเข้าประจาที่ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
์์์์์-์นักศึ กษารับบัตรนัดรับบัต รประจาตัวนักศึ กษา
พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบัตรประจาตัวนักศึ กษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด์ใช้สาเนาใบสมัครและใบขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา์(ม.ร.2)์แทนบัตรประจาตัวนักศึกษาระหว่าง
รอเวลารับบัตรประจาตัวนักศึกษา
์์์์์์-์นักศึกษานาใบนัดรับบัตรประจาตัวนักศึกษาติดต่อ
ขอรับบัตรประจาตัวนักศึกษา์หลังจากวันที่ยื่นคาขอ์26์วัน์
ณ์ธนาคารไทยพาณิชย์์อาคาร์สวป.์ชั้น์1
การทาบัตรประจาตัวนักศึกษาทางไปรษณีย์ (สาหรับ
นักศึกษาส่วนภูมิภาค)
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงที่สมัครเรียนทีส่ ่วน
ภูมิภาค์ขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
1. บัตรประจาตัวนักศึกษาชารุด์หรือ์สูญหาย
2. ขอเปลี่ยนชื่อ์ชื่อสกุล์คานาหน้านาม์ยศ์(ให้ดูกรณี
การเปลีย่ นชื่อ์ฯลฯ)
3. ขอแก้ไขกรณีบตั รประจาตัวนักศึกษาผิด
วิธีการขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษา (สาหรับผู้ที่มี
สถานภาพเป็นนักศึกษาแล้ว)
1. ขอรับแบบพิมพ์การทาบัตรฯ์ที่ศนู ย์สอบส่วนภูมิภาค
2. จัดส่งแบบทาบัตรประจาตัวนักศึกษาที่กรอกข้อความ
ควบถ้วน์ชัดเจน์พร้อมแนบเอกสาร์ดังนี้
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน์1์ฉบับ
2.2 เอกสารแนบแล้วแต่กรณี์ดังนี้
-์บัตรเดิมชารุด์แนบบัตรเดิมที่ชารุด
-์บัตรสูญหาย์แนบใบแจ้งความ
-์เปลี่ยนชื่อ์ชื่อสกุล์คานาหน้านาม์ยศ์แนบ
สาเนาหลักฐาน
-์ข้อมูลในบัตรผิด์แนบบัตรฯ์ที่ผดิ ์(ไม่ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมตาม์2.3)
2.3์ค่าธรรมเนียม์จานวนเงิน์100์บาท์ซื้อเป็น
ธนาณัตสิ ่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคาแหง์ปณ.รามคาแหง
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23. การทาบัตรประจาตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
2.4์ซองจดหมายติดแสตมป์์จ่าหน้าชื่อ์ที่อยู่ของ
ตนเองให้ชัดเจนถูกต้อง์
์์์์ส่งเอกสารตามข้อ์1์–์2์ถึงหัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติ
นักศึกษา์อาคาร์สวป.์ชั้น์2์มหาวิทยาลัยรามคาแหง์แขวง
หัวหมาก์เขตบางกะปิ์กรุงเทพฯ์10240์โทร.์0-2310-8605
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอและใน
การพิจารณาอนุญาต
์์์์์์์์ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการใช้ บ ริ ก ารจั ด ทาบั ต รเงิ น สด
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย รามคาแหงกั บ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ์
จากั ด ์(มหาชน)์เมื่ อ วั น ที่ ์ 24์ธ.ค.์2563์การจั ด ทาบั ต ร
ประจาตั ว นั ก ศึ ก ษาจะเป็ น บั ต รใช้ ร่ ว มกั บ บั ต รเงิ น สดของ
ธนาคารไทยพาณิชย์์จากัด์(มหาชน)์การจ่ายบัตรประจาตัว
นักศึกษา์เป็นหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์์จากัด์(มหาชน)์
เป็นเวลา์180์วัน์นับจากวันที่นาบัตรเข้าสู่ระบบการทาบัตร
ประจาตัวนักศึกษาของธนาคารฯ์เมื่อครบ์180์วัน์ทางธนาคาร
จะดาเนินการทาลายชุดเอกสารเปิดบัญชี์ดังนั้นการรับบัตร
ประจาตัวนักศึกษาของนักศึกษาควรติดต่อขอรับบัตรประจาตัว
นักศึกษาไม่เกิน์6์เดือนนับแต่วันยื่นเรื่องขอทาบัตรประจาตัว
นักศึกษา
การทาบัตรประจาตัวนักศึกษาตามคู่มือนี้์เป็นการทา
บัตรประจาตัวนักศึกษากรณีชารุด์สูญหาย์เปลี่ยนชื่อ์ชื่อสกุล์
คานาหน้านาม์ยศ์แก้ไขข้อมูลในบัตรผิด
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24. การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล คานาหน้านาม ยศ
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์จัดเตรียม
์์์1.1์คาร้อง์ขอเปลี่ยนชื่อ์ชื่อสกุล์คานาหน้านาม์ยศ
1.2 เครื่องอ่าน์Smart card คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบ์
Online เข้าสูร่ ะบบ์Username Password
1.3 ตราประทับ์รูปพ่อขุน์ชื่องาน์/์เปลี่ยนชื่อ์/์เปลี่ยนชื่อ
สกุล์/์เปลี่ยนคานาหน้านาม์/์เปลี่ยนยศ
์์์1.4์ใบเสร็จค่าธรรมเนียม
์์์1.5์ประกาศมหาวิทยาลัยรามคาแหง์เรื่อง์การเปลีย่ นชื่อ์
ชื่อสกุล์คานาหน้านาม์ยศ
์์์1.6์คาร้องเปลี่ยนชื่อ์ชื่อสกุล์คานาหน้านาม์ยศ์แต่ละ
กรณี
์์์1.7์คัดกรองโดยการสอบถามนักศึกษาว่าสาเร็จการศึกษา
หรือไม่์และตรวจสอบจากฐานข้อมูลฯ
2.์ตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นในการขอเปลี่ยนชื่อ์ชื่อสกุล์
คานาหน้านาม์ยศ์แต่ละกรณี
์์์2.1์สาเนาเอกสาร์2์ชุด์กรณีไม่สาเร็จการศึกษา
์์์2.2์สาเนาเอกสาร์1์ชุด์กรณีสาเร็จการศึกษา
3.์ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน์แต่ละกรณีให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
์์์3.1์เอกสารไม่ถูกต้องแจ้งให้นักศึกษากลับไปดาเนินการ
แก้ไขที่หน่วยงานที่ออกเอกสาร
์์์3.2์เอกสารถูกต้อง
์์์์์์์์์-์ตรวจสอบข้อมูลของคาร้องขอเปลี่ยนชื่อ์ฯลฯ์ให้ครบถ้วน
์์์์์์์์์์-์นาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงอ่านในเครื่อง์
Smart Card เพื่อเก็บข้อมูล
์์์์์์์์์์์-์ประทับตรายางการขอเปลี่ยนชื่อ์ฯลฯ์ลงใน
เอกสารหลักฐานทุกหน้าแต่ละกรณี
์์์์์์์์์์์์-์กรณีไม่สาเร็จการศึกษา์คืนเอกสารการเปลี่ยน์1
ชุด์ให้นักศึกษาดาเนินการทาบัตรประจาตัวนักศึกษา์ในลาดับ
ต่อไป์เจ้าหน้าที่จัดเก็บเป็นหลักฐาน์1์ชุด์เพื่อเปลี่ยนข้อมูล
ใน์ม.ร.2์ตามเอกสาร์บันทึกหมายเลขเอกสารการเปลี่ยน์ลง
วันที่์และลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1.์เตรียมเอกสารการขอเปลี่ยนชือ่ ์ชื่อสกุล์คานาหน้า
นาม์ยศ
์์์์1.1์เปลี่ยนชื่อ์เตรียมเอกสาร์ดังนี้
์์์์์์์์์์์-์สาเนา์ช.3
์์์์์์์์์์์-์บัตรประชาชนตัวจริง
์์์์์์์์์์์-์ใบเสร็จลงทะเบียน์ภาคเรียนปัจจุบัน
์์์์1.2์เปลี่ยนชื่อสกุล์เตรียมเอกสาร์ดังนี้
์์์์์์์์์์์-์สาเนา์ซ.2์กรณีจดทะเบียนของตนเอง
์์์์์์์์์์์-์สาเนา์ซ.4์กรณีขอใช้สกุลร่วมกับผู้อื่น
์์์์์์์์์์์-์สาเนา์ซ.5์กรณีเปลี่ยนตามบิดดามารดา์หรือ์
สามี์กรณีสมรส์ใช้์ซ.5์ให้ใช้ควบคู่กับหนังสือรับรอง์นาง์
หรือ์นางสาว์หรือใช้์คร.2์แทนได้
์์์์์์์์์์์์-์บัตรประชาชนตัวจริง
์์์์1.3์กรณีเปลี่ยนยศ์เตรียมเอกสาร์ดังนี้
์์์์์์์์์์์์-์บัตรข้าราชการ
์์์์์์์์์์์์-์คาสั่งแต่งตั้งยศ
(ถ้านักศึกษาสาเร็จการศึกษา์ใช้สาเนา์1์ชุด์ถ้ายังไม่
สาเร็จการศึกษา์ใช้สาเนา์2์ชุด)
- ใบเสร็จรับเงินค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา์
(เฉพาะกรณีไม่สาเร็จการศึกษา์ชาระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง์
สานักงานอธิการบดี์ชั้น์1์จานวน์100์บาท)
2.นักศึกษากรอกข้อความในแบบฟอร์มคาร้องขอเปลีย่ น
ชื่อ์ชื่อสกุล์คานาหน้านาม์ยศ์ให้ครบถ้วนและยื่นคาร้อง
พร้อมสาเนาหลักฐานที่ช่อง์4์(สวป.์ชั้น์2)์
3.์รับเอกสารการเปลี่ยนฯ์คืนจากเจ้าหน้าที่ทะเบียน
์์์์์3.1์กรณีสาเร็จการศึกษา์จะได้รับสาเนา์ม.ร.2์ที่
เจ้าหน้าที่ดาเนินการเปลี่ยนให้แล้วแต่กรณี์เพื่อดาเนินการแจ้ง
จบที่คณะ์พร้อมชาระค่าธรรมเนียม์10์บาท
์์์์3.2์กรณีไม่สาเร็จการศึกษา์จะได้รับสาเนาเอกสาร
หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ์ฯลฯ์1์ชุดจากเจ้าหน้าที่ที่ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว์นาเอกสารหลักฐานไปถ่ายรูปทาบัตรประจาตัว
นักศึกษาในลาดับถัดไป
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24. การเปลี่ยนชือ่ – ชื่อสกุล คานาหน้านาม ยศ (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
- กรณีสาเร็จการศึกษา์ถ่ายสาเนา์ม.ร.2์ที่เปลี่ยนชื่อ
เรียบร้อยแล้วประทับตรายางรูปพ่อขุนวงกลมให้คาบเกี่ยว
ระหว่างรูปถ่ายนักศึกษาด้านล่างดับพื้นของ์ม.ร.2์และ
ประทับตรายาง์“ใช้ในการตรวจสอบ”์เพื่อประกอบเป็น
เอกสารที่ยื่นขอจบที่คณะ์กรณีจบและมีการถ่ายสาเนามี
ค่าธรรมเนียม์10์บาท
์์์์์์์-์เฉพาะกรณีเปลี่ยนยศ์เปลี่ยนชื่อสกุล์และคานาหน้านาม์
ที่ไม่มีบัตรประชาชน์ให้จัดส่งคาร้องและหลักฐานไปยัง
เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกในระบบ์Online
์์์์์-์บันทึกใบระบบฐานข้อมูล์พร้อมพิมพ์ใบรายงานข้อมูล
นักศึกษาการเปลี่ยนชื่อ์ชื่อสกุล์ในแต่ละวันเพื่อจัดทาสถิติ
ต่อไป
4.์บันทึกด้วยระบบ์Scanner จัดเก็บไว้ในเครื่อง์Server
5.์คืนเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง์เพื่อตรวจสอบและ
จัดเก็บต่อไป
6.์รับรายงานเปลี่ยนชื่อ์ชื่อสกุล์คานาหน้านาม์ยศ์จาก
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ์ภายหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
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25. การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1. รับคาร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
2.์ตรวจสอบคารองและเอกสารทีแ่ นบ์คือ์สาเนาบัตร
ประจาตัวนักศึกษา์กรณีไม่ถูกต้องแจ้งนักศึกษาดาเนินการ
แก้ไข์ถ้าถูกต้องดาเนินการต่อไป
3.์หัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัตินกั ศึกษาตรวจสอบ์
และลงนามในคาร้อง์หฝป.ตรวจสอบและลงนามกากั บใน
คาร้อง์ผวป./ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายลงนามอนุญาตในคาร้อง
4.์เปิด์Program การลาออกเพื่อบันทึกข้อมูลการ
ลาออกจากการเป็นนักศึกษา์และคีย์รหัสประจาตัวนักศึกษาที่
ลาออก์พร้อมทั้งใช้คาสั่งพิมพ์รายงานข้อมูลการลาออก
5.์ตรวจสอบการพิมพ์รายงานชื่อ-สกุล์ตรงกับคาร้องขอ
ลาออกหรือไม่์กรณีไม่ถูกต้องชื่อ-สกุล์ไม่ตรงกับการพิมพ์
รายงาน์ติดต่อนักศึกษาแก้ไข์และนาเสนอ์ผวป.์เพื่อลงนาม
เป็นรายบุคคล
6.์จัดทาประกาศรายชื่อการลาออกจากการเป็นนักศึกษา์
และนาเสนอ์ผวป.์ลงนามอนุมัติ
7.์ผวป.์ลงนามในประกาศรายชื่อนักศึกษาลาออก
8.์ส่งประกาศรายชื่อนักศึกษาลาออกให้ทุกคณะ
รับทราบโดยทั่วกัน
9.์ปิดประกาศบัญชีรายชื่อนักศึกษาลาออกในแต่ละเดือน์
เพื่อให้นักศึกษาที่ลาออกตรวจสอบรายชื่อได้ที่์ฝ่ายทะเบียน
ประวัตินักศึกษา์สวป.์ชั้น์2์ช่อง์5์และที่บอร์ดทางขึ้นชั้น์2์
และลงเว็บไซต์์สวป.์ในแต่ละเดือน

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
กรณีติดต่อขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง
1.เขียนคาร้องขอลาออก
2.ยื่นบัตรประจาตัวนักศึกษา์หรือบัตรประจาตัว
ประชาชนฉบับจริงที่อาคาร์สวป.์ชั้น์2์ช่อง์5
3.์กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ์2์ให้ใช้์ม.ร.2์แทน
กรณีขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาผ่านทาง E-Mail มี
ขั้นตอน ดังนี้
1.์ดาวน์โหลดคาร้องขอลาออกฯ์ที่เว็บไซต์ของ์สวป.์
www.regis.ru.ac.th
2. พิมพ์แบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง์ครบถ้วน
3.์ถ่ายทาสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา์และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน์พร้อมรับรองสาเนาทุกฉบับ
4.์ส่งคาร้องขอลาออกฯ์สาเนาบัตรรปะจาตัวนักศึกษา์
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมาที่์E-Mail :
aobregis02@gmail.com
5.์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ์E-Mail แล้ว์(กรณีไม่มีปัญหา)์
จะมีหนังสือตอบกลับให้นักศึกษาทราบ์และนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อการลาออกได้หลังจากวันที่์7์ของเดือน
ถัดไปที่์
-์ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา์อาคาร์สวป.์ชั้น์2
-์บอร์ดประกาศหน้าบันไดระหว่างทางขึ้นอาคาร์สวป.์
ชั้น์2
-์เว็บไซต์ของ์สวป.์www.regis.ru.ac.th
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26. การตรวจสอบสถานภาพ/รหัสประจาตัวนักศึกษา
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์รับแบบยื่นคาขอรหัสประจาตัวนักศึกษา/ตรวจสอบ
สถานภาพนักศึกษา์พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน์หรือ์บัตร
อื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มาติดต่อขอทราบข้อมูลรหัส
บัตรประจาตัวนักศึกษา์และตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
2.์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร์เช่น์บัตรประจาตัว
ประชาชน์หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ว่าเป็นของผู้มาติดต่อ
ขอทราบข้อมูล
3.์ดาเนินการค้นหารหัสประจาตัวนักศึกษา์พร้อม
ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาด้วยการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัตินักศึกษา
4.์แจ้งผลการค้นรหัสประจาตัวนักศึกษา์หรือสถานภาพ
นักศึกษาปัจจุบัน์พร้อมคืนบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ที่ทางราชการออกให้
5.์ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลรหัส์ชือ่ -สกุล์ในบัญชีลงนาม
การขอรับบริการ

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองที่อาคาร สวป. ชั้น 2 ช่อง 5
1.์ยื่นคาขอรหัสประจาตัวนักศึกษา/ตรวจสอบสถานภาพ
นักศึกษา์มีเอกสาร์ดังนี้
์์์์-์กรณีขอทราบรหัสประจาตัวนักศึกษา์ยื่นบัตร
ประจาตัวประชาชน์หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้์หรือ
เอกสารอื่น์เช่น เอกสารการเปลีย่ นชื่อ์ชื่อสกุลฯ
์์์์์-์กรณีขอทราบสถานภาพนักศึกษา์ยื่นบัตร
ประจาตัวนักศึกษา
2.์รับเอกสารผลการค้นหารหัสประจาตัวนักศึกษา์หรือ
สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน์พร้อมรับคืนบัตรประจาตัว
ประชาชน์หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
3.์ลงรหัสประจาตัวนักศึกษา์ชื่อ์–์สกุล์และประเภท
ของการขอรับบริการในบัญชีเซ็นชื่อของหน่วยงาน

27. การแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา์เช่น์
คานาหน้านาม์ชื่อ-นามสกุล์ภาษาไทย์–์อังกฤษ์วันเดือนปี
เกิด์เลขที่บัตรประชาชน,์เลขที่พาสปอร์ต์รวมทั้งการแก้ไขที่
อยู่ของนักศึกษา
1.์รับแบบคาขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา์พร้อมบัตร
ประจาตัวนักศึกษา์บัตรประจาตัวประชาชน์และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
2.์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ถูกต้องตรงกัน
3.์นาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงอ่านด้วยเครื่อง์
Smart Card และเก็บข้อมูลไว้ในระบบ์ORACLE
4. แจ้งผลการแก้ไขให้นักศึกษาทราบ์โดยให้นักศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไขจากหน้าจอคอมพิวเตอร์์และคืนเอกสาร
5.์ให้นักศึกษากรอกข้อมูล์รหัส์ชือ่ ์–สกุล์ในบัญชีลงนาม
ขอรับบริการของหน่วยงาน

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองที่อาคาร สวป. ชั้น 2 ช่อง 5
1.์ยื่นคาขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา์พร้อมบัตร
ประจาตัวนักศึกษา์บัตรประจาตัวประชาชน์และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
2.์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แก้ไขจากหน้า
จอคอมพิวเตอร์์ณ์จุดรับบริการ
3.์ลงรหัสประจาตัวนักศึกษา์ชื่อ์–สกุล์ในบัญชีลงนาม
ขอรับบริการของหน่วยงาน
4.์รับคืนบัตรประจาตัวนักศึกษา์และบัตรประจาตัว
ประชาชน

การปฏิบัติงาน สถานที่อาคาร สวป. ชั้น 3
28. การขอทดสอบภาษาไทยสําหรับผู้ส์ มัครที่เป์็นชาวต์่างประเทศ
29. การปรับฐานข์้อมูลเทียบโอนหน์่วยกิตภายหลังการสมัคร
30. การแก์้ไขรหัสประจําตัวนักศึกษา
31. การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่มีปั์ญหาด์้านวุฒิการศึกษา
32. การให์้บริการตรวจสอบวุฒิบัตรเพื่อขอ TRANSCRIPT หรือแจ์้งจบการศึกษา
33. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ใช์้วุฒิบัตรต์่างประเทศแต์่ยังไม์่ได์้ชำระ
ค์่าธรรมเนียมจัดส์่งวุฒิบัตรไปตรวจสอบยังต์่างประเทศ
32. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีปั์ญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิบัตร
33. การรับสมัครนักศึกษาใหม์่ทาง INTERNET ส์่วนกลาง
34. การรับสมัครนักศึกษาใหม์่ทาง INTERNET ส์่วนภูมิภาค
ช่องทางการให้บริการ
นักศึกษาส์่วนกลางติดต์่อด์้วยตนเอง ณ หน์่วยรับสมัคร ฝ์่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
นักศึกษาส์่วนภูมิภ์ าคติดต่อทางไปรษณีย์์
สถานที่ให์้บริการ

ระยะเวลาเป์ิดให์้บริการ

เวลาเป์ิดให์้บริการ

อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป์ิ กรุงเทพฯ 10240
หน์่วยรับสมัคร โทรศัพท์์-23100-8615, 0-2310-8623
หน์่วยตรวจสอบวุฒิบัตร โทรศัพท์์0-2310-8000 ต์่อ 4833
1) วันจันทร์์ ถึง วันศุกร์์(เว้นวันหยุดราชการ)
2) วันเสาร์์และวันอาทิตย์์ เป์ิดบริการ กรณีมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรม คุมสอบ และรับสมัครนักศึกษาใหม์่
3) มีพักกลางวัน
8.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
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28. การขอทดสอบภาษาไทยสําหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างประเทศ
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
การขอทดสอบภาษาไทยสาหรับผูส้ มัครทีเ่ ป็นชาว
ต่างประเทศทีต่ ้องการสมัครนักศึกษาใหม่
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัครได้กรอกใน
ใบคาร้องขอทดสอบภาษาไทยให้เรียบร้อย
-์ชื่อ-สกุล
-์สัญชาติ
-์หมายเลขหนังสือเดินทาง
-์วันหมดอายุของวีซ่า
-์คณะที่ประสงค์จะสมัคร
2.์แนบสาเนา์Passport ของผู้สมัครกับใบคาร้อง
3.์แจ้งให้ทราบถึงกาหนดวันเวลาและสถานที่การทดสอบ
ภาษาไทยตามที่ได้รับแจ้งจากคณะมนุษยศาสตร์์และแจ้ง
กาหนดวันเวลา์สถานที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ให้ผู้สมัครทราบ
-์เสนอ์หฝร.ลงนาม์เพื่อผ่านผู้อานวยการ
-์เมื่อผู้อานวยการฯ์ลงนามเรียบร้อยแล้ว์ดาเนินการ
จัดส่งคาร้องไปที่คณะมนุษยศาสตร์ต่อไป
-์ให้ใส่ข้อมูลการทดสอบภาษาต่างประเทศใน์Banner
ประกาศรับสมัครในเว็บไซต์์www.ru.ac.th ให้เด่นชัด
-์เมื่อได้กาหนดวันเวลาการเขียนคาร้อง์และกาหนดวัน
เวลาทดสอบภาษาไทย์จัดทาหนังสือแจ้งกาหนดการทดสอบ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรใน์สวป.์ทราบด้วย

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
ชาวต่างประเทศ์ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง์ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย
1.์ผู้สมัครต้องนาสาเนาหลักฐานสาเนา์Passport
หน้าที่มีรูปถ่ายของตนเอง์จานวน์1์ฉบับ์เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการเขียนคาร้องขอทดสอบภาษาไทย์โดยยื่นคาร้อง
ที่อาคาร์สวป.์ชั้น์3
2.์เขียนคาร้องขอทดสอบภาษาไทย
3.์ยื่นคาร้องพร้อมสาเนา์Passport
4. นักศึกษาเข้าสอบตามวันเวลาทีก่ าหนดไว้
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29. การปรับฐานข้อมูลเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังจากการสมัคร
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
การปรับฐานข้อมูลเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการรับสมัคร
เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในวันที่สมัคร
ได้ใช้สิทธิเทียบโอนนั้น
1. กรณีที่ใช้สิทธิหมดสถานภาพจากมหาวิทยาลัย
รามคาแหง
์์์-์ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร์(ม.ร.2)์ของนักศึกษา
์์์-์แจ้งให้นักศึกษาเขียนคาร้องขอปรับฐานข้อมูลเทียบโอน
์์์-์แนบใบคาร้องกับสาเนาวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้
สมัครเรียน,์สาเนา์TRANSCRIPT กรณีไม่สาเร็จการศึกษาและ
ใบสมัคร์(ม.ร.2)์ของนักศึกษาในรหัสประจาตัวนักศึกษาเดิม
ตามที่ระบุใน์TRANSCRIPT
-์ประทับตราการใช้สิทธิเทียบโอนในใบคาร้องและ
เอกสารแนบทุกฉบับ
์์์-์ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ถกู ต้องอีกครั้ง
์์์-์แจ้งนักศึกษาให้มาติดต่อ์เพื่อดาเนินการขั้นตอนต่อไป
ในอีก์5์วันทาการ์ที่อาคาร์สวป.์ชั้น์6
2. กรณีที่ใช้สิทธิย้าย-โอนจากสถาบันอื่น
์์์-์ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร์(ม.ร.2)์ของนักศึกษา
์์์-์แจ้งให้นักศึกษาเขียนคาร้องขอปรับฐานข้อมูลเทียบโอน
์์์-์แนบใบคาร้องกับสาเนาวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้
สมัครเรียน์และสาเนา์TRANSCRIPT กรณีไม่สาเร็จการศึกษา
จากสถาบันอื่น
์์์-์ประทับตราการใช้สิทธิเทียบโอนในใบคาร้องและ
เอกสารแนบทุกฉบับ
์์์-์ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ถกู ต้องอีกครั้ง
์์์-์แจ้งนักศึกษาให้มาติดต่อเพื่อดาเนินการขั้นต่อไปในอีก์
5์วันทาการ์ที่อาคาร์สวป.์ชั้น์6
3. กรณีที่ใช้สิทธิเทียบโอนวุฒิการศึกษาระดับ
อนุปริญญาขั้นไปจากสถาบันอื่น
์์์-์ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร์(ม.ร.2) ของนักศึกษา
์์-์แจ้งให้นักศึกษาเขียนคาร้องขอปรับฐานข้อมูลเทียบโอน
์์์-์แนบใบคาร้องกับสาเนาวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้
สมัครเรียน์และสาเนาวุฒิการศึกษาจากสถาบันอื่น

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
1.อัตราค่าธรรมเนียม
์์์-์ค่าปรับฐานเทียบโอน์500์บาท
์์์-์ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ์50์บาท์(จาก์ม.รามคาแหง)
์์์-์ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ์100 บาท์(วุฒิการศึกษาจาก
ต่างสถาบันหรือย้ายโอนจากสถาบันอื่น)
กรณีที่ใช้สิทธิหมดสถานภาพจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.์นักศึกษาต้องนาสาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน
พร้อม์TRANSCRIPT์ที่ไม่สาเร็จการศึกษาอย่างละ์1์ฉบับ,์
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา์จานวน์1์ฉบับ,์สาเนาใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด์จานวน์1์ฉบับ์ยื่นที่อาคาร์สวป.์
ชั้น์3์เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
2.เขียนคาร้องขอปรับฐานข้อมูลเทียบโอนฯ
3.นักศึกษาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ได้แจ้งไว้ใน
ใบนัด
กรณีที่ใช้สิทธิย้าย – โอนจากสถาบันอื่น
1.์นักศึกษาต้องนาสาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน
พร้อม์TRANSCRIPT์ที่ไม่สาเร็จการศึกษาอย่างละ์1์ฉบับ,์
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา์จานวน์1์ฉบับ, สาเนาใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด์จานวน์1์ฉบับ์ยื่นที่อาคาร์สวป.์
ชั้น์3์เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
2.์เขียนคาร้องขอปรับฐานข้อมูลเทียบโอนฯ
3.์นักศึกษาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ได้แจ้งไว้ใน
ใบนัด
กรณีที่ใช้สิทธิเทียบโอนวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขั้นไป
จากสถาบันอื่น
นักศึกษาต้องนาสาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียนพร้อม
วุฒิการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วอย่างละ์1์ฉบับ, สาเนา
บัตรประจาตัวนักศึกษา์จานวน์1์ฉบับ, สาเนาใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด์จานวน์1์ฉบับ์ยื่นที่อาคาร์สวป.์
ชั้น์3์เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
2.์เขียนคาร้องขอปรับฐานข้อมูลเทียบโอนฯ
3.์นักศึกษาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ได้แจ้งไว้ใน
ใบนัด
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29. การปรับฐานข้อมูลเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังจากการสมัคร (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
์์์-์ประทับตราการใช้สิทธิในใบคาร้องและเอกสารแนบ
ทุกฉบับ
์์์-์ประทับตรายางยกเลิกในวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร์เพื่อ
เปลี่ยนข้อมูลเป็นวุฒิการศึกษาจากสถาบันอื่น
์์์-์ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ถกู ต้อง
์์์-์แจ้ งนั ก ศึ ก ษามาดาเนิ น การขั้ น ตอนต่ อ ไปอี ก ์5์วั น
ทาการ์ที่อาคาร์สวป์ชั้น์6
์์์์์นักศึกษาส่วนภูมิภาคปรับฐานเทียบโอน์ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับส่วนกลาง

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้รับบริการ
หลักเกณฑ์
1.์วุฒิการศึกษาที่นามาใช้เพื่อปรับฐานข้อมูลจะต้องระบุ
วันที่สาเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ในภาค/ปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร
2.์ให้นักศึกษามาดาเนินการขอใช้สิทธิเทียบโอนภายหลังได้
หลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาค
การศึกษาอย่างน้อย์2์เดือน
นักศึกษาส่วนภูมิภาคปรับฐานเทียบโอน ดาเนินการ ดังนี้
1. นักศึกษาสาวนภูมิภาค์เขียนใบคาร้องขอปรับฐานข้อมูล
ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต์(ใบคาร้องอยู่ท้ายเล่มระเบียบและ
คู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา์ม.ร.1)์หรือดาวน์โหลดได้ที่์
www.rigis.ru.ac.th) พร้อมทั้งซื้อธนาณัติ์จานวน์600์บาท์
(ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอน์500์บาท, ค่าฐานข้อมูลเทียบโอน์
100์บาท)์สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคาแหง์ปณฝ.
รามคาแหง
2. นักศึกษาต้องแนบเอกสารในข้อ์1์และเอกสาร
ประกอบการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต์เช่นเดียวกับนักศึกษา
ส่วนกลางทุกกรณี
3. จั ด ส่ งเอกสารทั้ งหมดมาที่ ์ ตู้ ป ณ.1011์ปณฝ.
รามคาแหง์10241
4.์รอเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง กาหนดการเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามา
ดาเนินการปรับฐานฯ์และชาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต
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30. การแก้ไขรหัสประจาตัวนักศึกษา
ขั้นตอนของผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
การแก้ไขรหัสประจาตัวนักศึกษาให้ถกู ต้อง์เพื่อให้นักศึกษาที่
1.นักศึกษาต้องนาสาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน
ได้รหัสประจาตัวนักศึกษาผิดประเภทหรือผิดคณะ์ได้รหัส
พร้อมสาเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด อย่างละ์1์
ประจาตัวนักศึกษาที่ถูกต้องตรงกับคณะที่ประสงค์จะสมัคร
ฉบับ์ที่อาคาร์สวป.ชั้น์3
-์ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร์(ม.ร.2)์ของนักศึกษาก่อน
2.เขียนคาร้องขอแก้ไขรหัสประจาตัวนักศึกษา
-์ให้นักศึกษาเขียนคาร้องขอแก้ไขรหัสประจาตัวนักศึกษา
3.์นักศึกษาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ได้แจ้งไว้
-์แนบใบคาร้องกับสาเนาวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้สมัคร
ในใบนัด
เรียนพร้อมสาเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
-์ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องอีกครั้ง
-์แจ้งนักศึกษาให้มาดาเนินการเปลี่ยนรหัสประจาตัว
นักศึกษาที่ถูกต้องที่อาคาร์สวป.ชั้น์6์พร้อมทาบัตรประจาตัว
นักศึกษาใหม่ที่อาคาร์สวป.ชั้น์2์นับจากวันที่ยื่นคาร้องไปอีก์
5์วันทาการ

31. การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษา ของนักศึกษาที่มีปัญหาด้านวุฒิการศึกษา
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษา์ของนักศึกษาที่มีปัญหา
ด้านวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
์์1.์ตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตรส่ง
มาให้์ดาเนินการแยกประเภทของปัญหาต่างๆ์และสืบค้น
ข้อมูลนักศึกษา์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์์ก่อนรวบรวมเอกสาร
เพื่อบันทึกข้อมูลในเอกสารการติดตามเอกสารวุฒิบัตรของ
นักศึกษาต่อไป
์2.์บันทึกรหัสประจาตัวนักศึกษา์ชื่อ์ชื่อสกุล์ในระบบ
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า์ของภาค์1,์2์และภาคฤดูร้อน
ของปีการศึกษาเพื่อ์Lock ไม่ให้ลงทะเบียนเรียน์เพื่อให้
นักศึกษาติดต่อในช่วงที่มีการลงทะเบียนเรียน
์์์3.์แจ้งปัญหาให้นักศึกษาทราบในระบบ์E-Service์์
พร้อมเพิ่มช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน์Application์
Line และเบอร์โทรศัพท์์เพื่อให้นกั ศึกษาทราบปัญหาและ
ดาเนินการแก้ไข
์์4.์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รบั เอกสารทีส่ มบูรณ์แล้ว์จึงดาเนินการ
ปลด์Lock ให้นักศึกษาเพื่อดาเนินการลงทะเบียนเรียนต่อไป
์์5.์ตรวจสอบเอกสารที่นักศึกษานามาให้ใหม่ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน์เพื่อรวบรวมให้หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร
ดาเนินการต่อไป

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1.์เมื่อนักศึกษารับทราบปัญหาเอกสารหลักฐานวุฒิ
การศึกษาที่ไม่ถูกต้อง์ไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์์ติดต่อหน่วย
รับสมัครได้ทุกช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้
2.์รับทราบปัญหาพร้อมแจ้งว่าจะนาเอกสารฉบับที่
สมบูรณ์มาให้ในภายหลัง ภายใน์15์วันทาการ
3.์นักศึกษาดาเนินการนาเอกสารที่สมบูรณ์ส่งให้ที่หน่วย
รับสมัครภายในเวลาที่กาหนดไว้
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32. การให้บริการตรวจสอบวุฒิบัตร เพื่อขอ TRANSCRIPT หรือแจ้งจบการศึกษา
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์ตรวจสอบผลการตรวจสอบวุฒบิ ัตร
์์์์-์บันทึกรหัสประจาตัวนักศึกษา
์์์์-์ตรวจสอบ์ชื่อ์–์นามสกุล์และผลการตรวจสอบวุฒิบัตร
2.์กรณีมผี ลการตรวจสอบวุฒิบัตรแล้วให้นักศึกษา
ดาเนินการขอ์TRANSCRIPT ได้ท์ี่ ONE STOP SERVICE
3. กรณียังไม่มีผลการตรวจสอบวุฒิบัตร์ถ่ายสาเนา
วุฒิบัตรจากฐานข้อมูลวุฒิบัตรในระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.์ดาเนินการส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบ
วุฒิบัตรยังสถานศึกษาเดิม
5.์ให้หลักฐานการขอตรวจสอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา์เพื่อ
ใช้ในการติดตามผลการตรวจสอบวุฒิบัตรนั้น

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1. แจ้งนักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
-์ชื่อ์–์นามสกุล
-์รหัสประจาตัวนักศึกษา
-์เบอร์โทรศัพท์
-์ชื่อสถานศึกษาเดิม
- Email (ถ้ามี)
2.์ยื่นสาเนาวุฒิบัตร์(ถ้ามี)์จานวน์1์ฉบับ์และเขียน
รหัสประจาตัวนักศึกษาไว้ที่วุฒิบัตรให้ถูกต้อง
3.์รับหลักฐานการขอตรวจสอบวุฒิบัตร์เพื่อรอผลการ
ตรวจสอบวุฒิบตั ร์หรือติดตามเรื่อง

33. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ใช้วุฒิต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมจัดส่ง
วุฒิบัตรไปตรวจสอบยังต่างประเทศ
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
1.์เพื่อตรวจสอบการชาระเงินค่าธรรมเนียมจัดส่งวุฒิบัตร
ไปตรวจสอบยังต่างประเทศ
2.ถ้ายังไม่ได้ชาระเงินดาเนินการเปิดระบบ์ONLINE
บันทึกรหัสประจาตัวนักศึกษา์ตรวจสอบ์ชื่อ์–์นามสกุล์และ
บันทึก์LOCK การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชั่วคราวใน
ภาค์1์และภาค์2์ของปีการศึกษา์เพื่อให้นักศึกษามาติดต่อ
รับทราบเหตุผลของการ์LOCK การลงทะเบียนเรียน
3.์เมื่อนักศึกษามารับทราบแล้ว์ติดต่อขอลงทะเบียน
เรียนให้นักศึกษาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมจัดส่งวุฒิบัตรไป
ต่างประเทศที่กองคลัง์สานักงานอธิการบดี์เป็นจานวนเงิน์
1,000์บาท
4.์ตรวจสอบ์ชื่อ์–์นามสกุล์รหัสประจาตัวนักศึกษาของ
ใบเสร็จรับเงินค่าจัดส่งให้ถูกต้อง์และเก็บสาเนาใบเสร็จรับเงิน
นั้นไว้เป็นหลักฐาน
5.์บันทึกรหัสประจาตัวนักศึกษา์ตรวจสอบ์ชื่อ์–์นามสกุล์
เพื่อดาเนินการปรับฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมค่าจัดส่ง
แล้ว์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
6.์ดาเนินการปลด์LOCK การลงทะเบียนเรียน์เพื่อให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่อไป

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
1.์เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ได้์แจ้งให้นักศึกษา
รับทราบ์และให้ไปชาระเงินที่กองคลัง์สานักงานอธิการบดี์
เป็นจานวนเงิน์1,000์บาท
2.์นาสาเนาใบเสร็จรับเงิน์จานวน์1์ฉบับ์ยื่นให้
เจ้าหน้าที่บริการตรวจสอบวุฒิบัตรและเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับ
จริงไว้เป็นหลักฐาน
3.์ให้ไปลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ
หมายเหตุ์: นักศึกษาที่ใช้วุฒิต่างประเทศปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสาคัญแสดง
คุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล์และประกาศ์ม.ร.์เรื่องการ
ชาระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสาคัญ
แสดงคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยัง
หน่วยงานต้นสังกัด
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34. การLOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิบัตร
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
การ์LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา
1.์แจ้งให้นักศึกษาลงชื่อรับทราบปัญหาและให้ดาเนินการ
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบวุฒิ์เช่น์วุฒิบัตรไม่สมบูรณ์,์มีการ ติดต่อกับสถานศึกษาเดิม
แก้ไขเอกสาร์ชื่อ์–์นามสกุล์ไม่ตรง,์ปรากฏหลักฐาน,์ปลอม
2. เมื่อได้รับวุฒิบัตรที่ถูกต้องให้นามายื่นที่์หน่วยตรวจสอบ
แปลง์อื่น์ๆ์เป็นต้น
วุฒิบัตร์ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา์สวป.์ชั้น์3
1.์ตรวจสอบผลการตรวจสอบวุฒบิ ัตรที่ได้รับแจ้งจาก
3.์รอผลการตรวจสอบวุฒิบัตรที่นักศึกษานามายื่นใหม่
สถานศึกษาเดิม์รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่มีปัญหา
2.์สืบค้นข้อมูลของนักศึกษาที่มีผลการตรวจสอบวุฒิบัตร
ไม่ถูกต้อง์เพื่อติดตามนักศึกษาเบือ้ งต้นทางโทรศัพท์์หรือ์
ไปรษณียบัตร
3.์รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการตรวจสอบวุฒิบัตร
ไม่ถูกต้อง์เพื่อดาเนินการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยแจ้ง
นักศึกษานาวุฒิบัตรมาแสดง
4.์LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาค์1์และ
ภาค์2์ของปีการศึกษา์โดยบันทึกรหัสประจาตัวนักศึกษา์
ชื่อ์–์นามสกุล์เพื่อให้นักศึกษามาติดต่อรับทราบการแจ้งผล
การตรวจสอบวุฒิของสถานศึกษาเดิม
5.์กรณีที่นักศึกษามาติดต่อเพื่อขอลงทะเบียนเรียน์จะ
ปลด์LOCK ให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนชั่วคราว์หลังจาก
ลงทะเบียนแล้วจะ์LOCK ลงทะเบียนเรียนต่อไปจนกว่า
นักศึกษาจะดาเนินการตามที่สถานศึกษาเดิมแจ้งผลการ
ตรวจสอบไว้
6.์เมื่อได้วุฒิบัตรที่ถูกต้องจากสถานศึกษาแล้ว์
ดาเนินการส่งตรวจสอบความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิม์ถ้า
ถูกต้องแล้วจะปลด์LOCK การลงทะเบียนเรียนต่อไป์
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35. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนกลาง
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางอินเทอร์เน็ต์
www.iregis2.ru.ac.th มีขั้นตอน์ดังนี้
1. พิมพ์รายชื่อผู้สมัครที่อัพโหลดเอกสารหลักฐาน
การสมัคร์และชาระเงินเรียบร้อยแล้ว์แยกตามวันที่ผู้สมัคร
อัพโหลดเอกสาร
2. พิมพ์เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน์13 หลัก
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของสาเนาเอกสารทีผ่ ู้สมัคร
อัพโหลดในระบบรับสมัครพร้อมแจ้งสถานะให้ผสู้ มัครทราบ
ตามรายการดังนี้
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบสมัคร
และ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ต
(ม.ร.2์ที่ติดรูปถ่ายสีขนาด์1.5์นิ้ว์ถึง์2์นิ้ว,์พร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้สมัคร)
2.2 ตรวจสอบสาเนาวุฒิบัตรที่สมบูรณ์์์ระบุวัน์เดือน์ปี์
และ์วันอนุมัติจบการศึกษาให้ตรงตาม์ม.ร.2์
2.3์ ตรวจสอบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนว่าเป็น
บุคคลเดียวกันกับใบสมัคร์ฯ์์(ม.ร.2)
2.4 ตรวจสอบสาเนาใบเสร็จการชาระเงินของผู้สมัคร
2.5 ตรวจสอบเอกสารการสมัครตามข้อ์2.1-2.4์ว่า
ถูกต้องตาม์ม.ร.2์หรือไม่์หากไม่ถูกต้องแจ้งผู้สมัครแก้ไข
3. แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร
ให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์์ดังนี้
3.1์์กรณีที่สาเนาเอกสารหลักฐานถูกต้อง์และ
ครบถ้วนจะใส่เครื่องหมาย์์์ในช่องเอกสารหลักฐานถูกต้อง
3.2์์กรณีที่สาเนาเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง์จะใส่
เครื่องหมาย์X์์ในช่องเอกสารหลักฐานไม่ถกู ต้อง์และบันทึก
ข้อความเพิ่มเติม์เพื่อแจ้งให้ผสู้ มัครทราบปัญหาต่างๆ์และเพื่อให้
ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ออกรหัสประจาตัวนักศึกษาที่มีสถานะการสมัคร
ถูกต้องครบถ้วน์พร้อมแจ้งสถานะนักศึกษา์และรหัสประจาตัว
นักศึกษาให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ดาเนินการ์ดังนี้
4.1์สั่งพิมพ์รายชื่อผู้สมัครที่สถานะการชาระเงินและ
เอกสารหลักฐานการสมัครถูกต้อง์ครบถ้วนเพื่อออกรหัส
ประจาตัวนักศึกษา
4.2์ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์
ออกรหัสประจาตัวนักศึกษา์์์

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
ขั้นตอนในการสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต
1.์เปิด์www.iregis2.ru.ac.th เพือ่ เข้าสู่ระบบการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต์โดยเลือกคณะ/สาขาวิชา์และ
ประเภทการสมัคร์พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น
ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนและวันเวลาสอบ
2.์ลงทะเบียนวิชาเรียน์โดยเลือกวิชาลงทะเบียนเรียน
ตามคณะ/สาขา์ที่สมัครเรียน์เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว์
จะได้รับ์Username และ์Password เพื่อใช้ในการเข้า
สู่ระบบ์สาหรับตรวจสอบสถานะการสมัคร
3.์เมื่อได้รับ์Username และ์Password ในขั้นตอนที์่ 2์
เรียบร้อยแล้ว์ผูส้ มัครต้องเข้าไปกรอกประวัตสิ ่วนตัว์และ
ข้อมูลการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์์
4.์การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษค่าลงทะเบียนเรียน์
และค่าบารุงการศึกษา
วิธีการชาระเงิน์:์มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน์4์วิธ์ี ดังนี้
วิธีที่ 1์์การชาระเงินโดยผ่านระบบการสแกน์
QR CODE (ทุกธนาคาร)์(ผู้สมัครต้อง์Capture หน้าจอที่
ชาระเงินเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
วิธีที่ 2์์การชาระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์์(ผูส้ มัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่ม์
10์บาท)
วิธีที่ 3์์การชาระเงินโดยใช้บัตรเครดิตของผูส้ มัคร
หรือผู้ปกครอง์(ผู้สมัครจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร
เพิ่มตามอัตราของบัตรเครดิต)
วิธีที่ 4์์การชาระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
(Counter Service) 7-11์ทุกสาขา
์์์***์โดยผูส้ มัครจะต้องชาระเงินภายใน์์3์์วันทาการ์
นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนไว้์ ***
5. เอกสารการสมัครที่จะต้องอัพโหลดประกอบด้วย์
5.1์รูปถ่ายสี์(สวมชุดสุภาพ์เสื้อคอปก)์์ขนาด์1.5์นิ้ว์
หรือ์2์นิ้ว์์(รองรับเฉพาะไฟล์ JPG. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
ในส่วนเอกสารประกอบการสมัคร์ (รองรับเฉพาะ
ไฟล์ PDF. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
5.2์สาเนาวุฒิการศึกษา ถ่ายสาเนาด้านหน้า์ด้านหลัง
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35. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนกลาง (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
4.3์บันทึกรหัสประจาตัวนักศึกษา์โดยแยกเป็นคณะใน
5.3์กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แนบสาเนา
ระบบรับสมัคร์พร้อมแจ้งสถานการณ์เป็นนักศึกษา์และรหัส
ใบเปลี่ยนชื่อ์-นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียน
ประจาตัวนักศึกษาให้ผู้สมัครทราบ์
หย่า (แล้วแต่กรณี)
4.4์พิมพ์รายงานการออกรหัสประจาตัวนักศึกษา์์์์์์์์์์์
5.4 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน
แยกเป็นคณะ์ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4.1์ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะ
สมัครได้์(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
5.4.2์สาเนาหนังสือเดินทาง์(passport)์พร้อม
ใบแปลเป็นภาษาไทย์(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
5.4.3์สาเนาแปลวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเป็ น
ภาษาอั ง กฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่น)์เย็บติดกับ
วุฒิการศึกษา
 วุฒิระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป์ติดต่อขอเทียบระดับความรูท้ ์ี่ ์กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์์วิจัยและนวัตกรรม์(อว.)
 วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย์
หรือเทียบเท่า์ให้เทียบระดับความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
รามคาแหง์เรื่อง์หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิ
การศึกษาต่างประเทศ
 วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น์หรือ
เทียบเท่า์ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ท์ี่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน์กระทรวงศึกษาธิการ
*** ทั้งนี้ ต้องดาเนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ให้
เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน
5.4.4์์แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทาง
การศึกษา (Authorization Form)
5.4.5์แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม (School Address)
5.5์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่หน่วยงานราชการออกให้ (กรณีใช้คานาหน้านามเป็น์ยศ์ให้
แนบสาเนาบัตรข้าราชการหรือคาสั่งแต่งตั้งที่เป็น์ยศ์ปัจจุบัน)
5.6์กรณีเป็นพระภิกษุ์์สามเณร์ให้ส่งสาเนา
ใบสุทธิ์หน้า์์2,3,4,5์์หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิให้แนบ
ใบรับรองการอุปสมบทแทน
5.7 หลักฐานการชาระเงิน์์
*** กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้
คณะอนุมัติการเทียบโอนฯ ภายใน 3 วันทาการ แล้วจึงจะ
สามารถชาระเงินได้
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35. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนกลาง (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
***์สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องและ
ขนาด์A4 เท่านั้น
6.์เมื่อผู้สมัครมีสถานะเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว์
ให้ดาเนินการ์ดังนี้
6.1์พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน์ในหน้าสถานะการ
สมัคร์์www.iregis2.ru.ac.th (โดยใช้์Username และ์
Password ที่ได้รับใน์ขั้นตอนที่์2)์์
6.2 สมัครใช้ระบบ์e-service ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง์ได้ท์ี่ https://beta-e-service.ru.ac.th (สาหรับ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง์ๆ์ของนักศึกษา์หรือพิมพ์ใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียน)์์
6.3 ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจาตัวนักศึกษาจาก์
http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard์ประมาณ์90์วัน์
(ทาการ)์หลังจากได้รับรหัสประจาตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว์
ติดต่อขอรับบัตรประจาตัวนักศึกษาได้ที่์ธนาคารไทยพาณิชย์์
สาขา์มหาวิทยาลัยรามคาแหง์(หัวหมาก)
-์์สถานที่ตั้ง์อาคาร์สวป.ชั้น์1์มหาวิทยาลัยรามคาแหง์
หัวหมาก์บางกะปิ์กรุงเทพฯ์์โทร์02-719-1250-3
-์วันทาการ์(วันจันทร์์– วันศุกร์)์เวลา์08.30 - 15.30์์น.์
(ปิดทาการวันเสาร์์– วันอาทิตย์์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจาตัวนักศึกษา (ห้ามรับแทน
ทุกกรณี)
1. บัตรประจาตัวประชาชน์ตัวจริง์(ที่ไม่หมดอายุ)์
พร้อมสาเนา์บัตรประชาชน์์์จานวน์1์ฉบับ
2. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน์(ใบเสร็จรับเงิน)
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36. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนภูมิภาค
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางอินเทอร์เน็ต์
www.iregis2.ru.ac.th มีขั้นตอน์ดังนี้
1. พิมพ์รายชื่อผู้สมัครที่อัพโหลดเอกสารหลักฐาน
การสมัคร์และชาระเงินเรียบร้อยแล้ว์แยกตามวัน์ที่ผู้สมัคร
อัพโหลดเอกสาร
2. พิมพ์เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน์13 หลัก
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสาเนาเอกสารทีผ่ ู้สมัคร
อัพโหลดในระบบรับสมัครพร้อมแจ้งสถานะให้ผสู้ มัครทราบ
ตามรายการ์ดังนี้
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบสมัคร
และ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคผ่าน
อินเทอร์เน็ต์(ม.ร.2์ที่ติดรูปถ่ายสีขนาด์1.5์นิ้ว์ถึง์2์นิ้ว,์
พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร)
2.2 ตรวจสาเนาวุฒิบัตรที่สมบูรณ์์์ระบุวัน์เดือน์ปี
์และ์วันอนุมัติจบการศึกษาให้ตรงตาม์ม.ร.2์
2.3์ ตรวจสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเป็นบุคคล
เดียวกันกับใบสมัคร์ฯ์์(ม.ร.2)
2.4 สาเนาใบเสร็จการชาระเงินของผู้สมัคร
2.5 ตรวจสอบเอกสารการสมัครตามข้อ์2.1-2.4์ว่า
ถูกต้องตาม์ม.ร.2์หรือไม่์หากไม่ถูกต้องแจ้งผู้สมัครแก้ไข
3. แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร
ให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์์ดังนี้
3.1์์กรณีที่สาเนาเอกสารหลักฐานถูกต้อง์และ
ครบถ้วน์จะใส่เครื่องหมาย์์์ในช่องเอกสารหลักฐาน
ถูกต้อง
3.2์์กรณีที่สาเนาเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง์จะใส่
เครื่องหมาย์X์์ในช่องเอกสารหลักฐานไม่ถกู ต้อง์์และบันทึก
ข้อความเพิ่มเติม์เพื่อแจ้งให้ผสู้ มัครทราบปัญหาต่าง์ๆ์์และให้
ผู้สมัครดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
4.์์ออกรหัสประจาตัวนักศึกษาที่มีสถานะการสมัคร
ถูกต้องครบถ้วน์พร้อมแจ้งสถานะนักศึกษา์และรหัสประจาตัว
นักศึกษาให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ดาเนินการ์ดังนี้
4.1์พิมพ์รายชื่อผู้สมัครที่สถานะการชาระเงิน์และ
เอกสารหลักฐานการสมัครถูกต้อง์ครบถ้วน์เพื่อออก
รหัสประจาตัวนักศึกษา

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
ขั้นตอนในการสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต
1. เปิด์www.iregis2.ru.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต์(ส่วนภูมิภาค)์โดยเลือกคณะ/
สาขาวิชา์และประเภทการสมัคร์พร้อมกรอกข้อมูลการสมัคร
เบื้องต้นตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนและวันเวลาสอบ
2. ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยเลือกวิชาลงทะเบียน
เรียนตามคณะ/สาขา์ที่สมัครเรียน์เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย
แล้ว์จะได้รับ์Username และ์Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่
ระบบ์สาหรับตรวจสอบสถานะการสมัคร
3. เมื่อได้รับ Username์และ์Password ใน
ขั้นตอนที่ 2์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องดาเนินการกรอก
ประวัตสิ ่วนตัวและข้อมูลการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์์ใน
หัวข้อ์“กรอกข้อมูลใบสมัคร์(ม.ร.2)” หน้าสถานะการสมัครฯ
4. การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียนเรียน์
และค่าบารุงการศึกษา
วิธีการชาระเงิน์:์มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรียน์3์วิธี์ดังนี้
วิธีที่ 1 ์การชาระเงินโดยผ่านระบบการสแกน
QR CODE (ทุกธนาคาร)์(ผู้สมัครต้อง์Capture หน้าจอที่
ชาระเงินเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
วิธีที่ 2์์การชาระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่ม์10์บาท)
วิธีที่ 3์์การชาระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
(Counter Service) 7-11 ทุกสาขา
์์์***์โดยผู้สมัครจะต้องชาระเงินภายใน 3 วันทาการ
นับจากวันทีล่ งทะเบียนเรียนไว้
5. เอกสารการสมัครที่จะต้องอัพโหลด ประกอบด้วย์
5.1์รูปถ่ายสี์(สวมชุดสุภาพ์เสื้อคอปก)์ขนาด์1.5์์
หรือ์2์นิ้ว์์(รองรับเฉพาะไฟล์ JPG. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
ส่วนเอกสารประกอบการสมัคร์มีดังนี้์์(รองรับ
เฉพาะไฟล์ PDF. ขนาดไม่เกิน 4 MB)
5.2์สาเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร
ให้ถ่ายสาเนาทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง
5.3์กรณีเปลีย่ นชื่อ - นามสกุล ให้แนบสาเนา
ใบเปลี่ยนชื่อ์-์นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียน
หย่า (แล้วแต่กรณี)
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36. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนภูมิภาค (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ
4.2์ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์
5.4 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน
ออกรหัสประจาตัวนักศึกษา์์์
5.4.1์ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อน
4.3์บันทึกรหัสประจาตัวนักศึกษา์โดยแยกเป็นคณะใน จึงจะสมัครได้์(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ระบบรับสมัคร์พร้อมแจ้งสถานการณ์เป็นนักศึกษา์และ
5.4.2์สาเนาหนังสือเดินทาง์(passport)์
รหัสประจาตัวนักศึกษาให้ผู้สมัครทราบ์
พร้อมใบแปลเป็นภาษาไทย์(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
4.4์พิมพ์รายงานการออกรหัสประจาตัวนักศึกษา์์์์์์์์์์์
5.4.3์สาเนาแปลวุฒิการศึกษาเป็น
แยกเป็นคณะ์ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่น)์เย็บติดกับวุฒิ
การศึกษา
์วุฒิระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป์ติดต่อขอเทียบระดับความรูท้ ์ี่ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์์วิจัยและนวัตกรรม์(อว.)
์วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย์
หรือเทียบเท่า์ให้เทียบระดับความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
รามคาแหง์เรื่อง์หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิ
การศึกษาต่างประเทศ
์วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น์หรือ
เทียบเท่า์ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ที่์สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน์กระทรวงศึกษาธิการ
*** ทั้งนี้ ต้องดาเนินการติดต่อขอเทียบระดับ
ความรูใ้ ห้เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน
5.4.4์แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทาง
การศึกษา (Authorization Form)
5.4.5์แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม
(School Address)
5.5์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่หน่วยงานราชการออกให้ (กรณีใช้คานาหน้านามเป็น์ยศ์ให้
แนบสาเนาบัตรข้าราชการหรือคาสั่งแต่งตั้งที่เป็น์ยศ์ปัจจุบัน)
5.6์กรณีเป็นพระภิกษุ์์สามเณร์ให้ส่งสาเนา
ใบสุทธิ์หน้า์์2,3,4,5 ์หรือในกรณีที่ไม่มีใบสุทธิให้แนบ
ใบรับรองการอุปสมบทแทน
5.7์หลักฐานการชาระเงิน์์
*** กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต
ต้องรอให้คณะอนุมัติการเทียบโอนภายใน 3 วันทาการ
แล้วจึงจะสามารถชาระเงินได้
***สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องและขนาด A4 เท่านั้น
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36. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนภูมิภาค (ต่อ)
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

ขั้นตอนของนักศึกษา
ผู้รับบริการ
6.์เมื่อผู้สมัครมีสถานะเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว์
ให้ดาเนินการ์ดังนี้
6.1์พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน์ในหน้า
สถานะการสมัคร์์www.iregis2.ru.ac.th (โดยใช้์
Username และ Password ที่ได้รับใน์ขั้นตอนที่ 2)์์และ
6.2์สมัครเข้าใช้ระบบ์e-Service ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง์ได้ที่์https://beta-eservice.ru.ac.th (สาหรับตรวจสอบข้อมูลต่าง์ๆ์ของ
นักศึกษา์หรือพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน)์์
6.3์ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจาตัวนักศึกษา์
จาก์http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard
ประมาณ์90์วันทาการ์หลังจากได้รับรหัสประจาตัวนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว์ติดต่อขอรับบัตรประจาตัวนักศึกษาได้ที่์์
ธนาคารไทยพาณิชย์์สาขาที่นักศึกษาเลือกศูนย์สอบ์์
สถานที่ตั้ง์ธนาคารไทยพาณิชย์ สมารถตรวจสอบได้จาก
ระเบียบและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่์
วันทาการ์(วันจันทร์์–์วันศุกร์)์เวลา์08.30์-์15.30์์น.
(ปิดทาการวันเสาร์์–์วันอาทิตย์์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจาตัวนักศึกษา (ห้ามรับ
แทนทุกกรณี)
1.์บัตรประจาตัวประชาชน ตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน์จานวน์1์ฉบับ
2.์หลักฐานการลงทะเบียนเรียน์(ใบเสร็จรับเงิน)

