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คํานํา 
 
 

การจัดทําองค์ความรู้ของผู้ ให้บริการและผู้รับบริการ เรื่อง การบริการงานทะเบียน 
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์์ เพื่อจัดเก็บรวบรวมการให้บริการงานด้าน
ทะเบียนการศึกษาให้เป็นองค์ความรู้ขององค์การ และนําความรู้นี้แบ่งปันไปสู่บุคลากรของส านัก
บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)์มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ศึกษา และเรียนรู้
วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละประเภทของการให้บริการต่าง ๆ ท่ีฝ่ายนั้น ๆ รับผิดชอบรวมถึง 
ความรู้ท่ีบุคลากรได้รับ จะสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่าง์ๆ์ของ์สวป. 
พร้อมอํานวยความสะดวกในการให้ค าแนะนําช่วยเหลือนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั ่วไปที ่ต ิดต่อ
ขอรับบริการได้ตามวัตถุประสงค์์ และตรงเป์้าหมายท่ีตั้งไว้  
 

นอกจากนี้ ความรวดเร็วของการให้บริการจะเกิดขึ้นได ้เมื่อผูร้ับบริการได้ศึกษาข้อมูลพร้อม
จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง์ครบถ้วนจากองค์ความรู ้ฯ ฉบับนี้ 
 
 

อนึ่ง เพื่อให้การจัดทําองค์ความรู้ฯ ฉบับนี้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการองค์ความรู้ของ
องค์กรจึงได้น าข้อมูลองค์ความรู้ฯ บันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศ Website สวป. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผูส้นใจท่ัวไปได้รบัทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

คณะกรรมการองค์ความรู้ขององค์กร 
11 กุมภาพันธ์์  2565 
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องค์ความรู้ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 
 

การปฏิบัติงาน สถานที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 
1. ตรวจสอบผลการศึกษา (ใบเช็คเกรด) 
2. ใบรับรองผลการศึกษา TRANSCRIPT ( กรณีไมส่ําเร็จการศึกษา) 
3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
4. สําเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา 
5. สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 
6. การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาส่วนกลาง  

 

ช่องทางการใหบ้ริการ 
 

นักศึกษาส่วนกลางติดต่อด้วยตนเอง ณ์สถานท่ีให้บริการ 
นักศึกษาส่วนภูมิภาคติดตอ่ทางไปรษณีย์  

สถานท่ีให้บริการ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น1 หน่วยบริการจุดเดียว- 
 เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 
 โทรศัพท์ 0-2310-8890 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1) วันจันทร์  ถึง วันศุกร์  (เว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
 2) วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เปิดบริการ กรณีมหาวิทยาลัยมี 
  กิจกรรม คุมสอบ  และรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 3) ไม่มพีักกลางวัน 
เวลาเปิดใหบ้ริการ 8.30 น. - 16.00 น. 
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1. ตรวจสอบผลการศึกษา (ใบเช็คเกรด) 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1. รับใบค าร้อง์บัตรประจ าตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม 
2. อ่านบาร์โค้ดแถบรหัสประจ าตวันักศึกษาจากบัตรประจ าตัว

นักศึกษา์หน้าจอคอมพิวเตอร์จ าปรากฏ์ช่ือ์–์นามสกุล์และ
หัวข้อรายการเอกสารแต่ละประเภท์และเลือกรายการเอกสาร
ตามใบค าร้อง 
3.์กดบันทึกข้อมูล์ระบบจะท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อม

เอกสาร 
4.์ตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณข์องเอกสาร์กรณีไม่ถูกต้อง

ด าเนินการแกไ้ข 
5.์ลงนาม์และประทับตราเพื่อรับรองเอกสาร์จนท.ลงนามใน

ต าแหน่งท่ีก าหนด์พร้อมประทับตรายางหลักศลิาทับลายเซ็น 
6. ส่งคืนบัตรประจ าตัวนักศึกษา์ใบเสรจ็รับเงิน์และเอกสาร 

 

1.์ยื่นใบค าร้องพร้อมบัตรประจ าตัวนักศึกษา์และ
ค่าธรรมเนียม์ดังนี ้

-์นักศึกษาภาคปกติ์์40์บาท 
- นักศึกษาภาคพิเศษ์์200์์บาท 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์์100์์บาท์์(ส าหรับนักศึกษาที่

สมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป) 
2.์รอรับเอกสาร์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
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2. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา) 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1. รับใบค าร้อง์บัตรประจ าตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม 
2. อ่านบาร์โค้ดแถบรหัสประจ าตวันักศึกษาจากบัตรประจ าตัว

นักศึกษา์หน้าจอคอมพิวเตอร์จ าปรากฏ์ช่ือ์–์นามสกุล์และ
หัวข้อรายการเอกสารแต่ละประเภท์และเลือกรายการเอกสาร
ตามใบค าร้อง 
3.์กดบันทึกข้อมูล์ระบบจะท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อม

เอกสาร 
4.์ตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณข์องเอกสาร์กรณีไม่ถูกต้อง

ด าเนินการแกไ้ข 
5.์ลงนาม์และประทับตราเพื่อรับรองเอกสาร์จนท.ลงนาม

ในต าแหน่งท่ีก าหนด์พร้อมประทบัตรายางหลักศิลาทับลายเซ็น
นายทะเบียน 

6. ส่งคืนบัตรประจ าตัวนักศึกษา์ใบเสรจ็รับเงิน์และเอกสาร 
 

หมายเหตุ 
กรณีนักศึกษาท่ียังไม่ตรวจสอบวฒุิการศึกษา์ไมส่ามารถออก

เอกสารได้์แจ้งให้นักศึกษาตดิต่อที่์หน่วยตรวจสอบวุฒิบตัร 
์ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา์อาคาร์สวป.์ช้ัน์3 
 

1.์ยื่นใบค าร้องพร้อมบัตรประจ าตัวนักศึกษา์และ
ค่าธรรมเนียม์ดังนี ้

-์นักศึกษาภาคปกติ์์50์บาท 
- นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค,์ทัศนมาตรศาสตร์,์

สาธารณสุขศาสตร์์100์บาท 
- นักศึกษาภาคพิเศษ์์200์์บาท 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์์100์์บาท์์(ส าหรับนักศึกษาที่

สมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป) 
- นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ์ต่างประเทศ์

500์บาท 
-์นักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติ์์400์์บาท 
2.์รอรับเอกสาร์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1. รับใบค าร้อง์บัตรประจ าตัวนักศึกษา์รูปถ่าย์ขนาด์2์นิ้ว์
(เฉพาะภาษาไทย)์และค่าธรรมเนยีม 

2. อ่านบาร์โค้ดแถบรหัสประจ าตวันักศึกษาจากบัตรประจ าตัว
นักศึกษา์หน้าจอคอมพิวเตอร์จ าปรากฏ์ช่ือ์–์นามสกุล์และ
หัวข้อรายการเอกสารแต่ละประเภท์และเลือกรายการเอกสาร
ตามใบค าร้อง 
3.์ตรวจสอบ์ช่ือ์–์สกุล์กับบัตรประจ าตัวนักศึกษาว่าถูกต้อง

ตรงกันหรือไม ่
4.์เลือกเมนู์ค่าใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ภาษาอังกฤษ์หรือ

ค่าใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ภาษาไทย์และใส่จ านวนชุดที่
ตอ้งการ กดบันทึก์ระบบจะพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน์พร้อมเอกสาร 
5.์กรณีขอใบรับรองการเป็นนักศกึษา์ฉบับภาษาไทย์ให้ตดิ

รูปถ่ายขนาด์2์น้ิว์์นายทะเบียนลงนามในเอกสาร์และ
ประทับตราหลักศิลาบริเวณมุมขวาล่างของรูปถ่าย์และบน
ลายเซ็นของนายทะเบียน 

กรณีขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ฉบับภาษาอังกฤษ์
เสนอนายทะเบียนลงนามในเอกสาร์และประทับหลักศิลาตัวนูน
บนลายเซ็นของนายทะเบียน 

6. ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรบัเงินค่าธรรมเนียมให้
นักศึกษา 

 

1.์ยื่นใบค าร้อง์บัตรประจ าตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม์ 
- กรณีการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ฉบับภาษาไทย์

ใช้รูปถ่ายแต่งกายชุดสภุาพ์หรือชุดนักศึกษา์ขนาน์2์น้ิว์เท่านั้น์
จ านวน์1์รูป์(ห้ามใช้รูปชุดนักเรยีน์ยกเว้น์นักศึกษา์PRE-
DEGREE,์ห้ามติดเข็มกลดัหรือตราสัญลักษณ์ของสถาบันอื่น) 

-์กรณีการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ์(ไม่ต้องใช้รูปถ่าย) 

-์กรณีขอใบรับรองแบบฟอร์มอื่น์ๆ์ติดต่อที่์อาคาร์สวป.์
ช้ัน์1์ช่อง์4 

2.์อัตราค่าธรรมเนียม 
-์นักศึกษาภาคปกติ์์50์บาท 
- นักศึกษาภาคพิเศษ์์200์์บาท 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์์100์์บาท์์(ส าหรับนักศึกษาที่

สมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป) 
- นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ์ต่างประเทศ์

500์บาท 
3.์รับเอกสาร์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 
หมายเหตุ 
1.์บริการเฉพาะนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนในภาคปัจจุบัน

เท่านั้น 
2.์กรณีที่ไมไ่ดล้งทะเบียนเรียนในภาคปัจจุบัน์ด าเนินการ

ดังนี ้
2.1์ช าระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา์ภาค

ละ์300์บาท์ท่ีกองคลัง์อาคารอธิการบดี์ช้ัน์1์ 
2.2์ถ่ายส าเนาใบเสร็จรับเงิน์1์ฉบับ์น าไปยื่นท่ี์อาคาร์

สวป.์ช้ัน์6์และน าใบเสร็จรับเงินฉบับจริง์ติดต่อขอใบรับรอง
การเป็นนักศึกษา์ท่ีหน่วย์One Stop Service อาคารกงไกลาศ์
(KLB) ช้ัน์1 

 



5 
 

 

4. ส าเนาทะเบียนประวัตินักศึกษา 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1. รับใบค าร้อง์บัตรประจ าตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม 
2. ใช้โปรแกรม์One Stop Service เพื่ออกใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียม 
2.1์พิมพ์รหัสประจ าตัวนักศึกษา์โดยดจูากใบค าร้อง์(กรณีขอ

ใบ์ม.ร.2์แทนบัตรประจ าตัวนักศกึษา) 
2.2์ตรวจสอบ์ช่ือ์–์สกุล์กับบัตรประจ าตัวนักศึกษาว่า

ถูกต้องตรงกันหรือไม ่
3.์ใช้โปรแกรม์GREEN STEAM เพื่อออกเอกสารส าเนาทะเบยีน

ประวัตินักศึกษา์ได้แก่์ใบสมคัร์(ม.ร.2)์ส าเนาวุฒิการศึกษา์ส าเนา
บัตรประชาชน์ส าเนาทะเบียนบ้าน์และส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-
นามสกลุ 

3.1์พิมพ์รหัสประจ าตัวนักศึกษาในช่องรหัสเอกสาร 
3.2์สั่งพิมพ์เอกสาร 
3.3์ประทับตราพ่อขุนรามค าแหงให้คาบเกี่ยวรูปถ่าย์พร้อม

ลงนามเจ้าหน้าท่ีรับรองเอกสาร 
-์กรณีขอใบ์ม.ร.2์ใช้แทนบัตรประจ าตัวนักศึกษาในการแจ้ง

จบ์หรืออ่ืน์ๆ์ให้ประทับตราข้อความว่า์“ใช้ในการตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหงเทา่นั้น” 

-์กรณีขอใบ์ม.ร.2์ใช้แทนบัตรประจ าตัวนักศึกษาในการเข้า
สอบ์ประทับตราพ่อขุนรามค าแหงพร้อมเซ็นชื่อเจ้าหน้าท่ีรับรอง
เอกสาร์และประทับตราข้อความว่า์“ใช้เฉพาะการสอบ์กระบวน
วิชา............ภาค.../.......เท่าน้ัน”์(กรอกรหัสกระบวนวิชา์ภาค์และ
ปีการศึกษา์พร้อมเซ็นช่ือเจ้าหน้าที่) 

3.4 ส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้
นักศึกษา 

 
หมายเหต ุ
กรณไีม่พบข้อมูลเอกสาร์ให้นักศกึษาติดต่อที่์หน่วยทะเบียน

ประวัตินักศึกษา์อาคาร์สวป.์ช้ัน์2 
 

1.์ยื่นใบค าร้อง์บัตรประจ าตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม์ 
2.์อัตราค่าธรรมเนียม์ฉบับละ์10์บาท 

-์บริการส าเนาใบข้ึนทะเบียนนักศกึษา์(ม.ร.2),์ส าเนาวุฒิ
การศึกษา,์ส าเนาทะเบียนบ้าน,์ส าเนาบัตรประชาชน,์ส าเนาใบ
เปลี่ยนช่ือ-สกลุ์หรืออ่ืน์ๆ 

3.์รับเอกสาร์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 
หมายเหตุ 
1.์นักศึกษาน าไปใช้เพื่อตรวจสอบภายในมหาวิทยาบันเท่านั้น์

(ไม่อนุญาตให้น าไปสมัครงานภายนอก)์บริการไดต้ั้งแต่รหสั
ประจ าตัวนักศึกษา์43์ข้ึนไป์และรหสัประจ าตัวนักศึกษา์54์
บางส่วน 

2.์ใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา์(ม.ร.2)์เพื่อใช้ในการเข้า
สอบ์ให้บริการเฉพาะช่วงสอบเท่านั้น 
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5. ส าเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1. รับใบค าร้อง์บัตรประจ าตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม 
2. อ่านบาร์โค้ดแถบรหัสประจ าตวันักศึกษาจากบัตรประจ าตัว

นักศึกษา์ 
3.์ตรวจสอบ์ช่ือ์–์สกุล์กับบัตรประจ าตัวนักศึกษาว่าถูกต้อง

ตรงกันหรือไม ่
4.์เลือกเมนู์ค่าส าเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน์และกรอก์

ปีการศึกษา์/์ภาคการศึกษา์ที่ตอ้งการ 
5.์เซ็นช่ือเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร์ประทับตราหลักศลิาบรเิวณ

ที่ลงช่ือผู้รับเงิน์และส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมให้นักศึกษา 

 

1.์ยื่นใบค าร้อง์บัตรประจ าตัวนักศึกษา์และค่าธรรมเนียม์ 
2.์อัตราค่าธรรมเนียม์ฉบับละ์10์บาท 

-์บริการนักศึกษาภาคปกติ์ภาคพเิศษ์โครงการพิเศษ์ทั้ง
ส่วนกลาง์และส่วนภมูิภาค 

 
หมายเหตุ  ยกเว้น์คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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6. การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาส่วนกลาง 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1. รับใบค าร้อง์บัตรประจ าตัวนักศึกษา์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน
ภาคปัจจุบัน์และค่าธรรมเนียม 

2. พิมพ์รหัสประจ าตัวนักศึกษา์หรืออ่านบาร์โคด้แถบรหสั
ประจ าตัวนักศึกษาจากบัตรประจ าตัวนักศึกษา์ 
3.์ตรวจสอบ์ช่ือ์–์สกุล์กับบัตรประจ าตัวนักศึกษาว่าถูกต้อง

ตรงกันหรือไม ่
4.์เลือกเมนู์ค่าย้ายคณะ์หรือค่าย้ายคณะ์(กรณจีบการศึกษา) 
5.์ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงใน์บัญชีลงนามนักศึกษาท่ีขอย้าย

คณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
6.์น าใบเสร็จรับเงินลงทะเบยีนเรยีนภาคปัจจุบันมาบันทึก

ข้อมูล์โดยประทับตรา์ย้ายคณะ/สาขาวิชา์และกรอกภาค
การศึกษาปัจจุบัน์เช่น์1/25xx์กรอก์CODE คณะ/สาขาวิชาที่
นักศึกษาต้องการย้าย์เช่น์ถ้านักศึกษาย้ายไปคณะรัฐศาสตร์์ให้
เขียน์0601์และเซ็นช่ือผู้บันทึกข้อมูลตรงตราประทับหลักศิลา 
7.์ส่งคืนใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนที่บันทึกข้อมูลแล้ว์

พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้นักศึกษา 
8.์แยกเก็บใบค าร้องที่นักศึกษาขอย้ายคณะหรือเปลี่ยน

สาขาวิชาใส่กล่อง์เรยีงล าดับตามบัญชีลงนามนักศึกษาที่ขอย้าย
คณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

 
การส่งรายงานการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาประจ าวัน

ให้ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา 
1.์เลือกเมนู์รายงาน์และเลือก์รายชื่อนักศึกษาย้ายคณะ 
2.์ป้อนข้อมูล์วันท่ีช าระเงิน์และหมายเลขเครื่อง์สั่งพิมพ์

รายงาน 
3.์ตรวจสอบบญัชีลงนามนักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือเปลี่ยน

สาขาวิชา์กับใบรายงานรายชื่อนักศึกษาท่ีช าระค่าย้ายคณะ์และ
ใบค าร้อง์ให้ถูกต้องตรงกัน์แล้วบันทึกส่งรายงานการยา้ยคณะ
หรือเปลีย่นสาขาวิชาวิชาให้ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา 

 

1.์ยื่นใบค าร้อง์บัตรประจ าตัวนักศึกษา์ใบเสร็จรับเงิน
ลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน์์และค่าธรรมเนียม์ 

2.์อัตราค่าธรรมเนียม์ 
-์ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา์200์บาท 
-์กรณีพิเศษ์(หลังเรียนครบหลักสตูร)์500์บาท 

3.์กรอกข้อมูลลงในบัญชีลงนามนกัศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือ
เปลี่ยนสาขาวิชา 

4.์รับเอกสาร์พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
 

หลักเกณฑก์ารขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 
1.์ผู้มีความประสงค์ขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา์จะต้อง

เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า์1์ภาคการศึกษาปกต ิ
2.์นักศึกษาต้องด าเนินการย้ายคณะหรือเปลีย่นสาขาวิชาก่อน

เรียนจบครบหลักสูตร์ไม่น้อยกว่า์1์ภาคการศึกษาปกต ิ
 

ค าแนะน าหลังจากด าเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
แล้ว ดังนี้ 

1.์รหัส์CODE คณะ/สาขาวิชาใหม่์ท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า์จะ
ปรากฏในใบเสร็จรับเงินลงทะเบยีนเรียนในครั้งต่อไป์ให้
ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่์ถ้าไม่ถูกต้องติดต่อที่์อาคาร์สวป.์ช้ัน์2์
โดยน าบตัรประจ าตัวนักศึกษา์และใบเสรจ็รับเงินลงทะเบียน
เรียนที่เจ้าหน้าท่ีได้บันทึกการย้ายคณะ/สาขาวิชามาด้วย 

2.์กระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านในคณะ/สาขาวิชาเดิมจะ
คงอยู่ทุกกระบวนวิชา์ส่วนจะใช้กับหลักสตูรของคณะ/สาขาวิชา
ใหม่ไดม้ากน้อยเพียงใดนั้น์ขึ้นอยูก่ับหลักสตูรของคณะ/สาขาวิชา
นั้น์ๆ์ถ้ามีข้อสงสัยให้น าใบเช็คเกรดไปปรึกษางานแนะแนวหรือ
งานบริการการศึกษาที่คณะใหม่ทีน่ักศึกษาย้ายไป 

3.์กรณีมีการเทียบโอนหน่วยกิต์ให้น าทรานสคริปท์ท่ีใช้เทียบ
โอนหน่วยกิตไปติดต่อขอเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะใหม่ที่นักศึกษา
ย้ายไปเพื่อตรวจสอบวิชาเทียบโอนหน่วยกิตใหม ่

4.์การขอจบครบหลักสูตรให่ตดิตอ่ท่ีคณะใหม่ที่นักศึกษาย้ายไป 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

การปฏิบัติงาน สถานที ่อาคาร สวป. ชั้น 1 เคาน์เตอร์ช่อง 3, 4, 6 
7. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT  กรณีสําเร็จการศึกษา) 
8. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ส์่วนกลาง)  
9. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ส์่วนภูมิภาค ทางไปรษณย์ี) 

10. ใบปริญญาบัตร (กรณีไม่เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 
11. ใบแทนปริญญาบัตร 

 

 

ช่องทางการใหบ้ริการ 
นักศึกษาส์่วนกลางติดต์่อด้วยตนเอง ณ์สถานท่ีให้บริการ 
นักศึกษาส่วนภูมิภาคติดตอ่ทางไปรษณีย์  

 
 

สถานท่ีให้บริการ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง์3,์4,์6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 
 โทรศัพท์ 0-2310-8603-4 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1) วันจันทร์์  ถึง วันศุกร์์  (เว์้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 2) วันเสาร์์ และวันอาทิตย์์  เป์ิดบริการเฉพาะช์่วงสอบ 
 3) ไม่มพีักกลางวัน 
เวลาเป์ิดให้บริการ 8.30 น. - 16.00 น. 
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7. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีส าเร็จการศึกษา) 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1. ตรวจสอบการออกใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 
ของบัณฑิตที่มาย่ืนค าร้องด้วยตนเอง มารับด้วยตนเอง และส่ง
ทางไปรษณีย์ ต้ังแต่รหัสประจ าตัวนักศึกษา 2526 – ปัจจุบัน 

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องจากค าร้องกับใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์และตรวจใบเสร็จค่าธรรมเนียม 

-์ภาคปกติ์ชุดละ์100์บาท 
-์ภาคพิเศษ์ชุดละ์100์บาท/200์บาท/์นานาชาติ์

400์บาท/สาขาวิทยบริการฯ์ต่างประเทศ์500์บาท 
1.2์ตรวจสอบและรับรองความถกูต้องของใบรับรองผล

การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ตามหลักสูตรของแต่ละคณะ 
-์ตรวจสอบรายชื่อจากแฟ้มสภาอนุมัต ิ
-์รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
-์ช่ือ-สกุล์ทั้งภาษาไทย์และภาษาอังกฤษ 
-์วัน/เดือน/ปีเกดิ 
-์ช่ือปริญญา์วิชาเอก-โท 
-์วันส าเร็จการศึกษา 
-์จ านวนหน่วยกิตครบหลักสตูร 
-์กรณีมีการโอนหน่วยกิต์ตรวจสอบวิชาที่โอนฯ์

จ านวนหน่วยกิตท่ีโอนฯ 
-์กรณีนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกติต่างสถาบันจะไม่มี

การน าวิชาที่เทียบโอนฯ์ได้มาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม 
-์นักศึกษาท่ีจบต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างต่ า์2.00์ 
-์เกรดเฉลี่ย์ตั้งแต่์3.50์ได้เกยีรตนิิยมอันดับ์1 
-์เกรดเฉลี่ย์ตั้งแต่์3.25์ได้เกยีรตนิิยมอันดับ์2 

1.3์ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดส่งใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ทางไปรษณีย ์

-์ต้องมีการลงนามรับรองความถูกต้องของหัวหน้า
หน่วย์หัวหน้าฝ่าย์และนายทะเบยีน์ตามล าดับ 

-์ประทับตรานูนตรงลายมือช่ือท่ีนายทะเบียนลงนาม 
-์จัดชุดใบรับรองผลการศึกษาใหต้รงกับหน้าซอง 
-์ตรวจสอบการบันทึกรายชื่อก่อนการจดัส่งในแตล่ะวัน 

1.4์ตรวจสอบและด าเนินการกรณีพบปัญหาทีไ่มส่ามารถ
ออกใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์ได้์์โดยติดต่อกับ
คณะ/สถาบันคอมพิวเตอร/์นักศึกษา์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและให้
ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้องทันท ี

 

กรณีช าระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ กองคลัง  
ตึกอธิการบดี ชั้น 1 

1.์อัตราค่าธรรมเนียม 
-์นักศึกษาภาคปกติ์100์บาท 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์200์บาท์(ส าหรับนักศึกษาทีส่มัคร

ก่อนภาค์2์ปีการศึกษา์2560) 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์100์บาท์(ส าหรับนักศึกษาทีส่มัคร

ตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป) 
-์นักศึกษานานาชาติ์400์บาท 
-์นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ์ต่างประเทศ์500์บาท 

2.์น าใบเสร็จค่าธรรมเนียมมายื่นติดต่อขอรับค าร้องที่์อาคาร์
สวป.์ช้ัน์1์ช่อง์3 

3.์ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน์ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา์
หรือส าเนาใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา์(ม.ร.2) 

4.์กรณีมารับด้วยตนเอง์์ยื่นใบนัดรับตามวันนัดรบัท่ี์อาคาร์
สวป.์ช้ัน์1์ช่อง์3 

5.์กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์์์ช าระค่าจัดส่งเพิม่์50์บาท์ท่ีกอง
คลัง์ตึกอธิการบดี์ช้ัน์1์และน าใบเสรจ็ช าระเงินค่าจัดส่งยื่นที่์
อาคาร์สวป.์ช้ัน์1์ช่อง์3์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 

1.์กรณีติดต่อขอรับด้วยตนเอง์์การยื่นขอใบรับรองผล
การศึกษา์กรณีส าเร็จการศึกษา์ต้องตรวจสอบรายชื่อสภา
มหาวิทยาลยัอนุมัติทางเว็บไซต์์www.ru.ac.th ก่อนช าระค่าขึ้น
ทะเบียนบณัฑิต์นักศึกษาภาคปกติ์1,000์บาท,์นักศึกษาโครงการ
พิเศษ์2,000์บาท์์และนักศึกษานานาชาติ์3,000์บาท์์ได้ที่์์
กองคลัง์์ตึกอธิการบดี์ช้ัน์1์และไปด าเนินการต่อที่์ฝ่าย
ประมวลผลการศึกษาและหนังสือส าคัญ์อาคาร์สวป.์ช้ัน์1์ช่อง์3์ 

2.์กรณีมอบอ านาจใหผู้้อื่นด าเนินการแทน์์ต้องมีใบมอบ
อ านาจ์โดยถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา์และส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชนผูม้อบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจยื่นพร้อม์์์
ค าร้อง 
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7. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีส าเร็จการศึกษา) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1.5 ตรวจสอบกรณีไปรษณยี์ส่งกลบั์ในการจัดท าบัญชี
รายชื่อและเลขท่ีในสมดุ์เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเก็บไว้์
6์เดือน์หลังจากนั้นส่งท าลาย 

2. ตรวจสอบความถูกต้องในการออกใบรับรองผล
การศึกษาของบัณฑิต (TRANSCRIPT) กรณีที่ขอทางไปรษณีย์ 

-์ตรวจสอบและด าเนินการลงบันทึกรายชื่อบัญชีการ
เบิกจ่ายธนาณัติจากไปรษณีย ์

-์ตรวจสอบความถูกต้องในการรวบรวมธนาณตัิที่ขึ้นเป็น
เงินสดจากไปรษณีย์์ตามจ านวนนกัศึกษา์น าไปช าระ
ค่าธรรมเนียมที่์กองคลัง์ตึกอธิการบดี์ให้ครบถ้วน 

-์ตรวจสอบความถูกต้องจากค ารอ้งกับใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์และตรวจใบเสร็จค่าธรรมเนียม 

-์ภาคปกติ์ชุดละ์100์บาท 
-์ภาคพิเศษ์ชุดละ์100์บาท/200์บาท/์นานาชาติ์

400์บาท/สาขาวิทยบริการฯ์ต่างประเทศ์500์บาท 
-์ตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งของใบรับรองผล

การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ตามหลักสูตรของแต่ละคณะ 
-์ตรวจสอบรายชื่อจากแฟ้มสภาอนุมัต ิ
-์รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
-์ช่ือ-สกุล์ทั้งภาษาไทย์และภาษาอังกฤษ 
-์วัน/เดือน/ปีเกดิ 
-์ช่ือปริญญา์วิชาเอก-โท 
-์วันส าเร็จการศึกษา 
-์จ านวนหน่วยกิตครบหลักสตูร 
-์กรณีมีการโอนหน่วยกิต์ตรวจสอบวิชาที่โอนฯ์

จ านวนหน่วยกิตท่ีโอนฯ 
-์กรณีนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกติต่างสถาบันจะไม่มี

การน าวิชาที่เทียบโอนฯ์ได้มาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม 
-์นักศึกษาท่ีจบต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างต่ า์2.00์ 
-์เกรดเฉลี่ย์ตั้งแต่์3.50์ได้เกยีรตนิิยมอันดับ์1 
-์เกรดเฉลี่ย์ตั้งแต่์3.25์ได้เกยีรตนิิยมอันดับ์2 

- ตรวจสอบและด าเนินการกรณีพบปัญหาที่ไม่สามารถ
ออกใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์ได้โดยตดิต่อกับคณะ/
สถาบันคอมพิวเตอร์/นักศึกษา์เพือ่หาข้อมูลเพิ่มเติมและให้
ด าเนนิการแกไ้ขให้ถูกต้องทันท ี

กรณีขอทางไปรษณย์ี 
1.์นักศึกษาจัดส่งเอกสารขอใบรับรองผลการศึกษา์

(TRANSCRIPT กรณสี าเรจ็การศึกษา)์ดังนี ้
-์กรอกใบค าร้องขอใบรับรองผลการศึกษา์กรณีส าเร็จ

การศึกษา์(ดาวน์โหลดใบค าร้องจาก์www.regis.ru.ac.th) 
-์ซื้อธนาณัติค่าธรรมเนยีมขอใบรบัรองผลการศึกษา 

-์นักศึกษาภาคปกติ์ฉบับละ์100์บาท 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์ฉบับละ์200์บาท์(ส าหรับนักศึกษา

ที่สมัครก่อนภาค์2์ปีการศึกษา์2560) 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์ฉบับละ์100์บาท์(ส าหรับนักศึกษา

ที่สมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560์เป็นต้นไป) 
-์นักศึกษานานาชาติ์ฉบับละ์400์บาท 
-์นักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ์ต่างประเทศ์ฉบับละ์500์

บาท 
- ซื้อธนาณัติค่าขึ้นทะเบยีนบัณฑิต 

-์นักศึกษาภาคปกติ์1,000์บาท 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์2,000์บาท 
-์นักศึกษานานาชาติ์3,000์บาท 

-์ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์์50์บาท 
-์ธนาณัติสั่งจ่าย์หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและ

หนังสือส าคญั์สวป.์มหาวิทยาลัยรามค าแหง์หัวหมาก์บางกะปิ์
กรุงเทพฯ์10240 

2.์จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบที่์หัวหน้าฝ่ายประมวลผล
การศึกษาและหนังสือส าคัญ์สวป.์มหาวิทยาลัยรามค าแหง์
หัวหมาก์บางกะปิ์กรุงเทพฯ์10240 

 
 
 

 
 

http://www.regis.ru.ac.th/
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7. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีส าเร็จการศึกษา) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

- ตรวจสอบและด าเนินการกรณีพบปัญหาที่ไม่สามารถ
ออกใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์ได้โดยตดิต่อกับคณะ/
สถาบันคอมพิวเตอร์/นักศึกษา์เพือ่หาข้อมูลเพิ่มเติมและให้
ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้องทันท ี

-์ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดส่งใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ที่ขอทางไปรษณยี์โดย 

-์ต้องมีการลงนามรับรองความถูกต้องของหัวหน้า
หน่วย์หัวหน้าฝ่าย์และนายทะเบยีน์ตามล าดับ 

-์ประทับตรานูนตรงลายมือช่ือท่ีนายทะเบียนลงนาม 
-์จัดชุดใบรับรองผลการศึกษาใหต้รงกับช่ือ-สกุลหน้าซอง 
-์ตรวจสอบการบันทึกรายชื่อก่อนการจัดส่งในแต่ละวัน 
-์ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าบัญชีรายชื่อ์และ

เลขท่ีในสมดุ์กรณีใบรับรองผลการศึกษาส่งไม่ถึงผู้รับ์เพื่อความ
สะดวกในการค้นหาและเก็บไว้์6์เดือน์หลังจากนั้นส่งท าลาย 

3.์ออกใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์ของบัณฑิตใน
ระบบสแกน์(ตั้งแต่รหสัประจ าตัวนักศึกษา์2514์–์2525)์กรณี
มายื่นขอด้วยตนเอง 

-์ตรวจสอบความถูกต้องของใบค าร้องกับใบเสร็จที่ช าระ
เงินค่าธรรมเนียม์(ฉบับละ์100์บาท)์โดยจะออกใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ได้เฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

-์ตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้องของใบรับรองผล
การศึกษา์(TRANSCRIPT)์ถ้าไม่ชัดเจน์จะน าเอกสารต้นฉบับ
ใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์มาด าเนินการตรวจสอบ์
และถ่ายเอกสารเพื่อออกเอกสารให้นักศึกษา์ส่วนต้นฉบับน าไป
สแกนเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

-์ตรวจสอบความสมบรูณ์์ชัดเจน์และความถูกต้อง 
-์รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
-์ช่ือ-สกุล์ทั้งภาษาไทย์และภาษาอังกฤษ 
-์วัน/เดือน/ปีเกดิ 
-์ช่ือปริญญา์วิชาเอก-โท 
- วุฒิการศึกษาเดิม์และวันเข้ารับการศึกษา 

 

 
 
 

 
 

    

 



12 
 

7. ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT กรณีส าเร็จการศึกษา) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

- สถานการณ์ย้ายคณะต้องมีการประทับตรายางที่
ถูกต้อง์TRANSFERRED TO แล้วตามด้วยรหสัคณะใหม่์โดย
ประทับตรายางบนด้านซ้ายใต้ค าวา่์STUDENT CODE และ
ด้านบนซ้ายของภาคที่ย้ายคณะหรือสาขาวิชา์ยกเว้น์รหสั
ประจ าตัวนักศึกษาท่ีเริ่มต้นด้วยปกีารศึกษา์2525์ซึ่งคงรหัส
ประจ าตัวนักศึกษาเดมิไว ้

- นักศึกษาท่ีได้เกียรตินิยมอับดับ์1์จะมีค าว่า์ 

1st CLASS HONS 
- นักศึกษาท่ีได้เกียรตินิยมอันดับ์2์จะมีค าว่า 

์2nd CLASS HONS 
อยู่ท้ายชื่อปริญญา 

- ์ตรวจสอบการเขา้ชุดกับใบรับรองผลการศึกษาให้ถูกต้อง 
- ์ตรวจสอบการรับรองความถูกต้องทั้งหัวหน้าฝ่าย์และ

นายทะเบียน 
- ์ตรวจสอบความถูกต้องในการประทับตรานูน์ต้อง

ประทับตรานูนท่ีรูปถ่ายและต าแหน่งที่นายทะเบียนลงนาม 
 
กรณีส่งทางไปรษณีย์ 

- ต้องจัดชุดส่งให้ถูกต้องกับช่ือ-สกุลหน้าซอง์น า
ใบรับรองผลการศึกษาบรรจุซองปดิผนึก์พร้อมท้ังตรวจสอบบญัชี
รายชื่อที่จัดส่งทางไปรษณีย ์

- ตรวจสอบความถูกต้องในการจดัท าบัญชีรายชื่อและ
เลขท่ีในสมดุ์กรณีใบรับรองผลการศึกษาไม่ถึงผู้รับ์เพื่อสะดวกใน
การค้นหา์และเก็บไว้์6์เดือน์หลงัจากนั้นส่งท าลาย 
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8. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1.์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบค าร้องพร้อม
หลักฐาน์และส่งใบนัดรับใบรับรองสภาฯ์ให้นักศึกษา 

2.์บันทึกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องกับรายชื่อสภาฯ์
อนุมัติ์พร้อมตดิรูป 

3.์ผวป.์ลงนามอนุมัติใบรับรองสภาฯ 
4.์น าใบรับรองสภาฯ์ที่อนุมัติแล้วประทับตรานูน์ตรายาง์

และเรียงตามล าดับเลขท่ีค าร้องเขา้ตู้ในช่องจัดเก็บเอกสาร
ใบรับรองสภาฯ์เพื่อจ่ายให้นักศึกษาตามก าหนดในใบนัด 

1.์นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมไดท้ี่์กองคลัง์ตึกอธิการบดี์
ช้ัน์1์รายละเอียดดังนี ้

1.1์ค่าธรรมเนียมใบรับรองสภาฯ์ภาษาไทย 
-์นักศึกษาภาคปกติ์ฉบับละ์100์บาท 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์ฉบับละ์200์บาท์(ส าหรับ

นักศึกษาท่ีสมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560 เ์ป็นต้นไป์ฉบับละ์
100์บาท) 

1.2์ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 
-์นักศึกษาภาคปกติ์1,000์บาท 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์2,000์บาท 

2.์ผู้มาติดต่อยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานท่ีก าหนดในค าร้อง์ท่ี์
อาคาร์สวป.์ช้ัน์1์ช่อง์3์ดังนี้ 

2.1์ใบค าร้องขอใบรับรองสภาฯ 
2.2์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 
2.3์รูปถ่ายสีหรือขาว-ด า์สวมชุดครุยมหาวิทยาลัย

รามค าแหง์ขนาด์2์นิ้ว์จ านวน์2์รูป 
2.4์ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา์(รับรองส าเนาถูกต้อง)์

จ านวน์1์ฉบับ 
3.์รับใบนัดรับใบรับรองสภาฯ 
4.์กรณีมารับด้วยตนเอง์์ยื่นใบนัดรับใบรับรองสภาฯ์ที่

อาคาร์สวป.์ช้ัน์1์ช่อง์4 
5.์กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์์์ช าระค่าจัดส่งเอกสาร์50์บาท์

ที่กองคลัง์ตึกอธิการบดี์ช้ัน์1์และน าใบเสร็จค่าจดัส่งเอกสารมา
ยื่น์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตนเอง 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอใบรับรองสภาฯ์ฉบับภาษาไทย์
จะต้องเป็นผู้ทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
แล้ว์โดยดูรายชื่อสภาฯ์อนุมตัิไดท้ี่คณะ์หรือดูจากหน้าเว็บไซต์์
(www.ru.ac.th)์หัวข้อ์“ตรวจสอบรายช่ือสภาฯ์อนุมัติ”์ถ้ามี
รายชื่อสภาฯ์อนุมัติแล้วให้นักศึกษาโหลดค าร้องจากเว็บไซต์
ดังกล่าว์หรือขอค าร้องใบรับรองสภาฯ์ณ์จดุบริการ์กรอก
รายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน์พร้อมแนบหลักฐานที่ก าหนดใน
ค าร้องใบรับรองสภาฯ์น าไปยื่นดว้ยตนเองที่์อาคาร์สวป.์ช้ัน์1์
ช่อง์3 
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9. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์) 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1.์เจ้าหน้าที่รับเอกสารจากสารบรรณ์ส านักฯ 
-์ลงเรื่องในสมุดรับส่ง 
-์น าธนาณัติไปขึ้นเงินท่ีไปรษณีย์์ม.ร. 
-์ช าระเงินค่าธรรมเนียมให้นักศึกษาที่์กองคลัง์

ส านักงานอธิการบด ี
-์ประทับตรายางวันท่ีก าหนดวันนัดรับบนค าร้อง์ท้ังส่วน

ของเจ้าหน้าท่ีและใบนัดรับ 
-์ส่งใบนัดรับให้นักศึกษา 

2.์เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน์พร้อมบันทึกข้อมูล์และสั่ง
พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร ์

3.์ตรวจสอบความถูกต้องกับรายช่ือสภาฯ์อนุมัติพร้อมตดิรูป 
4.์อนุมัติลงนามใบรับรองสภาฯ 
5.์ออกเอกสารใบรับรองสภาฯ์ลงบันทึกส่งทางไปรษณยี์์โดย

เขียนช่ือ-สกุล์รหสัประจ าตัวนักศกึษา์ลงในช่อง์ลายมือผู้รับเรื่อง
ว่า์“ส่งไปรษณยี์”์และลงวันท่ีส่งในแฟ้มรับเอกสาร 

1.์นักศึกษาจัดส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนปริญญา์
และขอใบรับรองสภาฯ์ดังนี ้

1.1์ธนาณัติค่าธรรมเนียมใบรับรองสภาฯ์ 
-์นักศึกษาภาคปกติ์ฉบับละ์100์บาท 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์ฉบับละ์200์บาท์(ส าหรับ

นักศึกษาท่ีสมัครตั้งแต่์ภาค์2์ปีการศึกษา์2560 เ์ป็นต้นไป์ฉบับละ์
100์บาท) 

1.2์ธนาณัติค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 
-์นักศึกษาภาคปกติ์1,000์บาท 
-์นักศึกษาภาคพิเศษ์2,000์บาท 

1.3 ธนาณัตคิ่าซองและค่าจัดส่งไปรษณีย์์50์บาท์(กรณี
รับด้วยตนเอง์ส่งซองจดหมายติดแสตมป์์5์บาท์จ่าหน้าซองถึง
ตนเองใส่มาในซองด้วย์ไม่ต้องเสียเงินธนาณตัิค่าซองและคา่จดัส่ง) 

1.4์รูปถ่ายสีหรือขาว-ด า์สวมชุดครุยมหาวิทยาลัย
รามค าแหง์ขนาด์2์นิ้ว์จ านวน์2์รูป (ถ่ายไม่เกิน์6์เดือน)์
เขียนช่ือ์นามสกุลหลังรูปถ่าย์(ห้ามใช้รูปโพลาลอยด/์Scan) 

1.5์ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา์(รับรองส าเนาถูกต้อง)์
จ านวน์1์ฉบับ 

2.์กรณีติดต่อขอรับด้วยตนเอง์ยืน่ใบนัดรับใบรับรองสภาฯ 
ที่อาคาร์สวป.์ช้ัน์1์ช่อง์4 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

นักศึกษาท่ีสะสมหน่วยกิตครบหลักสูตร์และสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติรายชื่อแล้ว์สามารถยื่นค าขอหนังสือส าคัญใบรับรองสภาฯ์
และขึ้นทะเบยีนปรญิญา์(ภมูิภาค)์โดยโหลดค าร้องจากเว็บไซต์
ของ์สวป.์(www.regis.ru.ac.th)์หรือใช้ค าร้องที่แนบในระเบียบ
การสมคัรเข้าเป็นนักศึกษาใหม่์สว่นภูมิภาค์พร้อมแนบตาม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ์แล้วจัดส่งมาที่์หัวหน้าฝ่าย
ประมวลผลการศึกษาและหนังสือส าคัญ์ส านักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล์มหาวิทยาลัยรามค าแหง์หัวหมาก์บางกะปิ์
กรุงเทพฯ์10240 

การนับเวลาการให้บริการ์เริ่มจากวันท่ีที่เจ้าหน้าท่ีไดร้ับ
เอกสารจากสารบรรณของส านักฯ์จนสิ้นสุดกระบวนการ์โดยไม่
นับรวมการจดัส่งไปรษณีย ์

 
 
 

http://www.regis.ru.ac.th/


15 
 

10. ใบปริญญาบัตร  (กรณีไม่เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1.์ผู้มาติดต่อยื่นหลักฐานการขอรบัปริญญาบัตร์และ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานตรวจสอบข้อมูล 

2.์เจ้าหน้าท่ีจ่ายปรญิญาบัตร์และผู้มาติดต่อลงนามรบั
ปริญญาบัตรในบญัชีรับปรญิญาบตัร 

1.์ติดต่อยื่นหลักฐานการขอรับใบปริญญาบัตร์ดังนี้ 
1.1์บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง 
1.2์ใบเสร็จค่าธรรมเนยีมขึ้นทะเบยีนปริญญาฉบับจริง์

(ได้ด าเนินการช าระก่อนมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)์หรือ
ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์หรือส าเนา
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 

2.์กรณีรับแทน์ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ์และเอกสารตาม
ข้อ์1.1์และ์1.2 

3.์กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์์์ให้ใช้ซองกันกระแทกซองใหญ่์มี
จ าหน่ายที่ไปรษณยี์์ติดแสตมป์์42์บาท์พร้อมจ่าหน้าซองถึง
ตนเอง์และเอกสารตามข้อ์1.1์และ์1.2 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

บัณฑิตตั้งแต่รุ่นที่์1์ถึงรุ่นปัจจุบันที่ไม่เข้ารบัในพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร์หากประสงค์จะขอรบัใบปริญญาบัตร
ด้วยตนเอง์หรือมอบอ านาจให้ผู้อืน่มารับแทน์ดูรายละเอียดได้
จากเว็บไซต์ของ์สวป.์(www.regis.ru.ac.th)์ทั้งนี้์ สามารถมารับ
ได้หลังพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร์10์วันท าการ์โดยเตรียม
เอกสารประกอบการรับใบปรญิญาบัตรมาให้ถูกต้อง์ครบถ้วน์
และด าเนินการขอรบัได้ที่์ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือ
ส าคัญ์อาคาร์สวป.์ช้ัน์1์ช่อง์6 
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11. ใบแทนปริญญาบัตร   
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1.์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าร้อง์เอกสาร
ประกอบ์และใบนดัรับใบแทนปรญิญาบัตร 

2.์สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล์พรอ้มประทับตรารับรอง 
3.์พิมพ์ใบแทนปริญญาบัตร 
4.์เสนอหัวหน้าหน่วย์และหัวหนา้ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

และหนังสือส าคัญ์ลงนามตามล าดับ 
5.์เสนอผู้อ านวยการ์สวป.์ลงนาม 

1.์ผู้มาติดต่อยื่นค าร้องขอใบแทนปริญญาบัตร์พร้อมเอกสาร
ประกอบค าร้องที่์อาคาร์สวป.์ช้ัน์1์ช่อง์6์ดังนี้ 

1.1์ใบค าร้องขอใบแทนปริญญาบตัร 
1.2์ใบแจ้งความ์กรณีสญูหาย 
1.3์ใบเสร็จค่าธรรมเนยีมค่าขึ้นทะเบียนปรญิญา 
1.4์ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา์(TRANSCRIPT)์หรือ

ส าเนาใบรับรองสภามหาวิทยาลัย์หรือส าเนาใบปริญญาบัตร์
จ านวน์1์ฉบับ 

1.5์ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน์จ านวน์1์ฉบับ 
1.6์ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ์–์สกุล์(ถ้ามี)์จ านวน์1์ฉบับ 

2.์รับใบนัดรับใบแทนปริญญาบัตร 
3. กรณีติดต่อขอรับด้วยตนเอง์์ยืน่ใบนัดรับใบแทนปริญญา

บัตร์พร้อมบตัรประจ าตัวประชาชน์(ตัวจริง) 
4.์กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์์์ให้ใช้ซองกันกระแทกซองใหญ่์มี

จ าหน่ายที่ไปรษณยี์์ติดแสตมป์์42์บาท์พร้อมจ่าหน้าซองถึง
ตนเอง์และเอกสารตามข้อ์1.1์-์1.6 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

การขอใบแทนปริญญาบัตรให้แกบ่ัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหงน้ัน์ด าเนินการให้์2์กรณี์คือ์
ปริญญาบัตรสูญหาย์หรือปริญญาบัตรช ารุด 

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทนต้องมีใบมอบอ านาจ์
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ 

 



 

การปฏิบัติงานสถานท่ี อาคารกงไกรลาศ (KLB) , อาคาร สวป. ชัน้ 6 
12. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี์ด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย์(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) 

 
 
 
ช ่องทางการให ้บริการ 

นักศึกษาส์่วนกลาง ติดต์่อด์้วยตนเอง ณ หน์่วยงาน 
นักศึกษาส์่วนภูม์ิภาค ติดต่อทางไปรษณย์ี 

 
สถานท่ีให์้บริการ อาคาร สวป. ชั้น 6 และอาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป์ิ   
 กรุงเทพฯ 10240 
 โทรศัพท์์ 0-2310-8616, 0-2310-8626 
ระยะเวลาเป์ิดให์้บริการ 1) วันจันทร์์  ถึง วันศุกร์์  (เว์้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 2) วันเสาร์์ และวันอาทิตย์์ เปิดบริการ์กรณีมหาวิทยาลัยมี 
  กิจกรรม คุมสอบ  
 3) ไม์่มีพักกลางวัน 
เวลาเป์ิดให์้บริการ 8.30 น. - 16.00 น. 
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12. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้รับบริการ 

กรณีรับค าร้องท่ี อาคา รสวป. ชั้น 6 
1. รับค าร้องการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 
2. ตรวจสอบผลการรับรองผลการศึกษากับใบค า 
ร้องพร้อมเอกสารแนบ 
3. บันทึกข้อมูลลงในระบบผ่านคอมพิวเตอร์พร้อม 

สั่งพิมพ์ 
 
กรณีรับค าร้องท่ีคณะ และคณะรับรองผลแล้ว 

1. เจ้าหน้าท่ีคณะที่นักศึกษาสังกัดรับแบบค าร้อง 
ของนักศึกษา 

2. เจ้าหน้าท่ีคณะตรวจสอบผลการศกึษาพร้อมทั้ง 
ลงนามรับผลการศึกษา์และประทับตราประจ าคณะ 
แจ้งนักศึกษาไปด าเนินการต่อที่อ์าคาร์์สวป.์ช้ัน์6 
 
 
 
 

1.์รับแบบค าร้องได้ที่์อาคาร์์สวป.์ช้ัน์6์พร้อม 
ยื่นแบบค าร้องกรณีต่าง์ๆ์์และใบเสรจ็รับเงินตัวจริงพร้อม
ส าเนา์1์ฉบับ ในกรณตี่อไปนี ้

- ์นักศึกษาสมัครใหม่์ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเตมิ 
- ์มหาวิทยาลัยประกาศงดสอน 
- ์มหาวิทยาลัยประกาศเปิดสอนเพิม่เติม 
- ์นักศึกษาจบการศึกษา 
- ์นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผดิพลาด์์์ 
2.์รับแบบค าร้องที่คณะในกรณตีา่ง์ๆ์พร้อมบัตร 

ประจ าตัวนักศึกษา์ให้ด าเนินการก่อนการสอบกระบวนวิชานั้น์ๆ ์
นักศึกษาสามารถด าเนินการได้์2์กรณี์ดังนี ้

- ์กรณีนักศึกษาขอรับเงินคืน์(ใช้ไดท้ั้งนักศึกษาขอจบและ
ไม่ขอจบ)์ใช้ค าร้อง์ม.ร.50์เจ้าหน้าท่ีคณะรับรองผลสอบ์
พร้อมประทับตราประจ าคณะ 

- ์กรณีนักศึกษาขอจบต้องการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาใช้ 
ค าร้อง์ม.ร.51์เจ้าหน้าที่คณะรับรองผล์พร้อมประทับตรา
ประจ าคณะ 

3.์นักศึกษาน าค าร้องที่คณะรับรองผลแล้ว์พร้อมเอกสาร
ต่อไปนี้ไปยื่นที่อาคาร์์สวป.์ช้ัน์6 

- ์ใบเสร็จรับเงิน์ภาคปัจจุบัน์พร้อมส าเนา์1์ฉบับ 
- ์สมุดลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.36)์และแถบรหัสกระบวนวิชา์

(ม.ร.37)์ทีบ่อกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาใส่ลงในสมุด
ลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง 

- ์รอรับเอกสารแบบค าร้องบอกเลกิ-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 
และตรวจสอบความถูกต้อง 
หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาโปรดดูปฏิทินการศึกษา์
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม์จากทางมหาวิทยาลัย์ผ่านทางเว็บไซต์์
สวป.์www.regis.ru.ac.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลยั์
www.ru.ac.th  
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13. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้รับบริการ 

1. รับค าร้องการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 
2. ตรวจสอบผลการรับรองผลการศึกษากับใบค าร้องพร้อม

เอกสารแนบ 
3. บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์พรอ้มสั่งพิมพ์ 
4. จัดส่งเอกสารที่ด าเนินการแล้วส่งคืนนักศึกษา 

 

1. กรอกแบบค าร้องขอบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
กรณีพิเศษส าหรับนักศึกษาส่วนภมูิภาค์(ม.ร.50/1)์ซึ่งมีอยู่ใน
คู่มือการลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน์พร้อมลงนาม์หรือดาวน์
โหลดแบบค าร้องในเว็บไซต์ของ์สวป. 

2. แนบส าเนาใบเสรจ็รับเงิน์(ม.ร.18)์ภาคที่สอบผ่าน์1์
ฉบับ 

3. แนบใบเสร็จรับเงิน์ฉบับจริง์ของภาคที่ลงซ้ าไว้พร้อม
ส าเนา์1์ฉบับ์(ถ่ายส าเนาไวส้ าหรับเข้าสอบ์1์ฉบับ) 

4. แนบส าเนาบตัรประจ าตัวนักศึกษา์และลงนามส าเนา
ถูกต้อง์1์ฉบับ 

5. ใส่ซองจดหมายติดแสตมป์์จ่าหนา้ซองถึงตนเองให้
ชัดเจน์เพื่อส่งเอกสารที่ด าเนินการแล้วเสร็จคืนให้นักศึกษา 

6. น าเอกสาร์ข้อ์1-5์ใส่ซอง์ส่งถึงหวัหน้าหน่วยตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมลู์อาคาร์สวป.์ช้ัน์6์มหาวิทยาลัยรามค าแหง์
หัวหมาก์บางกะปิ์กรุงเทพฯ์10240 
หมายเหตุ :์เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา์โปรดดูประกาศการ
บอกเลิก-บอกเพิ่ม์จากทางมหาวิทยาลัย์ผ่านทางเว็บไซต์์สวป.์
www.regis.ru.ac.th หรือเว็บไซตม์หาวิทยาลยั์www.ru.ac.th  
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14. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทาง INTERNET (ส่วนกลาง) 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้รับบริการ 

1. ประสานงานกับสถาบันคอมพิวเตอร์ในการเปิดระบบ
บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 

2. แจ้งกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารในการก าหนด
วันช าระเงิน 

3. ตรวจสอบและอนุมตัินักศึกษาที่ยืน่ค าร้องผ่านระบบ์
Internet 

1. เข้าระบบ์e-Service และเขา้ระบบบอกเลิก-บอกเพิ่ม 
2. บันทึกกระบวนวิชาที่ต้องการบอกเลิก-บอกเพิ่ม 
3. ตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง 
4. กดยืนยันข้อมูล์เพื่อส่งข้อมูลที่บอกเลิก-บอกเพิ่มให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
5. รอการตรวจสอบและอนุมตัิจากเจา้หน้าท่ี 
6. ช าระเงินตามระบบแจ้ง 
7. พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนทีบ่อกเลกิ-บอกเพิม่์นับจาก

ช าระเงินแล้วอย่างน้อย์5-7์วันท าการ์โดยเข้าระบบ e-Service์์
และเข้าระบบพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนบอกเลิก-บอกเพิ่ม 

 
หมายเหตุ :์นักศึกษาสามารถติดตามก าหนดการบอกเลิก-
บอกเพิ่มทาง์Internet์จากปฏิทนิการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์์
สวป.์www.regis.ru.ac.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลยั์
www.ru.ac.th 
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15. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีทาง INTERNET (ส่วนภูมิภาค) 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้รับบริการ 

1. ประสานงานกับสถาบันคอมพิวเตอร์ในการเปิดระบบ
บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 

2. แจ้งกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารในการก าหนด
วันช าระเงิน 

3. ตรวจสอบและอนุมตัินักศึกษาที่ยืน่ค าร้องผ่านระบบ์
Internet 

1.์เข้าระบบ์e-Service และเข้าระบบบอกเลิก-บอกเพิ่ม 
2.์บันทึกกระบวนวิชาที่ต้องการบอกเลิก-บอกเพิ่ม 
3.์ตรวจสอบข้อมลูให้ถูกต้อง 
4.์กดยืนยันข้อมูล์เพื่อส่งข้อมลูทีบ่อกเลิก-บอกเพิ่มให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
5.์รอการตรวจสอบและอนุมัติจากเจ้าหน้าที ่
6.์ช าระเงินตามระบบแจ้ง 
7.์ พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนที่บอกเลิก-บอกเพิ่มหลังจาก

ช าระเงินแล้วอย่างน้อย์5-7์วันท าการ์โดยเข้าระบบ ์e-Service์
และเข้าระบบพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนบอกเลิก-บอกเพิ่ม 

 
หมายเหตุ์:์นักศึกษาสามารถติดตามก าหนดการบอกเลิก-
บอกเพิ่มทาง์Internet์จากปฏิทินการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์์
สวป.์www.regis.ru.ac.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลยั์
www.ru.ac.th 
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 16. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต ่างสถาบัน 
 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้รับบริการ 

1. รับหนังสือจากสถาบันการศึกษาของนักศึกษาและ
ตรวจสอบว่าหนังสือผ่านตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้์ดังนี ้

- ผ่านการลงนามรับรองของอธิการบดี์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- ผ่านการลงนามรับรองของคณบดคีณะต่าง์ๆ 
- ผ่านการลงนามรับรองของผู้อ านวยการ์สวป. 

2. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่นักศึกษาต่างสถาบันขอ
ลงทะเบียนเรียน์ว่าเป็นวิชาที่เปดิสอนหรือไม ่

3. แจ้งนักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบยีนเรียน์พร้อมแนบ
ส าเนาหนังสือจากสถาบันการศึกษาของนักศึกษาคู่กับแบบใบส่ง
เงินนักศึกษาต่างสถาบัน์ไปช าระเงินท่ีกองคลัง์ตึกอธิการบดี์
ช้ัน์1 

4. ลงทะเบียนเรียนโดยเขียนวิชาที่นักศึกษาต้องการ
ลงทะเบียนเรียนลงในใบเสร็จสีชมพู์(ม.ร.18)์ตรวจสอบจ านวน
เงินและวิชาให้ถูกต้อง์พร้อมลงนามก ากับ 

5. ตรวจสอบความถูกต้องและน าใบเสร็จสีชมพู์(ม.ร.18)์์
คู่กับใบแทรกสอบที่ระบุ์วัน์เวลา์และสถานท่ีสอบ์พร้อม
ระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าสอบทีม่หาวิทยาลยัรามค าแหง
ก าหนดไว้มอบให้นักศึกษาต่างสถาบัน 

1.์ติดต่อมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดอยู่ส่งหนังสือ์
(ฉบับจริงและนักศึกษาถ่ายส าเนาเก็บไว้์1์ฉบับ)์เพื่อขอ
ลงทะเบียนเรียน์ส่งถึง์อธิการบดมีหาวิทยาลยัรามค าแหง์
อาคารส านักงานอธิการบดี์ช้ัน์2์แขวงหัวหมาก์เขตบางกะปิ์
กทม.์10240 

1.1 กรณหีนังสือ์(ฉบับจริง)์ยังส่งมาไม่ถึง์ให้นักศึกษา
น าส าเนาท่ีเก็บไว้ไปลงรับเรื่องที่์งานสารบรรณ์อาคาร
ส านักงานอธิการบดี์ช้ัน์2์แลว้จึงน าเอกสารนี้มาลงทะเบียนเรยีน 

1.2์กรณีนักศึกษาถือหนังสือฉบับจริงมาด้วยตนเอง์ให้
น าหนังสือไปลงรับเรื่องที่์งานสารบรรณ์อาคารส านักงาน
อธิการบดี์ช้ัน์2์และขอถ่ายส าเนา์1์ฉบับ์น าไปติดต่อท่ี์
อาคารกงไกรลาศ์(KLB)์ช้ัน์1์เพื่อขอลงทะเบียนเรยีนก่อนได ้

2.์ให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนที่์หน่วยลงทะเบียนเรียน์
อาคารกงไกรลาศ์(KLB)์ช้ัน์1์ตามวันเวลาที่ก าหนด 

3.์ช าระเงินค่าธรรมเนียม 
-์ค่าลงทะเบียนเรียน์์หน่วยกิตละ์์800์์บาท 
-์ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย์์ภาคการศึกษาละ์์300์์บาท 
-์ค่าธรรมเนยีมการสอบ์์วิชาละ์์300์์บาท 
-์ค่า์LAB ์วิชาละ์์300์์บาท์์(ถ้ามี) 

4.์เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วจะไดร้ับ
เอกสารการลงทะเบียนเรียนกรณพีิเศษ์ส าหรับนักศึกษาต่าง
สถาบัน์ดังนี ้

4.1์ใบเสร็จรับเงินสีชมพู์(ม.ร.18)์ระบุรายการและ
จ านวนเงินท่ีช าระ์พร้อมกระบวนวชิาที่นักศึกษาลงทะเบยีนเรียน 

4.2์ใบบันทึกข้อความถึงหัวหน้าตึกสอบ์เรื่องการจดัที่
นั่งเสริมให้แก่นักศึกษาต่างสถาบันเป็นกรณีพเิศษ 

5.์นักศึกษาได้รับใบเสร็จ์ตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเสร็จ์และรับทราบเกี่ยวกับระเบียบในการเข้าสอบของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
หมายเหตุ์:์ผลการสอบของนักศึกษาต่างสถาบัน์ทางคณะ
ต้นสังกัดของกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจะ
เป็นผู้ด าเนินนการแจ้งผลการสอบไปยังมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษาเอง 
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17. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (ส ่วนกลาง) 

 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
1.์แจ้งสถาบันคอมพิวเตอร์ก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 
2.์แจ้งกองคลังเพื่อประสานงานกบัธนาคารก าหนดวัน์์์

ช าระเงิน 
3.์รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาเบื้องต้น 
 

 

1. เข้าเว็บไซต์์(http://www.iregis2.ru.ac.th) เพื่อเข้าสู่
ระบบลงทะเบียนเรียนทาง์INTERNET 

2. ตรวจสอบข้อมลูนักศึกษาก่อนขึ้นทะเบียนขอรหสัผ่าน์
โดยพิมพ์รหัสประจ าตัวนักศึกษา์และวัน์เดือน์ปีเกดิ 

3. พิมพ์รหัสผ่านท่ีต้องการ์และยืนยนัรหัสผ่านอีกครั้ง 
4. ตรวจสอบวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น์ๆ์

เพือ่ตรวจสอบวันเวลาเรียน์และวนัสอบ์โดยตรวจสอบได้จาก
หัวข้อ์“ตรวจสอบวิชาที่เปิดสอน” 

5. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน์โดยพิมพ์รหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่านท่ีได้จากขึ้นทะเบยีน 

6. พิมพ์วิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน์หากอจบการศึกษา
ให้คลิกหัวข้อ์“ขอจบการศึกษา”์ตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนวิชาทีล่งทะเบียนและค่าธรรมเนียมตา่ง์ๆ์ก่อนคลิกปุ่ม
ตกลง 

7. หลังคลิกปุ่มยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว์จะปรากฏ
หน้าแสดงสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษา์คลิกปุ่ม์“พิมพ์
ใบช าระเงิน”์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน์โดยมีช่องทางการ
ช าระเงิน์3์ช่องทาง์ได้แก่์เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์์
(ค่าธรรมเนียม์10์บาท),์เคาน์เตอร์์Service ที่์7-ELEVEN 
(ค่าธรรมเนียม์10์บาท)์และ์์QR Code์์เพื่อช าระเงินผ่าน์
Mobile Banking (ไม่เสยีค่าธรรมเนียม)์ภายในวันและเวลาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

8. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน(หลังจากช าระเงินแล้ว
อย่างน้อย์3์-์5์วันท าการ)์จากหน้าจอตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเรียน์พิมพ์รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้จากการ
ขึ้นทะเบียน์ระบบจะแสดงสถานะลงทะเบียนเรียน์หาก
มหาวิทยาลยัไดร้ับเงินจากนักศึกษาแล้วจะปรากฏข้อความ์
“การลงทะเบียนสมบรูณ์์มหาวิทยาลัยไดร้ับการช าระเงินจาก
นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว” 

หมายเหตุ์: นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล

การลงทะเบยีนเรยีนเรยีบร้อยแล้ว์สามารถพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน

ลงทะเบียนเรียนท้ังฉบับจริง์และส าเนาได้ด้วยตนเองจาก

เว็บไซต์์e-service  

 
 
 

http://www.iregis2.ru.ac.th/
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18. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  (ส ่วนกลาง) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
1.์รับเอกสารการลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์

(ส่วนกลาง) 
2.์ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบยีนเรียน 
-์์เอกสาร์ม.ร.34์ท่ีระบกุระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน์

(ต้องเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคนั้น์ๆ) 
-์จ านวนเงินในธนาณัติที่ช าระค่าธรรมเนียมต่าง์ๆ 
-์ซองจดหมายตดิแสตมป์์จ่าหน้าซอง์ช่ือ์–์ที่อยู่ของ

นักศึกษาเพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินเมื่อลงทะเบียนแล้ว 
3.์บันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนเรยีน์โดยพิมพ์รหัส

ประจ าตัวนักศึกษา์การขอจบการศึกษา์(ถ้ามี)์อ่านแถบรหัส
กระบวนวิชาตามที่นักศึกษาจดัเตรียมมา 

4.์พิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงทะเบยีนเรียนหลังจากตรวจสอบ
ข้อมูลที่บันทึกถูกต้องแล้ว 

5.์ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาและค่าธรรมเนยีม
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกับ์ม.ร.34์และธนาณตัิ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

6.์น าใบเสร็จรับเงินใส่ซองที่นักศกึษาแนบมาเพื่อส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้นักศกึษาทางไปรษณีย ์

 
หมายเหตุ : หากเอกสารไม่ถูกต้อง์ด าเนินการตดิต่อ

นักศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 

1.รับแบบลงทะเบยีนเรยีน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์
(ส่วนกลาง) 

-์ด้วยตนเองที่หน่วยลงทะเบยีนเรยีน์อาคารกงไกรลาศ์
(KLB) ช้ัน์1 

-์รับทางไปรษณยี์์โดยส่งจดหมายมาที่ฝ่ายลงทะเบียน
เรียนและจัดสอบ์อาคาร์สวป.์มหาวิทยาลัยรามค าแหง์
หัวหมาก์บางกะปิ์กทม.10240์พร้อมสอดซองเปล่าตดิแสตมป์
จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง 

-์สั่งพิมพ์แบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์
โดยดาวนโ์หลดแบบฟอรม์จากเว็บไซต์์สวป.์ (www.regis.ru.ac.th) 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์์โดยระบุ์ภาคเรียน
และปีการศึกษาที่ต้องการลงทะเบยีน์ช่ือ์–์นามสกลุ์รหสั
ประจ าตัวนักศึกษา์ถ้าขอจบการศกึษา์ท าเครื่องหมายขอจบใน
ช่องขอจบการศึกษา์สถานท่ีติดตอ่และตดิแถบรหสักระบวนวิชา
ที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน์โดยเลือกกระบวนวิชาที่
ต้องการลงทะเบยีนเรียนจากโครงสร้างหลักสูตรของคณะที่
สังกัด์และตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะภาค์และ
วัน์เวลาสอบจาก์ม.ร.30์ก่อนการลงทะเบียนเพื่อไม่ใหม้ีวิชาที่มี
วัน์เวลาสอบตรงกัน 

3.กรอกรายละเอียดค่าธรรมเนยีมต่าง์ๆ์และซื้อไปรษณีย์
ธนาณัติค่าลงทะเบียนเรียนใหต้รงกับค่าธรรมเนียมทีร่ะบไุว้ใน
แบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัย
รามค าแหง์พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ท่ีจ่าหน้าซองถึงตัว
นักศึกษาเอง์ใส่ซองจดหมาย์C5 (162 x 229 ม.ม.)์ติดแสตมป์์
จ่าหน้าซองถึง 

ผู้อ านวยการส านักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค าแหง ตู้ ป.ณ.1028 ปณฝ.
รามค าแหง กรุงเทพฯ 10241 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียจ์ะ

ได้รับใบเสร็จหลังก าหนดการลงทะเบียนเรียน์(วันสุดท้าย)์
ไม่น้อยกว่า์15์วันท าการ 
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19. การลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น RU REGIS (ส ่วนกลาง) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
1.์แจ้งสถานบันคอมพิวเตอร์ก าหนดวันรบัลงทะเบยีนเรยีน 
2.์แจ้งกองคลังเพื่อประสานงานกบัธนาคารก าหนดวัน

ช าระเงิน 
3.์รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาเบื้องต้น 

1.์Download Application “RU REGIS” เพื่อใช้
ลงทะเบียนเรียน 

2.์ใช้รหัส์e-service ในการใช้งาน์(หากยังไม่มี์Account 
สมัครได้ทีเ่ว็บไซต์์http://e-service.ru.ac.th) 

3. เข้าหน้าแรก์Application “RU REGIS”เลือกเมนูวิชาที่
เปิดสอน 

4.์พิมพ์รหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียน์เลือกเครื่องหมาย์+์
วิชาที่ลงทะเบียนเรยีน์เพื่อเก็บไปไว้ในตะกร้าวิชาหรือให้เลื่อน
วิชาที่ต้องการไปทางซ้ายและกดลบวิชา 

5.์คลิกที่เครื่องหมายตะกร้าวิชา์ถ้าขอจบการศึกษา์ท า
เครื่องหมายขอจบในช่องขอจบการศึกษา์ตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนก่อนคลิก์“ยืนยันการ
ลงทะเบียน”์(สามารถเพิ่ม์–์ลดวชิาได้ก่อนการกดรับ์QR 
Code เท่านั้น) 

6.์กดรับ์QR Code เพื่อช าระเงินผ่าน์Mobile Banking 
7. บันทึกรูปภาพ์QR Code์ที่ได้รับ์เก็บไว้ในคลังรูปภาพ์

(น า์QR Code์นี้ไปช าระเงินด้วย์Mobile Banking์ได้ทุก
ธนาคาร) 

8.์เปิด์Application์Mobile Banking์ที่มีอยู่ใน
โทรศัพท์มือถือ 

9.์เลือกเมนู์สแกน์เลือกรูป์QR Code์ที่บันทึกเอาไว้เพื่อ
ช าระเงิน์(ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด)์เมื่อช าระ
เงินเรียบร้อยแล้วกลับไปท่ี์Application “RU REGIS”์
(ตรวจสอบภาคการศึกษาในรูปภาพให้ถูกต้อง) 

10.์เข้า์Application “RU REGIS”์เลือกเมนูตรวจสอบ
การลงทะเบยีนเรยีน์หากลงทะเบยีนเรียนส าเร็จแล้วจะปรากฏ
ข้อความ์“ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว”  

หมายเหตุ์: นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล
การลงทะเบยีนเรยีนเรยีบร้อยแล้ว์สามารถพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน
ลงทะเบียนเรียนท้ังฉบับจริง์และส าเนาได้ด้วยตนเองจาก
เว็บไซต์์e-service 
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20. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  (ส ่วนภูมิภาค) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
1.์รับเอกสารการลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์

(ส่วนภูมิภาค) 
2.์ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบยีนเรียน 
-์์เอกสาร์ม.ร.34์ท่ีระบุกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน์

(กระบวนวิชาเรียนต้องเป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคนั้น์ๆ) 
-์จ านวนเงินในธนาณัติที่ช าระค่าธรรมเนียมต่าง์ๆ 
-์ซองจดหมายตดิแสตมป์์จ่าหน้าซอง์ช่ือ์–์ที่อยู่ของ

นักศึกษาเพือ่จัดส่งใบเสร็จรับเงินเมื่อลงทะเบียนแล้ว 
3.์บันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนเรยีน์โดยพิมพ์รหัสประจ าตัว

นักศึกษา์การขอจบการศึกษา์(ถ้ามี)์อ่านแถบรหัสกระบวนวิชา
ตามที่นักศึกษาจัดเตรยีมมา 

4.์พิมพ์ใบเสร็จรับเงินลงทะเบยีนเรียนหลังจากตรวจสอบ
ข้อมูลที่บันทึกถูกต้องแล้ว 

5.์ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาและค่าธรรมเนยีม
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกับ์ม.ร.34์และธนาณตัิ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

6.์น าใบเสร็จรับเงินใส่ซองที่นักศกึษาแนบมาเพื่อส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาทางไปรษณีย ์

 
หมายเหตุ : หากเอกสารไม่ถูกต้อง์ด าเนินการตดิต่อ

นักศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนร 

1.รับแบบลงทะเบยีนเรยีน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์ 
(ส่วนภูมิภาค) 

-์ด้วยตนเองที่หน่วยลงทะเบยีนเรยีน์อาคารกงไกรลาศ์
(KLB) ช้ัน์1 

-ด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการฯ 
-์รับทางไปรษณยี์์โดยส่งจดหมายมาที่ฝ่ายลงทะเบียน

เรียนและจัดสอบ์อาคาร์สวป.์มหาวิทยาลัยรามค าแหง์
หัวหมาก์บางกะปิ์กทม.10240์พร้อมสอดซองเปล่าตดิแสตมป์
จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง 

-์สั่งพิมพ์แบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์
โดยดาวนโ์หลดแบบฟอรม์จากเว็บไซต์์สวป.์ (www.regis.ru.ac.th) 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์์โดยระบุ์ภาคเรียนและ
ปีการศึกษาท่ีต้องการลงทะเบียน์รหัสศูนย์สอบ์ช่ือ์–์นามสกุล์
รหัสประจ าตัวนักศึกษา์ถ้าขอจบการศึกษา์ท าเครื่องหมายขอจบ
ในช่องขอจบการศึกษา์สถานที่ติดต่อ์และติดแถบรหัสกระบวนวิชา
ทีน่ักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน์โดยเลือกกระบวนวิชาที่
ต้องการลงทะเบยีนเรียนจากโครงสร้างหลักสูตรของคณะที่
สังกัด์และตรวจสอบวัน์เวลาสอบก่อนการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้
มีวิชาที่มีวัน์เวลาสอบตรงกัน 

3.กรอกรายละเอียดค่าธรรมเนยีมต่าง์ๆ์และซื้อไปรษณีย์
ธนาณัติค่าลงทะเบียนเรียนใหต้รงกับค่าธรรมเนียมทีร่ะบไุว้ใน
แบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัย
รามค าแหง์พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ท่ีจ่าหน้าซองถึงตัว
นักศึกษาเองให้ชัดเจน์ส าหรับส่งใบเสรจ็รับเงินให้นักศึกษา์ 

4.์น าแบบลงทะเบียนเรียน์(ม.ร.34)์ทางไปรษณีย์์ธนาณตัิ์
ค่าลงทะเบียนเรียน์และซองเปล่าติดแสตมป์ท่ีจ่าหนา้ซองถึงตัว
นักศึกษาเอง์ใส่ซองจดหมาย์C5 (162 x 229 ม.ม.)์ติดแสตมป์์
จ่าหน้าซองถึง 

ผู้อ านวยการส านักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค าแหง ตู้ ป.ณ.1028 ปณฝ.
รามค าแหง กรุงเทพฯ 10241 

หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียจ์ะ
ได้รับใบเสร็จหลังก าหนดการลงทะเบียนเรียน์(วันสุดทา้ย)์ไม่
น้อยกว่า์15์วันท าการ 
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21. การลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET (ส ่วนภูมิภาค) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
1.์แจ้งสถาบันคอมพิวเตอร์ก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 
2.์แจ้งกองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารก าหนดวัน

ช าระเงิน 
3.์รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาเบื้องต้น 

 

 

1.์เข้าเว็บไซต์์(http://www.iregis2.ru.ac.th) เพื่อเข้าสู่
ระบบลงทะเบียนเรียนทาง์INTERNET 

2.์ตรวจสอบข้อมลูนักศึกษาก่อนขึ้นทะเบียนขอรหสัผ่าน์
โดยพิมพ์รหัสประจ าตัวนักศึกษา์และวัน์เดือน์ปีเกดิ 

3.์พิมพ์รหัสผา่นท่ีต้องการ์และยนืยันรหัสผ่านอีกครั้ง 
4. เข้าสู่ระบบลงทะเบยีนเรยีน์โดยพิมพ์รหัสผู้ใช้และ

รหัสผ่านท่ีได้จากการขึ้นทะเบียน 
5.์เลือกศูนย์สอบ์หากขอจบการศึกษาให้คลิกหัวข้อ์“ขอจบ

การศึกษา”์พิมพ์วิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน์โดยตรวจสอบ
วันเวลาสอบได้จากหัวข้อ์“ตรวจสอบวันเวลาสอบ” 

6.์ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาทีล่งทะเบยีนเรยีน
และค่าธรรมเนียมต่าง์์ๆ์ก่อนคลกิปุ่มยืนยันการลงทะเบียน 

7.์หลังคลิกปุ่มยืนยันลงทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว์จะปรากฏ
หน้าแสดงสถานะการลงทะเบียนของนักศึกษา์คลิกปุ่ม์“พิมพ์
ใบช าระเงิน”์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน์โดยมีช่องทางการ
ช าระเงิน์3์ช่องทาง์ได้แก่์เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์์
(ค่าธรรมเนียม์10์บาท), เคาน์เตอร์์Service ที่์ 7-ELEVEN 
(ค่าธรรมเนียม์10์บาท)์และ์์QR Code  เพื่อช าระเงินผ่าน์
Mobile Banking (ไม่เสยีค่าธรรมเนียม)์ภายในวันและเวลาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

8.์ตรวจสอบผลการลงทะเบยีนเรยีน์(หลังจากช าระเงินแล้ว
อย่างน้อย์3์–์5์วันท าการ)์จากหน้าจอตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเรียน์พิมพ์รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้จากการ
ขึ้นทะเบียน์ระบบจะแสดงสถานการณล์งทะเบียนเรียน์หาก
มหาวิทยาลยัไดร้ับเงินจากนักศึกษาแล้วจะปรากฏข้อความ์
“การลงทะเบียนสมบรูณ์์มหาวิทยาลัยไดร้ับการช าระเงินจาก
นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว” 

หมายเหตุ์: นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล
การลงทะเบยีนเรยีนเรยีบร้อยแล้ว์สามารถพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน
ลงทะเบียนเรียนทั้งฉบับจริง์และส าเนาได้ด้วยตนเองจาก
เว็บไซต์์e-service 
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22. การลงทะเบียนเรียนผ ่านแอพพลิเคชั่น RU REGION (ส่วนภูมิภาค) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
1.์แจ้งสถานบันคอมพิวเตอร์ก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 
2.์แจง้กองคลังเพื่อประสานงานกับธนาคารก าหนดวัน

ช าระเงิน 
3.์รับปรึกษาและแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาเบื้องต้น 

1.์Download Application “RU REGION” เพื่อใช้
ลงทะเบียนเรียน 

2.์ใช้รหัส์e-service ในการใช้งาน์(หากยังไม่มี์Account 
ใหส้มัครได้ทีเ่ว็บไซต์์http://e-service.ru.ac.th) 

3. เข้าหน้าแรก์Application “RU REGION”เลือกเมนู
วิชาที่เปิดสอน 

4.์พิมพ์รหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียน์เลือกเครื่องหมาย์+์
วิชาที่ลงทะเบียนเรยีน์เพื่อเก็บไปไว้ในตะกร้าวิชาหรือให้เลื่อน
วิชาที่ต้องการไปทางซ้ายและกดลบวิชา 

5.์คลิกท่ีเครื่องหมายตะกร้าวิชา์เลือกศูนย์สอบ์ถ้าขอจบ
การศึกษา์ท าเครื่องหมายขอจบในช่องขอจบการศึกษา์
ตรวจสอบความถูกต้องของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนก่อนคลิก์
“ยืนยันการลงทะเบยีน”์(สามารถเพิ่ม์–์ลดวิชาได้ก่อนการกดรับ์
QR Code เท่านั้น) 

6.์กดรับ์QR Code เพื่อช าระเงินผ่าน์Mobile Banking 
7. บันทึกรูปภาพ์QR Code์ที่ได้รับ์เก็บไว้ในคลังรูปภาพ์

(น า์QR Code์นี้ไปช าระเงินด้วย์Mobile Banking์ได้ทุก
ธนาคาร) 

8.์เปิด์Application์Mobile Banking์ที่มีอยู่ใน
โทรศัพท์มือถือ 

9.์เลือกเมนู์สแกน์เลือกรูป์QR Code์ที่บันทึกเอาไว้
เพื่อช าระเงิน์(ภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลยัก าหนด)์เมื่อ
ช าระเงินเรยีบร้อยแล้วกลับไปท่ี์Application “RU REGION”์
(ตรวจสอบภาคการศึกษาในรูปภาพให้ถูกต้อง) 

10.์เข้า์Application “RU REGION”์เลือกเมนู
ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน์หากลงทะเบียนเรียนส าเร็จแล้ว
จะปรากฏข้อความ์“ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว”  

 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและตรวจสอบผล

การลงทะเบยีนเรยีนเรยีบร้อยแล้ว์สามารถพิมพ์ใบเสรจ็รับเงิน
ลงทะเบียนเรียนท้ังฉบับจริง์และส าเนาได้ด้วยตนเองจาก
เว็บไซต์์e-service 

 
 

http://e-service.ru.ac.th/


 

การปฏิบัติงาน สถานที่อาคาร สวป. ชั้น 2 
23. การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี 
24. การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล คํานําหน์้านาม ยศ 
25. การลาออกจากการเป์็นนักศึกษา 
26. การตรวจสอบสถานภาพ/รหัสประจําตัวนักศึกษา 
27. การแก์้ไขข์้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 

 
 

ช ่องทางการให ้บริการ 
นักศึกษาส์่วนกลางติดต์่อด์้วยตนเอง ณ หน์่วยงาน 
นักศึกษาส์่วนภูม์ิภาคติดตอ่ทางไปรษณีย์์  

 
 

สถานท่ีให์้บริการ อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป์ิ  กรุงเทพฯ 10240 
 โทรศัพท์์ 0-2310-8605, 0-2310-8606 
ระยะเวลาเป์ิดให์้บริการ 1) วันจันทร์์  ถึง วันศุกร์์  (เว์้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 2) วันเสาร์์ และวันอาทิตย์์  เป์ิดบริการเฉพาะช์่วงสอบ 
 3) ไม์่มีพักกลางวัน 
เวลาเป์ิดให์้บริการ 8.30 น. - 16.00 น. 
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23. การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารว่ามีครบหรือไม่และ

ตรวจใบสมัครและใบข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษา์(ม.ร.2)์ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารแล้วจึง
บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ 

2.์ตรวจสอบคณุลักษณะเพื่อยืนยนัตัวตนของนักศึกษา
กับหลักฐานและรูปถ่าย 

3.์มอบใบนัดรับและใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา์
(ม.ร.2) 

การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย 
1.์สาเหตุของการท าบตัรประจ าตวันักศึกษา์มีกรณี

ดังต่อไปนี ้
์์์์1.1์บัตรเดิมช ารุด 
์์์์1.2์บัตรสูญหาย 
์์์์1.3์เปลี่ยนช่ือ์–์ช่ือสกุล์ค าน าหน้านาม์ยศ 
์์์์1.4์ข้อมลูบัตรประจ าตัวนักศึกษาผิด์(แก้ไขข้อมลู) 
2.์อัตราค่าธรรมเนียมท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา์100์

บาท์(ยกเว้นกรณีที่์1.4์ไม่มคี่าธรรมเนียม) 
3.์ติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาที่

หน่วยบัตรประจ าตัวนักศึกษา์ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา์
อาคาร์สวป.์ช้ัน์2์ช่อง์2์พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาให้ถูกต้อง์ครบถ้วน 

4.์แนบหลักฐานกับแบบฟอร์มขอท าบัตร์ดังนี ้
์์์์4.1์ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน์1์ฉบับ 
์์์์4.2์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา์

จ านวน์100์บาท์ช าระเงินท่ีกองคลัง์ตึกอธิการบดี์ช้ัน์1 
์์์์4.3์แนบเอกสารหลักฐานการท าบัตรประจ าตัว

นักศึกษาตามกรณีดังนี ้
์์์์์์์์์์์-์บัตรเดิมช ารุด์แนบบัตรเดิมที่ช ารุด 
์์์์์์์์์์์-์บัตรสูญหาย์แนบใบแจ้งความ 
์์์์์์์์์์์-์เปลี่ยนช่ือ์ช่ือสกุล์ค าน าหน้านาม์ยศ์แนบ

ส าเนาหลักฐานการเปลีย่นช่ือ์ช่ือสกุล์ค าน าหนา้นาม์ยศ์
จ านวน์1์ฉบับ์(ในกรณีนี้์ติดต่ออาคาร์สวป.์ช้ัน์2์ช่อง์4์
ก่อน์ดูเรื่องการขอเปลีย่นช่ือ) 

์์์์์์์์์์์-์ข้อมูลในบัตรผดิ์แนบบัตรฯ์ที่ผดิ 
์์์์์์์์์์์-์นักศึกษายื่นแบบฟอร์มขอท าบัตรประจ าตัว

นักศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการขอท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษาแต่ละกรณีที่หน่วยบัตรประจ าตัวนักศึกษา์อาคาร์
สวป.์ช้ัน์2์ช่อง์2์เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารประกอบการขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

์์์์์์์์์์์ 
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23. การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี (ต่อ) 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้รับบริการ 

 ์์์์์์-์นักศึกษาเข้าห้องถ่ายรูป์โดยลงนามในบัญชีรายชื่อ
ถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา์พร้อมลงเวลาในการใช้
บริการ์และเข้าประจ าที่ถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

์์์์์-์นักศึกษารับบัตรนัดรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา
พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด์ใช้ส าเนาใบสมัครและใบขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา์(ม.ร.2)์แทนบัตรประจ าตัวนักศึกษาระหว่าง
รอเวลารับบตัรประจ าตัวนักศึกษา 

์์์์์์-์นักศึกษาน าใบนัดรับบัตรประจ าตัวนักศึกษาติดต่อ
ขอรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา์หลงัจากวันที่ยื่นค าขอ์26์วัน์
ณ์ธนาคารไทยพาณิชย์์อาคาร์สวป.์ช้ัน์1 

 
การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาทางไปรษณีย์ (ส าหรับ
นักศึกษาส่วนภมูิภาค) 

นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงที่สมัครเรียนท่ีส่วน
ภูมิภาค์ขอท าบัตรประจ าตัวนักศกึษาในกรณีต่อไปนี ้

1. บัตรประจ าตัวนักศึกษาช ารุด์หรือ์สูญหาย 
2. ขอเปลี่ยนช่ือ์ช่ือสกุล์ค าน าหน้านาม์ยศ์(ให้ดูกรณี

การเปลีย่นช่ือ์ฯลฯ) 
3. ขอแก้ไขกรณีบตัรประจ าตัวนักศึกษาผิด 
วิธีการขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (ส าหรับผู้ที่มี

สถานภาพเป็นนักศกึษาแล้ว) 
1. ขอรับแบบพิมพ์การท าบัตรฯ์ท่ีศนูย์สอบส่วนภูมิภาค 
2. จัดส่งแบบท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาท่ีกรอกข้อความ

ควบถ้วน์ชัดเจน์พร้อมแนบเอกสาร์ดังนี้ 
2.1 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน์1์ฉบับ 
2.2 เอกสารแนบแล้วแต่กรณี์ดังนี ้

-์บัตรเดมิช ารุด์แนบบัตรเดิมที่ช ารุด 
-์บัตรสูญหาย์แนบใบแจ้งความ 
-์เปลี่ยนช่ือ์ช่ือสกุล์ค าน าหน้านาม์ยศ์แนบ

ส าเนาหลักฐาน 
-์ข้อมูลในบัตรผดิ์แนบบัตรฯ์ที่ผดิ์(ไม่ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมตาม์2.3) 
2.3์ค่าธรรมเนียม์จ านวนเงิน์100์บาท์ซื้อเป็น

ธนาณัตสิ่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามค าแหง์ปณ.รามค าแหง 
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23. การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาชั้นปริญญาตรี (ต่อ) 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้รับบริการ 

 2.4์ซองจดหมายติดแสตมป์์จ่าหน้าช่ือ์ที่อยู่ของ
ตนเองให้ชัดเจนถูกต้อง์ 
์์์์ส่งเอกสารตามข้อ์1์–์2์ถึงหัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติ
นักศึกษา์อาคาร์สวป.์ช้ัน์2์มหาวิทยาลัยรามค าแหง์แขวง
หัวหมาก์เขตบางกะปิ์กรุงเทพฯ์10240์โทร.์0-2310-8605 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอและใน
การพิจารณาอนุญาต 
์์์์์์์์ตามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการจัดท าบัตรเงินสด
ระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหงกับธนาคารไทยพาณิชย์ ์
จ ากัด์(มหาชน)์เมื่อวันที่์24์ธ.ค.์2563์การจัดท าบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาจะเป็นบัตรใช้ร่วมกับบัตรเงินสดของ
ธนาคารไทยพาณิชย์์จ ากัด์(มหาชน)์การจ่ายบัตรประจ าตัว
นักศึกษา์เป็นหน้าท่ีของธนาคารไทยพาณิชย์์จ ากัด์(มหาชน)์
เป็นเวลา์180์วัน์นับจากวันท่ีน าบัตรเข้าสู่ระบบการท าบตัร
ประจ าตัวนักศึกษาของธนาคารฯ์เมื่อครบ์180์วัน์ทางธนาคาร
จะด าเนินการท าลายชุดเอกสารเปดิบัญชี์ดังนั้นการรับบัตร
ประจ าตัวนักศึกษาของนักศกึษาควรติดตอ่ขอรบับตัรประจ าตวั
นักศึกษาไม่เกิน์6์เดือนนับแต่วันยื่นเรื่องขอท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา 

การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาตามคู่มือน้ี์เป็นการท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษากรณีช ารุด์สูญหาย์เปลี่ยนช่ือ์ช่ือสกุล์
ค าน าหน้านาม์ยศ์แกไ้ขข้อมูลในบัตรผดิ 
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24. การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ค าน าหน้านาม ยศ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 

1.์จัดเตรยีม 
์์์1.1์ค าร้อง์ขอเปลี่ยนช่ือ์ช่ือสกุล์ค าน าหน้านาม์ยศ 
   1.2 เครื่องอ่าน์Smart card คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบ์
Online เข้าสูร่ะบบ์Username Password 
   1.3 ตราประทับ์รูปพ่อขุน์ช่ืองาน์/์เปลี่ยนช่ือ์/์เปลี่ยนช่ือ
สกุล์/์เปลี่ยนค าน าหน้านาม์/์เปลี่ยนยศ 
์์์1.4์ใบเสร็จค่าธรรมเนียม 
์์์1.5์ประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง์เรื่อง์การเปลีย่นช่ือ์
ช่ือสกุล์ค าน าหน้านาม์ยศ 
์์์1.6์ค าร้องเปลี่ยนช่ือ์ช่ือสกุล์ค าน าหน้านาม์ยศ์แต่ละ
กรณ ี
์์์1.7์คัดกรองโดยการสอบถามนกัศึกษาว่าส าเร็จการศึกษา
หรือไม่์และตรวจสอบจากฐานข้อมูลฯ 
2.์ตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นในการขอเปลี่ยนช่ือ์ช่ือสกุล์
ค าน าหน้านาม์ยศ์แต่ละกรณ ี
์์์2.1์ส าเนาเอกสาร์2์ชุด์กรณไีม่ส าเร็จการศึกษา 
์์์2.2์ส าเนาเอกสาร์1์ชุด์กรณสี าเรจ็การศึกษา 
3.์ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน์แต่ละกรณีให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
์์์3.1์เอกสารไม่ถูกต้องแจ้งให้นักศึกษากลับไปด าเนินการ
แก้ไขท่ีหน่วยงานท่ีออกเอกสาร 
์์์3.2์เอกสารถูกต้อง 
์์์์์์์์์-์ตรวจสอบข้อมลูของค าร้องขอเปลี่ยนช่ือ์ฯลฯ ใ์ห้ครบถ้วน 
์์์์์์์์์์-์น าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงอ่านในเครื่อง์
Smart Card เพื่อเก็บข้อมูล 
์์์์์์์์์์์-์ประทับตรายางการขอเปลี่ยนช่ือ์ฯลฯ์ลงใน
เอกสารหลักฐานทุกหน้าแต่ละกรณ ี
์์์์์์์์์์์์-์กรณไีมส่ าเร็จการศึกษา์คืนเอกสารการเปลี่ยน์1 
ชุด์ให้นักศึกษาด าเนินการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา์ในล าดับ
ตอ่ไป์เจ้าหนา้ที่จัดเก็บเป็นหลักฐาน์1์ชุด์เพื่อเปลี่ยนข้อมูล
ใน์ม.ร.2์ตามเอกสาร์บันทึกหมายเลขเอกสารการเปลี่ยน์ลง
วันท่ี์และลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ 
        

1.์เตรียมเอกสารการขอเปลี่ยนช่ือ์ช่ือสกุล์ค าน าหน้า
นาม์ยศ 

์์์์1.1์เปลี่ยนช่ือ์เตรียมเอกสาร์ดังนี้ 
์์์์์์์์์์์-์ส าเนา์ช.3 
์์์์์์์์์์์-์บัตรประชาชนตัวจริง 
์์์์์์์์์์์-์ใบเสร็จลงทะเบยีน์ภาคเรียนปัจจุบัน 
์์์์1.2์เปลี่ยนช่ือสกุล์เตรยีมเอกสาร์ดังนี ้
์์์์์์์์์์์-์ส าเนา์ซ.2์กรณีจดทะเบียนของตนเอง 
์์์์์์์์์์์-์ส าเนา์ซ.4์กรณีขอใช้สกุลร่วมกับผู้อื่น 
์์์์์์์์์์์-์ส าเนา์ซ.5์กรณเีปลี่ยนตามบิดดามารดา์หรือ์

สามี์กรณีสมรส์ใช้์ซ.5์ให้ใช้ควบคู่กับหนังสือรับรอง์นาง์
หรือ์นางสาว์หรือใช้์คร.2์แทนได้ 

์์์์์์์์์์์์-์บัตรประชาชนตัวจริง 
์์์์1.3์กรณีเปลี่ยนยศ์เตรียมเอกสาร์ดังนี ้
์์์์์์์์์์์์-์บัตรข้าราชการ 
์์์์์์์์์์์์-์ค าสั่งแต่งตั้งยศ 
(ถ้านักศึกษาส าเรจ็การศึกษา์ใช้ส าเนา์1์ชุด์ถ้ายังไม่

ส าเรจ็การศึกษา์ใช้ส าเนา์2์ชุด) 

- ใบเสร็จรับเงินค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา์
(เฉพาะกรณีไมส่ าเร็จการศึกษา์ช าระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง์
ส านักงานอธิการบดี์ช้ัน์1์จ านวน์100์บาท) 

2.นักศึกษากรอกข้อความในแบบฟอร์มค าร้องขอเปลีย่น
ช่ือ์ช่ือสกุล์ค าน าหน้านาม์ยศ์ใหค้รบถ้วนและยื่นค าร้อง
พร้อมส าเนาหลักฐานที่ช่อง์4์(สวป.์ช้ัน์2)์ 

3.์รับเอกสารการเปลี่ยนฯ์คืนจากเจ้าหน้าที่ทะเบยีน 
์์์์์3.1์กรณีส าเร็จการศึกษา์จะได้รับส าเนา์ม.ร.2์ท่ี

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปลี่ยนให้แลว้แต่กรณี์เพื่อด าเนินการแจ้ง
จบที่คณะ์พร้อมช าระค่าธรรมเนียม์10์บาท 

์์์์3.2์กรณีไม่ส าเร็จการศึกษา์จะไดร้ับส าเนาเอกสาร
หลักฐานการเปลีย่นช่ือ์ฯลฯ์1์ชุดจากเจ้าหนา้ที่ท่ีลงนาม
เรียบร้อยแล้ว์น าเอกสารหลักฐานไปถ่ายรูปท าบตัรประจ าตัว
นักศึกษาในล าดับถัดไป 
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24. การเปลี่ยนชือ่ – ชื่อสกุล ค าน าหน้านาม ยศ (ต่อ) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
- กรณีส าเร็จการศึกษา์ถ่ายส าเนา์ม.ร.2์ที่เปลี่ยนช่ือ

เรียบร้อยแล้วประทับตรายางรูปพอ่ขุนวงกลมให้คาบเกี่ยว
ระหว่างรูปถ่ายนักศึกษาด้านล่างดับพื้นของ์ม.ร.2์และ
ประทับตรายาง์“ใช้ในการตรวจสอบ”์เพื่อประกอบเป็น
เอกสารที่ยื่นขอจบท่ีคณะ์กรณีจบและมีการถ่ายส าเนามี
ค่าธรรมเนียม์10์บาท 
์์์์์์์-์เฉพาะกรณีเปลี่ยนยศ์เปลี่ยนช่ือสกุล์และค าน าหน้านาม์
ที่ไม่มีบัตรประชาชน์ให้จัดส่งค าร้องและหลักฐานไปยัง
เจ้าหน้าท่ีเพื่อบันทึกในระบบ์Online 
  ์์์์์-์บันทึกใบระบบฐานข้อมลู์พร้อมพิมพ์ใบรายงานข้อมลู
นักศึกษาการเปลี่ยนช่ือ์ช่ือสกุล์ในแต่ละวันเพื่อจัดท าสถติิ
ต่อไป 
4.์บันทึกด้วยระบบ์Scanner จัดเก็บไว้ในเครื่อง์Server 
5.์คืนเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง์เพื่อตรวจสอบและ
จัดเก็บต่อไป 
6.์รับรายงานเปลี่ยนช่ือ์ช่ือสกุล์ค าน าหน้านาม์ยศ์จาก
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ์ภายหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว 
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25. การลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 

1. รับค าร้องขอลาออกจากการเปน็นักศึกษา 
2.์ตรวจสอบค ารองและเอกสารทีแ่นบ์คือ์ส าเนาบัตร

ประจ าตัวนักศึกษา์กรณไีม่ถูกต้องแจ้งนักศึกษาด าเนินการ
แก้ไข์ถ้าถูกต้องด าเนินการต่อไป 

3.์หัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัตินกัศึกษาตรวจสอบ์
และลงนามในค าร้อง์หฝป.ตรวจสอบและลงนามก ากับใน
ค าร้อง์ผวป./ผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมายลงนามอนุญาตในค าร้อง 

4.์เปิด์Program การลาออกเพื่อบันทึกข้อมูลการ
ลาออกจากการเป็นนักศึกษา์และคีย์รหสัประจ าตัวนักศึกษาที่
ลาออก์พร้อมท้ังใช้ค าสั่งพิมพ์รายงานข้อมูลการลาออก 

5.์ตรวจสอบการพิมพ์รายงานช่ือ-สกุล์ตรงกับค าร้องขอ
ลาออกหรือไม่์กรณีไม่ถูกต้องช่ือ-สกุล์ไม่ตรงกับการพิมพ์
รายงาน์ติดต่อนักศึกษาแก้ไข์และน าเสนอ์ผวป.์เพื่อลงนาม
เป็นรายบุคคล 

6.์จัดท าประกาศรายช่ือการลาออกจากการเป็นนักศึกษา์
และน าเสนอ์ผวป.์ลงนามอนุมัต ิ

7.์ผวป.์ลงนามในประกาศรายชื่อนักศึกษาลาออก 
8.์ส่งประกาศรายชื่อนักศึกษาลาออกให้ทุกคณะ

รับทราบโดยทั่วกัน 
9.์ปิดประกาศบัญชีรายช่ือนักศึกษาลาออกในแต่ละเดือน์

เพื่อให้นักศึกษาท่ีลาออกตรวจสอบรายช่ือได้ที่์ฝา่ยทะเบยีน
ประวัตินักศึกษา์สวป.์ช้ัน์2์ช่อง์5์และที่บอร์ดทางขึ้นช้ัน์2์
และลงเว็บไซต์์สวป.์ในแต่ละเดือน 

กรณีติดต่อขอลาออกจากการเป็นนักศกึษาด้วยตนเอง 
1.เขียนค าร้องขอลาออก 
2.ยื่นบัตรประจ าตัวนักศึกษา์หรือบัตรประจ าตัว

ประชาชนฉบับจริงที่อาคาร์สวป.์ช้ัน์2์ช่อง์5 
3.์กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ์2์ให้ใช้์ม.ร.2์แทน 
 

กรณีขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษาผ่านทาง E-Mail มี
ขั้นตอน ดังนี ้

1.์ดาวน์โหลดค าร้องขอลาออกฯ์ที่เว็บไซต์ของ์สวป.์
www.regis.ru.ac.th 

2. พิมพ์แบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมลูให้ถูกต้อง์ครบถ้วน  
3.์ถ่ายท าส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา์และส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน์พร้อมรบัรองส าเนาทุกฉบับ 
4.์ส่งค าร้องขอลาออกฯ์ส าเนาบตัรรปะจ าตัวนักศึกษา์

และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมาที่์E-Mail : 
aobregis02@gmail.com 

5.์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ์E-Mail แล้ว์(กรณีไมม่ีปัญหา)์
จะมีหนังสือตอบกลับให้นักศึกษาทราบ์และนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อการลาออกไดห้ลงัจากวันที่์7์ของเดือน
ถัดไปท่ี์ 

-์ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา์อาคาร์สวป.์ช้ัน์2 
-์บอร์ดประกาศหน้าบันไดระหว่างทางขึ้นอาคาร์สวป.์

ช้ัน์2 
-์เว็บไซต์ของ์สวป.์www.regis.ru.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regis.ru.ac.th/
mailto:aobregis02@gmail.com
http://www.regis.ru.ac.th/
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26. การตรวจสอบสถานภาพ/รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 

1.์รับแบบยื่นค าขอรหสัประจ าตัวนักศึกษา/ตรวจสอบ
สถานภาพนักศึกษา์พร้อมบตัรประจ าตัวประชาชน์หรือ์บัตร
อื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มาตดิต่อขอทราบข้อมูลรหสั
บัตรประจ าตัวนักศึกษา์และตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา 

2.์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร์เช่น์บัตรประจ าตัว
ประชาชน์หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ว่าเป็นของผู้มาติดต่อ
ขอทราบข้อมูล 

3.์ด าเนินการค้นหารหสัประจ าตัวนักศึกษา์พร้อม
ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาด้วยการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัตินักศึกษา 

4.์แจ้งผลการค้นรหัสประจ าตัวนกัศึกษา์หรือสถานภาพ
นักศึกษาปัจจุบัน์พร้อมคืนบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ที่ทางราชการออกให้ 

5.์ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลรหัส์ช่ือ-สกุล์ในบัญชีลงนาม
การขอรับบริการ 

ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองท่ีอาคาร สวป. ชั้น 2 ช่อง 5 
1.์ยื่นค าขอรหัสประจ าตัวนักศึกษา/ตรวจสอบสถานภาพ

นักศึกษา์มีเอกสาร์ดังนี้ 
์์์์-์กรณีขอทราบรหัสประจ าตัวนักศึกษา์ยื่นบัตร

ประจ าตัวประชาชน์หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้์หรือ
เอกสารอื่น์เช่น เอกสารการเปลีย่นช่ือ์ช่ือสกุลฯ 

์์์์์-์กรณีขอทราบสถานภาพนักศึกษา์ยื่นบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา 

2.์รับเอกสารผลการค้นหารหสัประจ าตัวนักศึกษา์หรือ
สถานภาพนักศึกษาปัจจบุัน์พร้อมรับคืนบัตรประจ าตัว
ประชาชน์หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 

3.์ลงรหัสประจ าตัวนักศึกษา์ช่ือ์–์สกุล์และประเภท
ของการขอรับบริการในบญัชีเซ็นช่ือของหน่วยงาน 
 

 
 

27. การแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
การแก้ไขข้อมลูในฐานข้อมูลทะเบยีนประวัตินักศึกษา์เช่น์

ค าน าหน้านาม์ช่ือ-นามสกลุ์ภาษาไทย์–์อังกฤษ์วันเดือนปี
เกิด์เลขท่ีบัตรประชาชน,์เลขท่ีพาสปอร์ต์รวมทั้งการแก้ไขที่
อยู่ของนักศึกษา 

1.์รับแบบค าขอแก้ไขข้อมูลประวตัินักศึกษา์พร้อมบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา์บัตรประจ าตัวประชาชน์และส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชน 

2.์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ถูกต้องตรงกัน 
3.์น าบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงอ่านด้วยเครื่อง์

Smart Card และเก็บข้อมูลไว้ในระบบ์ORACLE 
4. แจ้งผลการแกไ้ขให้นักศึกษาทราบ์โดยให้นักศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลที่แกไ้ขจากหน้าจอคอมพิวเตอร์์และคืนเอกสาร 
5.์ให้นักศึกษากรอกข้อมูล์รหัส์ช่ือ์–สกุล์ในบัญชีลงนาม

ขอรับบริการของหน่วยงาน 

ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองท่ีอาคาร สวป. ชั้น 2 ช่อง 5 
1.์ยื่นค าขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา์พร้อมบัตร

ประจ าตัวนักศึกษา์บัตรประจ าตัวประชาชน์และส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 

2.์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แก้ไขจากหน้า
จอคอมพิวเตอร์์ณ์จุดรับบริการ 

3.์ลงรหัสประจ าตัวนักศึกษา์ช่ือ์–สกุล์ในบัญชีลงนาม
ขอรับบริการของหน่วยงาน 

4.์รับคืนบัตรประจ าตัวนักศึกษา์และบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 



การปฏิบัติงาน สถานที่อาคาร สวป. ชั้น 3 
28. การขอทดสอบภาษาไทยสําหรับผู์้สมัครท่ีเป์็นชาวต์่างประเทศ 
29. การปรับฐานข์้อมูลเทียบโอนหน์่วยกิตภายหลังการสมัคร 
30. การแก์้ไขรหัสประจําตัวนักศึกษา 
31. การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษาของนักศึกษาท่ีมีป์ัญหาด์้านวุฒิการศึกษา 
32. การให์้บริการตรวจสอบวุฒิบัตรเพื่อขอ TRANSCRIPT หรือแจ์้งจบการศึกษา  
33. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาท่ีใช์้วุฒิบัตรต์่างประเทศแต์่ยังไม์่ได์้ชำระ

ค์่าธรรมเนียมจัดส์่งวุฒิบัตรไปตรวจสอบยังต์่างประเทศ 
32. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาท่ีมีป์ัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิบัตร 
33. การรับสมัครนักศึกษาใหม์่ ทาง INTERNET ส์่วนกลาง 
34. การรับสมัครนักศึกษาใหม์่ ทาง INTERNET ส์่วนภูมิภาค 

 
 
ช ่องทางการให ้บริการ 

นักศึกษาส์่วนกลางติดต์่อด์้วยตนเอง ณ หน์่วยรับสมัคร ฝ์่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 
นักศึกษาส์่วนภูม์ิภาคติดตอ่ทางไปรษณีย์์  

 
 

สถานท่ีให์้บริการ อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป์ิ  กรุงเทพฯ 10240 
หน์่วยรับสมัคร โทรศัพท์์ -23100-8615, 0-2310-8623 
หน์่วยตรวจสอบวุฒิบัตร โทรศัพท์์ 0-2310-8000 ต์่อ 4833 

ระยะเวลาเป์ิดให์้บริการ 1) วันจันทร์์  ถึง วันศุกร์์ (เว้นวันหยุดราชการ)  
2) วันเสาร์์ และวันอาทิตย์์  เป์ิดบริการ กรณีมหาวิทยาลัยมี 
กิจกรรม คุมสอบ และรับสมัครนักศึกษาใหม์่  
3) มีพักกลางวัน 

เวลาเป์ิดให์้บริการ 8.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. 
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28. การขอทดสอบภาษาไทยสําหรับผู ้สมัครที่เป ็นชาวต ่างประเทศ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
การขอทดสอบภาษาไทยส าหรับผูส้มัครทีเ่ป็นชาว

ต่างประเทศท่ีต้องการสมัครนักศึกษาใหม่ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัครได้กรอกใน

ใบค าร้องขอทดสอบภาษาไทยให้เรียบร้อย 
-์ช่ือ-สกุล 
-์สัญชาต ิ
-์หมายเลขหนังสือเดินทาง 
-์วันหมดอายุของวีซ่า 
-์คณะที่ประสงค์จะสมัคร 

2.์แนบส าเนา์Passport ของผู้สมัครกับใบค าร้อง 
3.์แจ้งให้ทราบถึงก าหนดวันเวลาและสถานท่ีการทดสอบ

ภาษาไทยตามที่ได้รับแจ้งจากคณะมนุษยศาสตร์์และแจ้ง
ก าหนดวันเวลา์สถานท่ีรับสมัครนกัศึกษาใหม่ให้ผู้สมัครทราบ 

-์เสนอ์หฝร.ลงนาม์เพื่อผา่นผู้อ านวยการ 
-์เมื่อผู้อ านวยการฯ์ลงนามเรียบรอ้ยแล้ว์ด าเนินการ

จัดส่งค าร้องไปท่ีคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 
-์ให้ใส่ข้อมูลการทดสอบภาษาต่างประเทศใน์Banner 

ประกาศรับสมคัรในเว็บไซต์์www.ru.ac.th ให้เด่นชัด 
-์เมื่อได้ก าหนดวันเวลาการเขียนค าร้อง์และก าหนดวัน

เวลาทดสอบภาษาไทย์จัดท าหนังสือแจ้งก าหนดการทดสอบ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรใน์สวป.์ทราบด้วย 

ชาวต่างประเทศ์ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาที่
มหาวิทยาลยัรามค าแหง์ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย 

1.์ผู้สมัครต้องน าส าเนาหลักฐานส าเนา์Passport 
หน้าท่ีมีรูปถ่ายของตนเอง์จ านวน์1์ฉบับ์เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการเขียนค าร้องขอทดสอบภาษาไทย์โดยยื่นค าร้อง
ที่อาคาร์สวป.์ช้ัน์3 

2.์เขียนค าร้องขอทดสอบภาษาไทย 
3.์ยื่นค าร้องพร้อมส าเนา์Passport 
4. นักศึกษาเข้าสอบตามวันเวลาทีก่ าหนดไว ้
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29. การปรับฐานข้อมูลเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังจากการสมัคร 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
การปรับฐานข้อมลูเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการรับสมัคร 

เพื่อให้นักศึกษาท่ีไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในวันท่ีสมัคร
ได้ใช้สิทธิเทียบโอนนั้น 

1. กรณีที่ใช้สิทธิหมดสถานภาพจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

์์์-์ตรวจสอบข้อมลูในใบสมคัร์(ม.ร.2)์ของนักศึกษา 
์์์-์แจ้งใหน้ักศึกษาเขียนค าร้องขอปรับฐานข้อมลูเทยีบโอน 
์์์-์แนบใบค าร้องกับส าเนาวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้

สมัครเรียน,์ส าเนา์TRANSCRIPT กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาและ
ใบสมัคร์(ม.ร.2)์ของนักศึกษาในรหัสประจ าตัวนักศึกษาเดิม
ตามที่ระบุใน์TRANSCRIPT 

   -์ประทับตราการใช้สิทธิเทียบโอนในใบค าร้องและ
เอกสารแนบทุกฉบับ 

์์์-์ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องอีกครั้ง 
์์์-์แจ้งนักศึกษาให้มาติดต่อ์เพื่อด าเนินการขั้นตอนต่อไป

ในอีก์5์วันท าการ์ท่ีอาคาร์สวป.์ช้ัน์6 
2. กรณีที่ใช้สิทธิย้าย-โอนจากสถาบันอื่น 
์์์-์ตรวจสอบข้อมลูในใบสมคัร์(ม.ร.2)์ของนักศึกษา 
์์์-์แจ้งใหน้ักศึกษาเขียนค าร้องขอปรับฐานข้อมลูเทยีบโอน 
์์์-์แนบใบค าร้องกับส าเนาวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้

สมัครเรียน์และส าเนา์TRANSCRIPT กรณไีมส่ าเร็จการศึกษา
จากสถาบันอื่น 

์์์-์ประทับตราการใช้สิทธิเทียบโอนในใบค าร้องและ
เอกสารแนบทุกฉบับ 

์์์-์ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องอีกครั้ง 
์์์-์แจ้งนักศึกษาให้มาติดต่อเพื่อด าเนินการขั้นต่อไปในอีก์

5์วันท าการ์ท่ีอาคาร์สวป.์ช้ัน์6 
3. กรณีที่ใช้สิทธิเทียบโอนวุฒิการศึกษาระดับ

อนุปริญญาขั้นไปจากสถาบนัอื่น 
์์์-์ตรวจสอบข้อมลูในใบสมคัร์(ม.ร.2) ของนักศึกษา 
์์-์แจ้งให้นักศกึษาเขยีนค าร้องขอปรับฐานข้อมลูเทียบโอน 
์์์-์แนบใบค าร้องกับส าเนาวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้

สมัครเรียน์และส าเนาวุฒิการศึกษาจากสถาบันอ่ืน 

1.อัตราค่าธรรมเนยีม 
์์์-์ค่าปรับฐานเทียบโอน์500์บาท 
์์์-์ค่าเทียบโอนหน่วยกติละ์50์บาท์(จาก์ม.รามค าแหง) 
์์์-์ค่าเทียบโอนหน่วยกติละ์100 บาท์(วุฒิการศึกษาจาก

ต่างสถาบันหรือย้ายโอนจากสถาบนัอ่ืน) 
กรณีที่ใช้สิทธิหมดสถานภาพจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1.์นักศึกษาต้องน าส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน
พร้อม์TRANSCRIPT์ที่ไม่ส าเรจ็การศึกษาอย่างละ์1์ฉบับ,์
ส าเนาบตัรประจ าตัวนักศึกษา์จ านวน์1์ฉบับ,์ส าเนาใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด์จ านวน์1์ฉบับ์ยื่นที่อาคาร์สวป.์
ช้ัน์3์เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

2.เขียนค าร้องขอปรับฐานข้อมลูเทียบโอนฯ 
3.นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ได้แจ้งไว้ใน

ใบนัด 
กรณีที่ใช้สิทธิย้าย – โอนจากสถาบันอื่น 

1.์นักศึกษาต้องน าส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน
พร้อม์TRANSCRIPT์ที่ไม่ส าเรจ็การศึกษาอย่างละ์1์ฉบับ,์
ส าเนาบตัรประจ าตัวนักศึกษา์จ านวน์1์ฉบับ, ส าเนาใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด์จ านวน์1์ฉบับ์ยื่นที่อาคาร์สวป.์
ช้ัน์3์เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

2.์เขียนค าร้องขอปรับฐานข้อมูลเทียบโอนฯ 
3.์นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ได้แจ้งไว้ใน

ใบนัด 
กรณีที่ใช้สิทธิเทียบโอนวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขั้นไป
จากสถาบันอื่น 

นักศึกษาต้องน าส าเนาวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครเรยีนพร้อม
วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้อย่างละ์1์ฉบับ, ส าเนา
บัตรประจ าตัวนักศึกษา์จ านวน์1์ฉบับ, ส าเนาใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด์จ านวน์1์ฉบับ์ยื่นที่อาคาร์สวป.์
ช้ัน์3์เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

2.์เขียนค าร้องขอปรับฐานข้อมูลเทียบโอนฯ 
3.์นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ได้แจ้งไว้ใน

ใบนัด 
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29. การปรับฐานข้อมูลเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังจากการสมัคร (ต่อ) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้รับบริการ 
์์์-์ประทับตราการใช้สิทธิในใบค าร้องและเอกสารแนบ

ทุกฉบับ 
์์์-์ประทับตรายางยกเลิกในวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร์เพื่อ

เปลี่ยนข้อมลูเป็นวุฒิการศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
์์์-์ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้อง 
์์์-์แจ้งนักศึกษามาด าเนินการขั้นตอนต่อไปอีก์5์วัน

ท าการ์ที่อาคาร์สวป์ช้ัน์6 
์์์์์นักศึกษาส่วนภูมิภาคปรบัฐานเทียบโอน์ปฏิบัติงาน

เช่นเดียวกับส่วนกลาง 
 

หลักเกณฑ ์
1.์วุฒิการศึกษาท่ีน ามาใช้เพื่อปรบัฐานข้อมูลจะต้องระบุ

วันท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนวันสดุท้ายของการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ในภาค/ปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร 

2.์ให้นักศึกษามาด าเนินการขอใช้สิทธิเทียบโอนภายหลังได้
หลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครนักศกึษาใหม่ในแต่ละภาค
การศึกษาอย่างน้อย์2์เดือน 

 
นักศึกษาส่วนภมูิภาคปรับฐานเทียบโอน ด าเนินการ ดังนี้ 

1. นักศึกษาสาวนภูมิภาค์เขียนใบค าร้องขอปรับฐานข้อมูล
ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต์(ใบค ารอ้งอยู่ท้ายเล่มระเบียบและ
คู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา์ม.ร.1)์หรือดาวน์โหลดได้ที่์
www.rigis.ru.ac.th) พร้อมท้ังซื้อธนาณัติ์จ านวน์600์บาท์
(ค่าธรรมเนียมในการเทียบโอน์500์บาท, ค่าฐานข้อมูลเทียบโอน์
100์บาท)์สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามค าแหง์ปณฝ.
รามค าแหง 

2. นักศึกษาต้องแนบเอกสารในข้อ์1์และเอกสาร
ประกอบการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต์เช่นเดียวกับนักศึกษา
ส่วนกลางทุกกรณ ี

3. จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่์ตู้ปณ.1011์ปณฝ.
รามค าแหง์10241 

4.์รอเจ้าหน้าที่แจ้งก าหนดการเพื่อให้นักศึกษามา
ด าเนินการปรับฐานฯ์และช าระคา่เทียบโอนหน่วยกิต 
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30. การแก้ไขรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
ขั้นตอนของผู้รับผิดชอบ 

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของนกัศึกษา 

ผู้รับบริการ 
การแกไ้ขรหสัประจ าตัวนักศกึษาใหถ้กูต้อง เ์พื่อให้นักศกึษาที่

ได้รหัสประจ าตัวนักศึกษาผดิประเภทหรือผดิคณะ์ไดร้หสั
ประจ าตัวนักศึกษาท่ีถูกต้องตรงกบัคณะที่ประสงค์จะสมัคร 

-์ตรวจสอบข้อมลูในใบสมัคร์(ม.ร.2)์ของนักศึกษาก่อน 
-์ให้นักศึกษาเขียนค าร้องขอแก้ไขรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
-์แนบใบค าร้องกับส าเนาวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาใช้สมัคร

เรียนพร้อมส าเนาใบเสร็จลงทะเบยีนเรียนภาคลา่สดุ 
-์ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องอีกครั้ง 
-์แจ้งนักศึกษาให้มาด าเนินการเปลี่ยนรหสัประจ าตัว

นักศึกษาท่ีถูกต้องที่อาคาร์สวป.ช้ัน์6์พร้อมท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษาใหม่ที่อาคาร์สวป.ช้ัน์2์นับจากวันท่ียื่นค าร้องไปอีก์
5์วันท าการ 

1.นักศึกษาต้องน าส าเนาวุฒิการศกึษาที่ใช้สมัครเรยีน
พร้อมส าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรยีนภาคลา่สดุ อย่างละ์1์
ฉบับ์ที่อาคาร์สวป.ช้ัน์3 

2.เขียนค าร้องขอแก้ไขรหสัประจ าตัวนักศึกษา 
3.์นักศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ได้แจ้งไว้

ในใบนัด 
 

 
 

31. การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษา ของนักศึกษาที่มีปัญหาด้านวุฒิการศึกษา 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของนกัศึกษา 

ผู้รับบริการ 
การติดตามเอกสารวุฒิการศึกษา์ของนักศึกษาท่ีมีปัญหา

ด้านวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์
์์1.์ตรวจสอบวุฒิการศึกษาท่ีหนว่ยตรวจสอบวุฒิบัตรส่ง

มาให้์ด าเนินการแยกประเภทของปัญหาต่างๆ์และสืบค้น
ข้อมูลนักศึกษา์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์์ก่อนรวบรวมเอกสาร
เพื่อบันทึกข้อมูลในเอกสารการตดิตามเอกสารวุฒิบัตรของ
นักศึกษาต่อไป 

์2.์บันทึกรหัสประจ าตัวนักศึกษา์ช่ือ์ช่ือสกุล์ในระบบ
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเกา่์ของภาค์1,์2์และภาคฤดูร้อน
ของปีการศึกษาเพื่อ์Lock ไม่ให้ลงทะเบียนเรียน์เพื่อให้
นักศึกษาติดต่อในช่วงที่มีการลงทะเบียนเรียน 

์์์3.์แจ้งปัญหาให้นักศึกษาทราบในระบบ์E-Service์์
พร้อมเพิ่มช่องทางในการติดต่อเจา้หน้าท่ีผ่าน์Application์
Line และเบอรโ์ทรศัพท์์เพื่อให้นกัศึกษาทราบปัญหาและ
ด าเนินการแกไ้ข 

์์4.์เมื่อเจา้หนา้ที่ได้รบัเอกสารทีส่มบูรณ์แล้ว์จึงด าเนินการ
ปลด์Lock ให้นักศึกษาเพื่อด าเนนิการลงทะเบยีนเรยีนต่อไป 

์์5.์ตรวจสอบเอกสารที่นักศึกษาน ามาให้ใหม่ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน์เพื่อรวบรวมให้หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร
ด าเนินการต่อไป 

1.์เมื่อนักศึกษารับทราบปญัหาเอกสารหลักฐานวุฒิ
การศึกษาท่ีไม่ถูกต้อง์ไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์์ติดต่อหน่วย
รับสมคัรได้ทุกช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้ 

2.์รับทราบปัญหาพร้อมแจ้งว่าจะน าเอกสารฉบบัท่ี
สมบูรณ์มาให้ในภายหลัง ภายใน์15์วันท าการ 

3.์นักศึกษาด าเนินการน าเอกสารที่สมบูรณ์ส่งให้ที่หน่วย
รับสมคัรภายในเวลาที่ก าหนดไว ้
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32. การให้บริการตรวจสอบวุฒิบัตร เพื่อขอ TRANSCRIPT หรือแจ้งจบการศึกษา 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของนกัศึกษา 

ผู้รับบริการ 
1.์ตรวจสอบผลการตรวจสอบวุฒิบัตร 
์์์์-์บันทึกรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
์์์์-์ตรวจสอบ์ช่ือ์–์นามสกุล์และผลการตรวจสอบวุฒิบัตร 
2.์กรณีมผีลการตรวจสอบวุฒิบัตรแล้วให้นักศึกษา

ด าเนินการขอ์TRANSCRIPT ได้ที่์ ONE STOP SERVICE  
3. กรณียังไม่มีผลการตรวจสอบวฒุิบัตร์ถ่ายส าเนา

วุฒิบัตรจากฐานข้อมลูวุฒิบัตรในระบบอิเล็กทรอนิกส ์
4.์ด าเนินการส่งหนังสือขอความรว่มมือในการตรวจสอบ

วุฒิบัตรยังสถานศึกษาเดิม 
5.์ให้หลักฐานการขอตรวจสอบวฒุิบัตรแก่นักศึกษา์เพื่อ

ใช้ในการติดตามผลการตรวจสอบวุฒิบัตรนั้น 

1. แจ้งนักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
-์ช่ือ์–์นามสกุล 
-์รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
-์เบอร์โทรศัพท์ 
-์ช่ือสถานศึกษาเดิม 
- Email (ถ้ามี) 

2.์ยื่นส าเนาวุฒิบัตร์(ถ้ามี)์จ านวน์1์ฉบับ์และเขียน
รหัสประจ าตัวนักศึกษาไว้ที่วุฒิบัตรให้ถูกต้อง 

3.์รับหลักฐานการขอตรวจสอบวฒุิบัตร์เพื่อรอผลการ
ตรวจสอบวุฒิบตัร์หรือติดตามเรื่อง 

 
 

33. การ LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ใช้วุฒิต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมจัดส่ง
วุฒิบัตรไปตรวจสอบยังต่างประเทศ 

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ขั้นตอนของนกัศึกษา 
ผู้รับบริการ 

1.์เพื่อตรวจสอบการช าระเงินค่าธรรมเนียมจดัส่งวุฒิบัตร
ไปตรวจสอบยังต่างประเทศ 

2.ถ้ายังไม่ได้ช าระเงินด าเนินการเปิดระบบ์ONLINE 
บันทึกรหัสประจ าตัวนักศึกษา์ตรวจสอบ์ช่ือ์–์นามสกุล์และ
บันทึก์LOCK การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาช่ัวคราวใน
ภาค์1์และภาค์2์ของปีการศึกษา์เพื่อให้นักศึกษามาติดต่อ
รับทราบเหตุผลของการ์LOCK การลงทะเบยีนเรยีน 

3.์เมื่อนักศึกษามารับทราบแล้ว์ตดิต่อขอลงทะเบียน
เรียนให้นักศึกษาไปช าระเงินค่าธรรมเนียมจัดส่งวุฒิบัตรไป
ต่างประเทศท่ีกองคลัง์ส านักงานอธิการบดี์เป็นจ านวนเงิน์
1,000์บาท 

4.์ตรวจสอบ์ช่ือ์–์นามสกุล์รหัสประจ าตัวนักศึกษาของ
ใบเสร็จรับเงินค่าจดัส่งให้ถูกต้อง์และเก็บส าเนาใบเสร็จรับเงิน
นั้นไว้เป็นหลักฐาน 

5.์บันทึกรหัสประจ าตัวนักศึกษา์ตรวจสอบ์ช่ือ์–์นามสกุล์
เพื่อด าเนินการปรับฐานการช าระเงินค่าธรรมเนยีมค่าจดัส่ง
แล้ว์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

6.์ด าเนินการปลด์LOCK การลงทะเบียนเรียน์เพื่อให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่อไป 

1.์เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ได้์แจ้งให้นักศึกษา
รับทราบ์และให้ไปช าระเงินท่ีกองคลัง์ส านักงานอธิการบดี์
เป็นจ านวนเงิน์1,000์บาท 

2.์น าส าเนาใบเสร็จรับเงิน์จ านวน์1์ฉบับ์ยื่นให้
เจ้าหน้าท่ีบริการตรวจสอบวุฒิบัตรและเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับ
จริงไว้เป็นหลักฐาน 

3.์ให้ไปลงทะเบียนเรียนไดต้ามปกติ 
 
หมายเหตุ์: นักศึกษาท่ีใช้วุฒิต่างประเทศปฏิบัติตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือส าคญัแสดง
คุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล์และประกาศ์ม.ร.์เรื่องการ
ช าระเงินและการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัส่งหนังสือส าคัญ
แสดงคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยัง
หน่วยงานต้นสังกัด 
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34. การLOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิบัตร 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของนกัศึกษา 

ผู้รับบริการ 
การ์LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาท่ีมีปัญหา

เกี่ยวกับผลการตรวจสอบวุฒิ์เช่น์วุฒิบัตรไมส่มบรูณ,์์มีการ
แก้ไขเอกสาร์ช่ือ์–์นามสกุล์ไม่ตรง,์ปรากฏหลักฐาน,์ปลอม
แปลง์อื่น์ๆ์เป็นต้น 

1.์ตรวจสอบผลการตรวจสอบวุฒิบัตรที่ได้รับแจ้งจาก
สถานศึกษาเดมิ์รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาท่ีมีปัญหา 

2.์สืบค้นข้อมูลของนักศึกษาท่ีมีผลการตรวจสอบวุฒิบัตร
ไม่ถูกต้อง์เพื่อติดตามนักศึกษาเบือ้งต้นทางโทรศัพท์์หรือ์
ไปรษณียบัตร 

3.์รวบรวมรายชื่อนักศึกษาท่ีมีผลการตรวจสอบวุฒิบัตร
ไม่ถูกต้อง์เพื่อด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยแจ้ง
นักศึกษาน าวุฒิบัตรมาแสดง 

4.์LOCK ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาค์1์และ
ภาค์2์ของปีการศึกษา์โดยบันทึกรหัสประจ าตัวนักศึกษา์
ช่ือ์–์นามสกุล์เพื่อให้นักศึกษามาติดต่อรับทราบการแจ้งผล
การตรวจสอบวุฒิของสถานศึกษาเดิม 

5.์กรณีที่นักศึกษามาตดิต่อเพื่อขอลงทะเบียนเรียน์จะ
ปลด์LOCK ให้นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนช่ัวคราว์หลังจาก
ลงทะเบียนแล้วจะ์LOCK ลงทะเบียนเรียนต่อไปจนกว่า
นักศึกษาจะด าเนินการตามที่สถานศึกษาเดิมแจ้งผลการ
ตรวจสอบไว ้

6.์เมื่อได้วุฒิบัตรที่ถูกต้องจากสถานศึกษาแล้ว์
ด าเนินการส่งตรวจสอบความถูกตอ้งยังสถานศึกษาเดิม์ถ้า
ถูกต้องแล้วจะปลด์LOCK การลงทะเบียนเรียนต่อไป์ 

1.์แจ้งให้นักศึกษาลงช่ือรับทราบปัญหาและให้ด าเนินการ
ติดต่อกับสถานศึกษาเดมิ 

2. เมื่อได้รับวุฒิบัตรที่ถูกต้องให้น ามายื่นที่์หน่วยตรวจสอบ
วุฒิบัตร์ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา์สวป.์ช้ัน์3 

3.์รอผลการตรวจสอบวุฒิบัตรที่นักศึกษาน ามายื่นใหม่ 
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35. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนกลาง 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของนกัศึกษา 

ผู้รับบริการ 
รับสมัครนักศึกษาใหมส่่วนกลางทางอินเทอร์เนต็์

www.iregis2.ru.ac.th มีขั้นตอน์ดังนี ้
1. พิมพ์รายช่ือผู้สมัครที่อัพโหลดเอกสารหลักฐาน 

การสมัคร์และช าระเงินเรียบร้อยแล้ว์แยกตามวันที่ผู้สมัคร 
อัพโหลดเอกสาร 

2. พิมพ์เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน์13 หลัก 
เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องของส าเนาเอกสารทีผู่้สมัคร 
อัพโหลดในระบบรับสมัครพร้อมแจ้งสถานะให้ผูส้มัครทราบ 
ตามรายการดังนี้ 
  2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบสมัคร 
และ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ต 
(ม.ร.2์ที่ติดรูปถ่ายสีขนาด์1.5์นิ้ว์ถึง์2์นิ้ว,์พร้อมลงลายมือช่ือ 
ผู้สมัคร) 
  2.2  ตรวจสอบส าเนาวุฒิบัตรที่สมบูรณ์์์ระบุวัน์เดือน์ปี์ 
และ์วันอนุมัติจบการศึกษาให้ตรงตาม์ม.ร.2์ 
  2.3์ ตรวจสอบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนว่าเปน็ 
บุคคลเดียวกันกับใบสมคัร์ฯ์ (์ม.ร.2)  

2.4 ตรวจสอบส าเนาใบเสร็จการช าระเงินของผู้สมัคร 
2.5 ตรวจสอบเอกสารการสมัครตามข้อ์2.1-2.4์ว่า 

ถูกต้องตาม์ม.ร.2์หรือไม่์หากไม่ถูกต้องแจ้งผู้สมัครแก้ไข 
3. แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร 

ใหผู้้สมัครทราบทางเว็บไซต์์ดังนี้ 
  3.1์์กรณีที่ส าเนาเอกสารหลักฐานถูกต้อง์และ 
ครบถ้วนจะใส่เครื่องหมาย์์์ในช่องเอกสารหลักฐานถูกต้อง 
  3.2์์กรณีที่ส าเนาเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง์จะใส ่
เครื่องหมาย์X์ ์ในช่องเอกสารหลักฐานไม่ถกูต้อง์และบนัทึก
ข้อความเพิ่มเตมิ เ์พื่อแจ้งใหผู้ส้มคัรทราบปัญหาต่างๆ์และเพื่อให้
ผู้สมคัรด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้อง 

4. ออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาที่มีสถานะการสมัคร 
ถูกต้องครบถ้วน์พร้อมแจ้งสถานะนักศึกษา์และรหัสประจ าตัว
นักศึกษาให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ด าเนินการ์ดังนี้ 
  4.1์สั่งพิมพ์รายช่ือผู้สมัครที่สถานะการช าระเงินและ
เอกสารหลักฐานการสมัครถูกต้อง์ครบถ้วนเพื่อออกรหัส
ประจ าตัวนักศึกษา 
  4.2์ตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือผู้สมัครที่มีสิทธิ์
ออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา์์์ 

ขั้นตอนในการสมัครนักศึกษาใหมส่่วนกลางผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต 

1.์เปิด์www.iregis2.ru.ac.th เพือ่เข้าสู่ระบบการ 
รับสมคัรทางอินเทอร์เนต็์โดยเลือกคณะ/สาขาวิชา์และ
ประเภทการสมัคร์พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น
ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนและวันเวลาสอบ 

2.์ลงทะเบียนวิชาเรียน์โดยเลือกวิชาลงทะเบียนเรียน
ตามคณะ/สาขา์ที่สมัครเรียน์เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว์
จะไดร้ับ์Username และ์Password เพื่อใช้ในการเข้า 
สู่ระบบ์ส าหรับตรวจสอบสถานะการสมคัร 

3.์เมื่อไดร้ับ์Username และ์Password ในขั้นตอนท่ี์2์
เรียบร้อยแล้ว์ผูส้มัครต้องเข้าไปกรอกประวัตสิ่วนตัว์และ
ข้อมูลการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์์ 

4.์การช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษค่าลงทะเบียนเรียน์ 
และค่าบ ารุงการศึกษา 

วิธีการช าระเงิน์:์มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรยีน์4์วิธี์ดังนี ้

 วิธีท่ี 1์์การช าระเงินโดยผ่านระบบการสแกน์ 
QR CODE (ทุกธนาคาร)์(ผู้สมัครต้อง์Capture หน้าจอท่ี
ช าระเงินเรยีบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 

 วิธีท่ี 2์์การช าระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์์(ผูส้มัครจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิ่ม์
10์บาท) 

 วิธีที ่3์์การช าระเงินโดยใช้บัตรเครดิตของผูส้มัคร
หรือผู้ปกครอง์(ผู้สมัครจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนยีมธนาคาร
เพิ่มตามอตัราของบัตรเครดิต) 

 วิธีท่ี 4์์การช าระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
(Counter Service)  7-11์ทุกสาขา 

์์์***์โดยผูส้มัครจะต้องช าระเงินภายใน์์3์์วันท าการ์
นับจากวันท่ีลงทะเบียนเรียนไว้์ *** 

5. เอกสารการสมัครที่จะต้องอัพโหลดประกอบด้วย์ 
5.1์รูปถ่ายสี์(สวมชุดสุภาพ์เสื้อคอปก)์์ขนาด์1.5์นิ้ว์

หรือ์2์นิ้ว์์ (รองรับเฉพาะไฟล์ JPG. ขนาดไม่เกิน 4 MB) 
ในส่วนเอกสารประกอบการสมัคร์ (รองรับเฉพาะ

ไฟล์ PDF. ขนาดไม่เกิน 4 MB) 
5.2์ส าเนาวุฒิการศึกษา ถ่ายส าเนาด้านหน้า์-

ด้านหลัง  
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35. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนกลาง (ต่อ) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของนกัศึกษา 

ผู้รับบริการ 

 4.3์บันทึกรหัสประจ าตัวนักศึกษา์โดยแยกเป็นคณะใน 
ระบบรับสมัคร์พร้อมแจ้งสถานการณ์เป็นนักศึกษา์และรหัส
ประจ าตัวนักศึกษาให้ผู้สมัครทราบ์ 
  4.4์พิมพ์รายงานการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา์์์์์์์์์์์
แยกเป็นคณะ์ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 5.3์กรณีเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้แนบส าเนา 
ใบเปลี่ยนช่ือ์-นามสกลุ หรือทะเบยีนสมรส หรือทะเบียน
หย่า (แล้วแต่กรณี) 

5.4 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน 
5.4.1์ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะ

สมัครได้์(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
5.4.2์ส าเนาหนังสือเดินทาง์(passport)์พร้อม

ใบแปลเป็นภาษาไทย์(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
5.4 .3์ส า เนาแปลวุฒิการศึกษาเป็น

ภาษาอั งกฤษ  (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่น)์เย็บตดิกับ
วุฒิการศึกษา 

 วุฒิระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป์ติดต่อขอเทียบระดับความรูท้ี่์ ์กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์์วิจัยและนวัตกรรม์(อว.) 

 วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย์
หรือเทียบเท่า์ให้เทียบระดับความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
รามค าแหง์เรื่อง์หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิ
การศึกษาต่างประเทศ 

 วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น์หรือ
เทียบเท่า์ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ที่์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน์กระทรวงศึกษาธิการ 
*** ทั้งนี้  ต้องด าเนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ให้
เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน 

5.4.4์์แบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลทาง
การศึกษา (Authorization Form) 

5.4.5์แบบที่อยู่สถานศึกษาเดิม  (School Address) 
5.5์ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่น 

ที่หน่วยงานราชการออกให้ (กรณใีช้ค าน าหน้านามเป็น์ยศ์ให้
แนบส าเนาบตัรข้าราชการหรือค าสั่งแต่งตั้งที่เป็น์ยศ์ปัจจุบัน) 

5.6์กรณีเป็นพระภิกษุ์์สามเณร์ให้ส่งส าเนา 
ใบสุทธิ์หน้า์์2,3,4,5์์หรือในกรณีที่ไมม่ีใบสุทธิให้แนบ
ใบรับรองการอุปสมบทแทน 

5.7 หลักฐานการช าระเงิน์์ 
*** กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้
คณะอนุมัติการเทียบโอนฯ ภายใน  3  วันท าการ แล้วจึงจะ
สามารถช าระเงินได้ 
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35. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนกลาง (ต่อ) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของนกัศึกษา 

ผู้รับบริการ 

 

***์ส าเนาเอกสารทุกฉบับใหล้งนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ขนาด์A4 เท่านั้น 

6.์เมื่อผู้สมัครมสีถานะเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว์ 
ให้ด าเนินการ์ดังนี ้

6.1์พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน์ในหน้าสถานะการ
สมัคร์์www.iregis2.ru.ac.th  (โดยใช้์Username และ์
Password  ที่ได้รับใน์ขั้นตอนท่ี์2)์์ 

6.2 สมัครใช้ระบบ์e-service ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง์ได้ที่์ https://beta-e-service.ru.ac.th (ส าหรับ
ตรวจสอบข้อมลูต่าง์ๆ์ของนักศึกษา์หรือพิมพ์ใบเสรจ็
ลงทะเบียนเรียน)์์ 

6.3 ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจ าตัวนักศึกษาจาก์
http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard์ประมาณ์90์วัน์
(ท าการ)์หลังจากได้รับรหัสประจ าตัวนักศึกษาเรยีบร้อยแล้ว์
ติดต่อขอรับบตัรประจ าตัวนักศึกษาได้ที่์ธนาคารไทยพาณิชย์์
สาขา์มหาวิทยาลัยรามค าแหง์(หวัหมาก) 

-์์สถานที่ตั้ง์อาคาร์สวป.ช้ัน์1์มหาวิทยาลัยรามค าแหง์
หัวหมาก์บางกะปิ์กรุงเทพฯ์์โทร์02-719-1250-3 

-์วันท าการ (์วันจันทร์์– วันศุกร์)์ เวลา์08.30 - 15.30์์ น.์  
(ปิดท าการวันเสาร์์– วันอาทิตย์์และวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 

เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา (ห้ามรับแทน
ทุกกรณี) 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน์ตัวจรงิ์(ที่ไม่หมดอายุ)์ 
พร้อมส าเนา์บัตรประชาชน์์์จ านวน์1์ฉบับ 
2. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน์(ใบเสร็จรับเงิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://beta-e-service.ru.ac.th/
http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard
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36. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนภูมิภาค 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของนกัศึกษา 

ผู้รับบริการ 
รับสมัครนักศึกษาใหมส่่วนกลางทางอินเทอร์เนต็์

www.iregis2.ru.ac.th  มีขั้นตอน์ดังนี ้
1. พิมพ์รายช่ือผู้สมัครที่อัพโหลดเอกสารหลักฐาน 

การสมัคร์และช าระเงินเรียบร้อยแล้ว์แยกตามวัน์ที่ผู้สมัคร 
อัพโหลดเอกสาร 

2. พิมพ์เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน์13 หลัก 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของส าเนาเอกสารทีผู่้สมัคร 
อัพโหลดในระบบรับสมัครพร้อมแจ้งสถานะให้ผูส้มัครทราบ 
ตามรายการ์ดังนี้ 
  2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบสมัคร 
และ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคผ่าน 
อินเทอร์เน็ต์(ม.ร.2์ที่ติดรูปถ่ายสีขนาด์1.5์นิ้ว์ถึง์2์นิ้ว,์  
พร้อมลงลายมือช่ือผู้สมัคร) 
  2.2  ตรวจส าเนาวุฒิบัตรที่สมบูรณ์์์ระบุวัน์เดือน์ปี 
์และ์วันอนุมัติจบการศึกษาให้ตรงตาม์ม.ร.2์ 
  2.3์ ตรวจส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนเป็นบุคคล 
เดียวกันกับใบสมัคร์ฯ์ (์ม.ร.2)  

2.4 ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินของผู้สมัคร 
2.5 ตรวจสอบเอกสารการสมัครตามข้อ์2.1-2.4์ว่า 

ถูกต้องตาม์ม.ร.2์หรือไม่์หากไม่ถูกต้องแจ้งผู้สมัครแก้ไข 
3. แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร 

ให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์์ดังนี้ 
  3.1์์กรณีที่ส าเนาเอกสารหลักฐานถูกต้อง์และ 
ครบถ้วน์จะใส่เครื่องหมาย์์์ในช่องเอกสารหลักฐาน 
ถูกต้อง 
  3.2์์กรณีที่ส าเนาเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง์จะใส ่
เครื่องหมาย์X์ ใ์นช่องเอกสารหลักฐานไม่ถกูต้อง์ แ์ละบนัทึก 
ข้อความเพิ่มเตมิ เ์พื่อแจ้งใหผู้ส้มคัรทราบปัญหาต่าง์ๆ ์์และให้
ผู้สมคัรด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้อง 

4.์์ออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาที่มีสถานะการสมัคร 
ถูกต้องครบถ้วน์พร้อมแจ้งสถานะนักศึกษา์และรหัสประจ าตัว
นักศึกษาให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ด าเนินการ์ดังนี้ 

4.1์พิมพ์รายช่ือผู้สมัครที่สถานะการช าระเงิน์และ
เอกสารหลักฐานการสมัครถูกต้อง์ครบถ้วน์เพื่อออก 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 

 

ขั้นตอนในการสมัครนักศึกษาใหมส่่วนกลางผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต 

1. เปิด์www.iregis2.ru.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบการ 
รับสมคัรทางอินเทอร์เนต็์(ส่วนภมูิภาค)์โดยเลือกคณะ/
สาขาวิชา์และประเภทการสมัคร์พร้อมกรอกข้อมูลการสมัคร
เบื้องต้นตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนและวันเวลาสอบ 

2. ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยเลือกวิชาลงทะเบียน 
เรียนตามคณะ/สาขา์ที่สมัครเรียน์เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย
แล้ว์จะได้รับ์Username และ์Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่
ระบบ์ส าหรับตรวจสอบสถานะการสมคัร 

3. เมื่อไดร้ับ Username์และ์Password ใน 
ขั้นตอนที่ 2์เรยีบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องด าเนินการกรอก
ประวัตสิ่วนตัวและข้อมูลการศึกษาให้ครบถ้วนสมบรูณ์์ใน
หัวข้อ์“กรอกข้อมูลใบสมัคร์(ม.ร.2)” หน้าสถานะการสมัครฯ 

4. การช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษาค่าลงทะเบียนเรียน  ์
และค่าบ ารุงการศึกษา 

วิธีการช าระเงิน์:์มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนเรยีน์3์วิธี์ดังนี ้
 วิธีท่ี 1 ์การช าระเงินโดยผ่านระบบการสแกน 
QR CODE (ทุกธนาคาร)์(ผู้สมัครต้อง์Capture หน้าจอที่
ช าระเงินเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 

วิธีท่ี 2์์การช าระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่ม์10์บาท) 
 วิธีท่ี 3์์การช าระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
(Counter Service) 7-11 ทุกสาขา 
์์์***์โดยผู้สมัครจะต้องช าระเงินภายใน  3  วันท าการ  
นับจากวันทีล่งทะเบียนเรียนไว้  

5. เอกสารการสมัครที่จะต้องอัพโหลด ประกอบด้วย์ 
5.1์รูปถ่ายสี์(สวมชุดสุภาพ์เสื้อคอปก)์ขนาด์1.5์ ์

หรือ์2์นิ้ว์์ (รองรับเฉพาะไฟล์ JPG. ขนาดไม่เกิน 4 MB) 
ส่วนเอกสารประกอบการสมัคร์มดีังนี้์์(รองรับ

เฉพาะไฟล์ PDF.  ขนาดไม่เกิน 4 MB) 
5.2์ส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร  

ใหถ้่ายส าเนาทั้งด้านหน้า-ด้านหลงั  
5.3์กรณีเปลีย่นช่ือ - นามสกุล ให้แนบส าเนา 

ใบเปลี่ยนช่ือ์-์นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียน
หย่า (แล้วแต่กรณี) 
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36. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนภูมิภาค (ต่อ) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของนกัศึกษา 

ผู้รับบริการ 
4.2์ตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือผู้สมัครที่มีสิทธิ์

ออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา์์์ 
4.3์บันทึกรหัสประจ าตัวนักศึกษา์โดยแยกเป็นคณะใน

ระบบรับสมัคร์พร้อมแจ้งสถานการณ์เป็นนักศึกษา์และ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ผู้สมัครทราบ์ 

4.4์พิมพ์รายงานการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษา์์์์์์์์์์์
แยกเป็นคณะ์ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

5.4 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัครเรียน 
5.4.1์ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อน 

จึงจะสมัครได้์(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
5.4.2์ส าเนาหนังสือเดินทาง์(passport)์ 

พร้อมใบแปลเป็นภาษาไทย์(กรณเีป็นชาวต่างชาติ) 
5.4.3์ส าเนาแปลวุฒิการศึกษาเปน็ 

ภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอ่ืน)์เย็บติดกบัวุฒิ
การศึกษา 

 ์วุฒิระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเทา่ 
ขึ้นไป์ติดต่อขอเทียบระดับความรูท้ี่์ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์์วิจัยและนวัตกรรม์(อว.) 

 ์วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย์ 
หรือเทียบเท่า์ให้เทียบระดับความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
รามค าแหง์เรื่อง์หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิ
การศึกษาต่างประเทศ 

 ์วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น์หรอื 
เทียบเท่า์ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ที่์ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน์กระทรวงศึกษาธิการ 

*** ทั้งนี้ ต้องด าเนินการติดต่อขอเทียบระดับ
ความรู้ใหเ้รียบร้อยก่อนการสมัครเรียน 

5.4.4์แบบยินยอมเปิดเผยข้อมลูทาง 
การศึกษา (Authorization Form) 

5.4.5์แบบท่ีอยู่สถานศึกษาเดิม   
(School Address) 

5.5์ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่น 
ที่หน่วยงานราชการออกให้ (กรณใีช้ค าน าหน้านามเป็น์ยศ์ให้
แนบส าเนาบตัรข้าราชการหรือค าสั่งแต่งตั้งที่เป็น์ยศ์ปัจจุบัน) 

5.6์กรณีเป็นพระภิกษุ์์สามเณร์ให้ส่งส าเนา 
ใบสุทธิ์หน้า์์2,3,4,5 ์หรือในกรณีที่ไมม่ีใบสุทธิให้แนบ
ใบรับรองการอุปสมบทแทน 

5.7์หลักฐานการช าระเงิน์์ 
*** กรณีที่สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต 

ต้องรอให้คณะอนุมัติการเทียบโอนภายใน  3  วันท าการ 
แล้วจึงจะสามารถช าระเงินได้ 

***ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องและขนาด A4 เท่านั้น 
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36. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาง INTERNET ส่วนภูมิภาค (ต่อ) 
ขั้นตอนของเจ้าหน้าที ่

ผู้ให้บริการ 
ขั้นตอนของนกัศึกษา 

ผู้รับบริการ 

 

6.์เมื่อผู้สมัครมสีถานะเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว์ 
ให้ด าเนินการ์ดังน้ี 

6.1์พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน์ในหน้า 
สถานะการสมัคร์์www.iregis2.ru.ac.th  (โดยใช้์
Username และ Password  ที่ได้รับใน์ขั้นตอนที่ 2)์์และ 

6.2์สมัครเข้าใช้ระบบ์e-Service ของ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง์ได้ที่์https://beta-e-
service.ru.ac.th (ส าหรับตรวจสอบข้อมูลตา่ง์ๆ์ของ
นักศึกษา์หรือพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน)์์ 

6.3์ตรวจสอบรายช่ือรับบตัรประจ าตัวนักศึกษา์ 
จาก์http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard 
ประมาณ์90์วันท าการ์หลังจากได้รับรหสัประจ าตัวนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว์ตดิต่อขอรับบตัรประจ าตัวนักศึกษาได้ที่์์
ธนาคารไทยพาณิชย์์สาขาที่นักศกึษาเลือกศูนยส์อบ์์  
สถานท่ีตั้ง์ธนาคารไทยพาณิชย ์สมารถตรวจสอบได้จาก
ระเบียบและคู่มือสมัครเขา้เป็นนักศึกษาใหม่์ 
 วันท าการ์(วันจันทร์์–์วันศุกร์)์เวลา์08.30 -์์ 15.30์์ น.  
(ปิดท าการวันเสาร์์–์วันอาทิตย์์และวันหยดุนักขัตฤกษ์) 
 
 เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา (ห้ามรับ
แทนทุกกรณี) 

1.์บัตรประจ าตัวประชาชน ตัวจริง (ท่ียังไม่หมดอายุ)  
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน์จ านวน์1์ฉบับ 

2.์หลักฐานการลงทะเบียนเรียน์(ใบเสร็จรับเงิน) 
 

https://beta-e-service.ru.ac.th/
https://beta-e-service.ru.ac.th/
http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard

