
 

คู่มือการตอบค าถามนักศึกษาทางโทรศัพท์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ านาจเจริญ 



ค ำน ำ 

  ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ านาจเจริญ ได้จัดท าคู่มือ           
“เรื่อง การตอบค าถามทางโทรศัพท์” เพ่ือให้การการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการยัง
เป็นหัวใจหลักของการท างานบริการการศึกษา เป็นหน้าตาขององค์กรที่จะสะท้อนกลับมาหลังจากที่ผู้มารับ
บริการจากไป ถ้าบริการดีผู้รับบริการย่อมจะบอกต่อ และจะส่งผลต่อการเพิ่มจ านวนผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 การจัดท าคู่มือเล่มนี้เกิดขึ้นได้จากการรวบรวมความรู้ประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติงานการตอบค าถามทาง
โทรศัพทซ่ึ์งแต่ละคนก็มีประสบการณ์เทคนิคแตกต่างกัน  และได้น าประสบการณ์เหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แล้วท าการร่วมกันวิเคราะห์ตกผลึกความคิดเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันเพ่ือน าไปใช้
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ ในองค์กร (Knowledge 
Management : KM) 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็น อย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาแล้วน าไปปฏิบัติในงานการ
ตอบค าถามนักศึกษาทางโทรศัพท์ 
 

คณะผู้จัดท า 
บุคลากรสาขาวิทยาบริการฯจังหวัดอ านาจเจริญ 
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ข้อพึ่งปฏิบัต ิ

ในการให้บริการทางโทรศัพท์ 

1.  เมื่อเสียงโทรศัพท์ดัง ควรรับสายภายใน 1 – 2 กริ๊ง 
2. ไม่ใช้ค าว่า “ฮัลโหล” ในการเริ่มต้นการทักทาย ควรใช้ค าว่า “สวัสดี ครับ สวัสดีค่ะ” 
3.  สร้างความรู้สึกว่าปลายสายอยู่ตรงหน้าผู้ให้บริการ 
4.  รู้จังหวะในการพูด ไม่พูดต่อเนื่องคนเดียว หรือขัดจังหวะผู้ที่ก าลังจะพูด 
5.  ไม่ใช้ค าว่า “จ๊ะ/จ๋า/นะฮะ” กับประชาชน ควรใช้ค าว่า “ครับ/ค่ะ” 
6.  อย่าหายใจแรงๆ ใส่โทรศัพท์ 
7.  อย่าอารมณ์เสียกับคู่สายสนทนา 
8.  ไม่คบเคี้ยวอาหารขณะสนทนา 
9. ไม่ควรเงียบนานเกินไป เพราะจะท าให้คู่สนทนาเข้าใจผิดว่าวางสายไปแล้ว 
10. ห้ามวางสายใส่ประชาชนเด็ดขาด 
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หลักการให้บริการทางโทรศัพท์ 

การรับสาย 

1. ทักทาย 
2. บอกชื่อส่วนราชการ / หน่วยงาน 
3. บอกชื่อผู้รับสาย 
4. สอบถามความต้องการของประชาชน 
5. เตรียมกระดาษ และปากกา เพ่ือจดบันทึกใจความส าคัญ

ระหว่างการสนทนา 

การโอน

1. ขออนุญาตปลายสายก่อนจะโอน 

2. เมื่อส่วนราชการนั้นๆ รับสาย ควรแจ้งปลายสายว่า
สายประชาชนมีความต้องการติดต่อเรื่องใด 

3. วางสายเพ่ือให้ประชาชนได้คุยกับส่วนราชการนั้นๆ 
โดยตรง 
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หลักการให้บริการทางโทรศัพท์ 

การรับฝากข้อความ 

1. ผู้รับฝากข้อความต้องจดบันทึกด้วยลายมือที่อ่านออกชัดเจน 
2. จดข้อความอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน  และชัดเจน 
3. สอบถามชื่อประชาชนผู้ติดต่อ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์        

เพ่ือติดต่อกลับในภายหลัง 
4. แจ้งประชาชนว่าผู้รับข้อความคือใคร 
5. บันทึกชื่อผู้รับข้อความ วันที่ และเวลาที่รับข้อความ 
6. น าข้อความส่งต่อผู้รับผิดชอบต่อไป 
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หลักการให้บริการทางโทรศัพท์ 

น้้าเสียงท่ีควรใช้ในการให้บริการ 

1. เต็มใจ 
2. สดใส 
3. กระตื้อรือร้น 
4. จริงใจ 
5. มั่นใจ 
6. เป็นมืออาชีพ 

น้้าเสียงท่ีไม่ควรใช้ในการให้บริการ 

1. เสียงเล็ก เสียงแหลม เสียงใหญ่ 
2. เสียงขึ้นจมูก เสียงบี้ ดัดเสียง เสียงสูง 
3. พูดอ้อมแอ้ม 
4. เสียงโทนเดียว 
5. เสียงเขี้ยว 
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มารยาทและการใช้ค้าพูด 

1. มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ใช้อารมณ์ในการพูดรู้จัก
ระงับอารมณ ์

2. ก่อนพูดคิด ให้ รอบคอบว่ าค า พูดที่ จะ พูดนั้ นจะ
ก่อให้เกิดผลอย่างไร 

3. ใช้ถ้อยค าที่สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ภาษาเฉพาะทางที่
ผู้ฟังไม่รู้จัก 

4. ใช้ภาษาท่ีให้เกียรติผู้อื่น ไม่บั่นทอนศักดิ์ศรี 
5. ไม่พูดก้าวร้าวหรือขัดคอ แม้ว่าจะไม่เห็นตรงกัน ควรใช้

วิธีสุภาพ 
6. ไม่กล่าววาจาแทงใจท าให้ผู้ฟังไม่สบายใจ 
7. ไม่พูดอวดตน อวดภูมิข่มผู้อื่น 
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ภาษาในการบริการแบบมาตรฐาน 

การทักทาย / การตอบรับ 

- สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ 

-  กระผม ...... / ดิฉัน ...... รับสาย ยินดีให้บริการ ครับ / ค่ะ 

สอบถามข้อมูลเบื้องต้น 

- ขอทราบ ......... ครับ / ค่ะ 

- ขณะนี้กระผม / ดิฉัน เรียนสายกับใคร ครับ / ค่ะ 

- ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด ครับ / ค่ะ 
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ภาษาในงานบริการแบบมาตรฐาน 

กรณีถือสายรอ 

- กรุณถือสายรอคักครู่นะครับ / ค่ะ 

- ผม / ดิฉัน ขอตรวจสอบ / ขอสอบถามรายละเอียดสักครู่ครับ / ค่ะ 

- ขอบคุณท่ีถือสายรอนะครับ / ค่ะ 

การกล่าวค้าลงท้าย 

- ผม / ดิฉัน ขออนุญาตโอนสายไปฝ่าย ........ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

- กรุณาถือสายรอสักครู่นะครับ / ค่ะ 

- ขอบคุณครับ / ค่ะ 

 กรณีโอนสาย 

- คุณ ........ มีข้อมูลสอบถามเพ่ิอมเติมไหมครับ / ค่ะ 

- สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ 
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ล้าดับที่ ห้อง หมายเลขภายใน 
1 ธุรการ 101 
2 3102 102 
3 ห้องพักอาจารย์ 103 
4 3203 104 
5 3202 105 
6 ห้องสมุด 108 
7 หัวหน้า 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท ์

เบอร์ติดต่อภายใน 



9 
 

 

1. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอ้านาจเจริญ เปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรอะไรบ้าง ระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตร 

ตอบ  ในปีการศึกษา 2563 นี้มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ              
จังหวัดอ านาจเจริญ มีการเปิดเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ดังนี้  

  หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี มี 4 คณะ ดังนี้ 
1. คณะนิติศาสตร์    สาขาวิชานิติศาสตร์ 
2. คณะรัฐศาสตร์     กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ 
3. คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ 
4. สื่อสารมวลชน      สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
ระดับปริญญาตรีมีระยะเวลาในการเรียนตามหลักสูตร 4 ปี 

  หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท มี 2 คณะ ดังนี้ 
1. คณะบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2. คณะรัฐศาสตร์       สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาในการเรียนตามหลักสูตร 2 ปี 

2. มีขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาอย่างไรบ้าง และหลักฐานการสมัคร ต้องใช้อะไรบ้าง 
    ตอบ ขั้นตอนสมัครเรียน (ที่สาขาฯ) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กรอกใบสมัครเรียน 
2. ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
3. ออกรหัสนักศึกษา 
4. สั่งต าราเรียน 
5. ช าระเงิน 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน  
- ส าเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิที่ชัดเจน (ต้องระบุสาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบ

หลักสูตรหรือส าเร็จการศึกษา) จ านวน 2 ฉบับ 
- ส าเนาเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ค าน าหน้า ยศ (ตามแต่กรณี) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัว ข้าราชการ จ านวน 2 ฉบับ (หน้า

หลัง) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 
- รูปถ่ายขนาด 1 จ านวน 3 รูป 
- ใบรับรองแพทย์ (วุฒิ ม.6 ขึ้นไป) 
- วุฒิต่างประเทศต้องมีใบเทียบความรู้ในวันที่สมัคร 

ค้าถามที่พบบ่อย 
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2. ค่าใช้จ่ายในการสมัครต้องใช้เท่าไหร่ ก้าหนดการรับสมัครเมื่อใด 

ตอบ  -  ค่าสมัครแรกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ระหว่าง 3,330 – 4,780 บาท ขึ้นอยู่
กับจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน 

- เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง   
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน – วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน – วันที่ 29 มิถุนายน 2563 

3. การเทียบโอน ในแต่ละสาขาวิชาสามารถเทียบโอนได้กี่หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน 
และขั้นตอนการช้าระค่าเทียบโอนเป็นอย่างไร 

ตอบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ) 
1. ผู้สมัครทีมี่สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต มีดังนี้    

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาทีม! ีวุฒิการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ได้แก่  
   ป.กศ.สูง , ปวส. ปวท. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี 
- เป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้แก่ ผู้ทีจบอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

แล้วหรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนืองจากศึกษาครบ 8 ปี หรือขาดการ
ลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติโดยไม่ได้ช าระค่ารักษาสถานภาพ
นักศึกษาหรือลาออกแล้วหรือเคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree) 

- มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และเคยศึกษาใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามาก่อน และมีความประสงค์จะย้ายโอนมาศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 2. วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต 
- ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.1 ต้องช าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ     
100 บาท กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวน
วิชาที่เทียบโอนได้ จะเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนแนบท้ายคณะนั้น ๆ 
- ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.2 ต้องช าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 
บาท กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรดตามที่ได้ไว้เดิม (P  = C+  หรือ G  = 
A) โดยจะต้องส่งใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ให้คณะตรวจสอบราย
กระบวนวิชาที่เทียบโอนซึ่งคณะจะแจ้งผลให้ทราบรายบุคคล 
- ผู้ที่เทียบโอนหน่วยกิตโดยใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามค าแหง และของต่าง
สถาบันร่วมกันให้เทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของสถาบันอ่ืนก่อน แล้วจึงน าวิชาที่     
สอบผ่านจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ไปเทียบเพิม่เพ่ือไม่ให้เทียบวิชาซ าซ้อนกัน กระบวน
วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตกรณีจบจากต่างสถาบันจะได้ เกรด C+ การช าระค่าเทียบโอน
หน่วยกิตและผลการเรียนที่เทียบโอนหน่วยกิตได้ ให้เป็นไป 
- ผู้ใช้สิทธิย้ายโอนตามข้อ 1.3 ต้องมี ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมส าเนา 
และค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุดมาแสดงด้วย หากยังมีสถานภาพเป็น
นักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถาบันเดิม ก่อนการสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
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  3. ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องด้าเนินการดังนี้   
- ท าเครื่องหมาย x หรือ/ แสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในใบสมัครและ

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารการว่าประสงค์ขอ
เทียบโอนหน่วยกิต 

- พบเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนของการเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือ ให้ตรวจสอบคุณวุฒิและแนะน า
กระบวนวิชาลงทะเบียนเรียนได้อย่างถูกต้องรวมทั้ง การกรอกเอกสารการช าระเงินค่า
เทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.23/1) ส าหรับใช้ประกอบเป็นหลักฐานการช าระเงินค่าเทียบ
โอนหน่วยกิตในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

- ช าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตโดยยืน แบบ ม.ร.23/1 พร้อมกับเอกสารการลงทะ  
เบียนเรียน ทั้งนี้อาจจะช าระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดีหรือช าระไว้ 100 บาท ก็ได้ 
กรณีทีช าระไว้ 100 บาท จะต้องไปด าเนินการช าระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือ
ภายใน 1 ปีการศึกษา 

4. วิธีการสมัครและลงทะเบยีนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ การลงทะเบียนทางไปรษณียม์ี
ขั้นตอนเป็นอย่างไร  

ตอบ 1. รับสมัครทางไปรษณีย์ (ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 
1.1 Download ใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มือสมัครฯ ได้ที่  "www.ru.ac.th, 

www.iregis2.ru.ac.th และwww.regis.ru.ac.th  
1.2 กรอกข้อมูลุล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่"www.iregis2.ru.ac.th (ส่วนภูมิภาค) 
1.3 ผู้สมัครต้องยืน" ใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น! ตัง! แต่วันที่"20 เม.ย. 2563 - 26 มิ.ย. 

2563 
1.4 การลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ก าหนดในแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรีนที่ 1 ของคณะที่ผู้สมัครเลือกเรียนเท่านั้น 
1.5 ต้องช าระเงินค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนเรียนละค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดให้ครบถ้วนเป็นธนาณัติสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปณ.รามค าแหง 

2. รับสมัครที่สาขวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ 
2.1 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ที่สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี อุทัยธานี พังงา
นครศรีธรรมราช อ านาจเจริญ แพร่ นครพนม สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง ลพบุรี 
อุดรธานี นครราชสีมา หนองบัวล าภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ เชียงราย กาญจนบุรี 
เชียงใหม่ สุรินทร์ สงขลา รับสมัครผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งผู้ที่เคยศึกษาราย
กระบวนวิชา ที่ปัจจุบันมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก าหนดว าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.2 Download ใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มือสมัครฯ ได้ที่"www.ru.ac.th, 
www.iregis2 . ru.ac.th ห รื อ  ก ร อ ก ข้ อ มู ล ล่ ว ง ห น้ า ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  ไ ด้ ที่ 
www.irgis2.ru.ac.th (ส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2563 - 29 มิ.ย.2563 หรือรับ
ใบสมัครฯ และสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ทั้ง ทั้ง 23 จังหวัด รับสมัครที่
สาขวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 - 8 มิ.ย.2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และครั้งงที่ 2 
วันที่ 26 -29 มิ.ย.2563  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) การสอบจะต้องเข้าสอบภูมิภาค เฉพาะ
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ศูนย์สอบที่แจ้งไว้ตอนสมัครเท่านั้น โดยจัดการสอบเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ (ในภาค 1/2563 ก าหนดสอบ วันที่ 7 - 8 พ.ย.2563 และวันที่ 14 - 15 พ.ย.
2563) 

5. ก้าหนดการปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
ตอบ  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 การับสมัครและลงทะเบียนเรียนใหม่ส่วนภูมิภาค 

- จ. 20 เม.ย. – จ. 29 มิ.ย.2563    Download ใบสมัครฯ ระเบียบการและคู่มือการสมัครฯ ที่  
    www.ru.ac.th 

- จ. 20 เม.ย. – ศ. 29 มิ.ย.2563    รับสมัครและลงทะบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์  
     (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

- จ. 20 เม.ย. – จ. 29 มิ.ย.2563    รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทาง INTERNET  
(เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

- ศ.5 มิ.ย. – จ.8 มิ.ย.2563           รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ พร้อมลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วน 

ภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1) 
- ศ 26 มิ.ย. – จ. 29 มิ.ย.2563  รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ พร้อมลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วน 

ภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2) 
- อ. 30 มิ.ย.253   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
- จ. 30 พ.ค. – จ. 1 มิ.ย. 2563 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยบริการฯ  
- อ. 2 มิ.ย. – ศ. 12 มิ.ย. 2563  ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคไปรษณีย์ 
- อ. 23 มิ.ย. – อ. 30 มิ.ย.2563  ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทาง Internet 
- ศ. 3 ก.ค. – ศ.2 ต.ค.2563 บรรยายผ่านเทคโนโลยสารสนเทศ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
- ส. 11 ก.ค. – อา 30 มิ.ย. 2563  บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
- ส. 25 ก.ค. – อา 26 ก.ค. 2563  ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562 ท่ีสาขาวิทย 

    บริการฯ  
- ส 29 ส.ค. – อา 30 ส.ค. 2563 วันสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562 
- ส. 5 ก.ย. – อา 6 ก.ย. 2563 วันสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562 
- ส. 7 พ.ย. -  อา 8 พ.ย. 2563 วันสอบไล่ของภาค 1/2563 
- จ. 16 พ.ย. 2563  วันส าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
- จ. 24 ธ.ค. – พฤ. 30 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1 ภาค 2/2563 ทาง Internet และ  

Application  
- ส. 26 ธ.ค. – อา. 4 เม.ย. 2564 บรรยายผ่านเทคโนโลยสารสนเทศ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
- พ. 20 ม.ค. – ศ. 22 เม.ย. 2564 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
- จ. 1 ก.พ. – ศ. 12 ก.พ. 2564  ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ 
- จ. 8 มี.ค. – พฤ. 11 มี.ค. 2564 บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชาภาค 2/2563 ทาง Internet 
- ส. 20 ก.พ. – อา. 21 ก.พ. 2564  วันสอบซ่อม ของภาค 1/2563 
- ส. 27 ก.พ. – อา. 27 ก.พ. 2564  วันสอบซ่อม ของภาค 1/2563 

http://www.ru.ac.th/
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- ส. 24  เม.ย. – อา. 25 เม.ย. 2564 วันสอบไล่ ภาค 2/2563 
- ส. 1 พ.ค. –  อา. 2 พ.ค. 2564 วันสอบไล่ ภาค 2/2563 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

- จ. 3 พ.ค. – ส. 8 พ.ค. 2564  ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ 
- พ. 5 พ.ค. – อ. 8 มิ.ย. 2564 บรรยายเทป 
- พฤ. 6 พ.ค. – ส. 8 พ.ค. 2564  ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน /2563 ทาง Internet และ Application 
- พฤ. 13 พ.ค. – ส. 15 พ.ค. 2564 บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน/2563 ทาง Internet 
- ส. 19 มิ.ย. – อา. 20 มิ.ย. 2564 วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน 2563 
- ส. 26 มิ.ย. – อา.27 มิ.ย. 2564 วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน 2563 
- จ. 28 มิ.ย. 2564   วันส าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน 

6. ขั้นตอนการด้าเนินการการหยุดพักการเรียน และค่าใช้จ่ายในการรักษาสถานะภาพการเป็นนักศึกษา 
ตอบ การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

- นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาค 1 และหรือภาค 2 ต่อเนื่องกันทุกภาคจนกว่าจะจบ 
การศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนหรือไม่ลงก็ได้) หากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาค 1 
และหรือภาค 2 จะต้องช าระเงินเป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภาคละ 150 บาท นักศึกษา
จะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ 2 ภาคการศึกษา (ไม่นับภาคฤดูร้อน)  

7. การโอนย้ายคณะ และระบบการเรียนการสอนจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค 
 ตอบ มหาวิทยาลัยรามค าแหงก าหนดการให้มีการโอนย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาตลอดปี 

โดยจะด าเนินการก่อนลงทะเบียนเรียนภาคปกติ ไม่น้อนยกว่า 2 สัปดาห์ 
  หลักเกณฑ์การโอนย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
  1 ภาคการศึกษาปกต ิ

2. นักศึกษาต้องด าเนินการโอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนจบการศึกษา 
3. นักศึกษาจะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการรับ

สมัครและการเรียนการสอนในส่วนภูมิภาคเท่านั้น 
8. การย้ายศูนย์สอบ 
  ตอบ นักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถย้ายศูนย์สอบตามศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แต่ไม่
สามารถย้ายไปสถานที่สอบกรุงเทพฯ (ท้ังราม 1 และราม 2) ได้ 
 ดังนั้น เพ่ือความสะดวกของนักศึกษา มหาวิทยาจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาย้ายศูนย์สอบได้ดังนี้ 

1.ย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน 
เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดให้มีการลงทะเบียนเรียนประจ าแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถ

แจ้งชื่อศูนย์ลงใน ม.ร.34 (บัตรลงทะเบียนเรียน) ซึ่งชื่อศูนย์สอบที่ระบุไว้อาจเหมือนเดิมหรือแตกต่าง
กันในแต่ละภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนักศึกษาว่าจะเข้าสอบที่ศูนย์ใด ดังนั้นในการ
ลงทะเบียนเรียนทุกครั้งนักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของชื่อศูนย์สอบเพราะถ้าเขียนชื่อหรือรหัส
ศูนย์สอบผิดจะท าให้เอกสารการสอบไล่ทุกประเภทผิดไปด้วย กรณีตรวจสอบพบว่าศูนย์สอบไม่ถูกต้อง
ตามความต้องการ ให้แจ้งแก้ไขศูนย์สอบขณะลงทะเบียนทันที 
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2.ย้ายศูนย์สอบหลังการลงทะเบียนเรียน ก่อนการสอบไล่ 
นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจากที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วนักศึกษาจะต้องส่ง

จดหมายแจ้งความประสงค์ขอย้ายศูนย์สอบโดยด่วน ก่อนที่จะมีการจัดสอบก่อน 20 วัน พร้อมทั้ งแนบ
ซองจดหมายและจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมส่งส าเนาใบเสร็จรับเงินและค าร้อง ถึง “ฝ่ายลงทะเบียน
เรียนและจัดสอบ” เพ่ือด าเนินการย้ายศูนย์สอบให้นักศึกษา (ขอแบบค าร้องที่สาขาวิทยบริการฯ      
ทุกแห่ง หรือดาวโหลดแบบค าร้องได้ที่ www.regis.ru.ac.th หรือถ่ายเอกสารจากคู่มือการสมัครฯ)  

ในการย้ายศูนย์สอบในกรณีนี้นักศึกษาจะต้องสอบที่นั่งเสริม เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถ
จัดท าข้อมูลส าหรับสถานที่สอบแห่งใหม่ได้ทัน เนื่องจากการจัดท าเอกสารการสอบไล่ทุกประเภท       
จะจัดตามข้อมูลชื่อศูนย์สอบที่นักศึกษาระบุในการลงทะเบียนเรียน 

9.  หลักฐานการเข้าสอบ 
   ตอบ  1. บัตรประจ าตัวนักศึกษาพร้อมกับบัตรัประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 

2. ใบเสร็จรับเงินของภาคการศึกษาท่ีสอบหรือตารางสอบไล่รายบุคคล 
ในกรณีทีนักศึกษาไม่ได้น าใบเสร็จรับเงินและบัตรประจ าตัวนักศึกษามาเข้าสอบให้ปฏิบัติดังนี้    
1. ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้น าใบเสร็จรับเงินมาเข้าสอบให้นักศึกษาติดต่อผู้ประสานงาน

การสอบเพ่ือตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา จากบัญชีรายชื่อ นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้นๆ จริง ผู้ประสานงานการสอบจะออกบันทึกรับรองการลงทะเบียนเรียน
เพ่ือใช้ในการเข้าสอบทุกกระบวนวิชา 

2. ในกรณีทีไม่ได้น าบัตรประจ าตัวนักศึกษามาเข้าสอบให้ติดต่อผู้ประสานงานการสอบ 
โดยนักศึกษาจะต้องเขียนใบค าร้องขออนุญาตเข้าสอบ พร้อมกับแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนไปแสดงต่อหัวหน้าตึกสอบก่อนเข้าห้องสอบ 

11. เช็คผลสอบ 
ตอบ  – เช็คผ่านระบบ E-serice 

1. เข้าไปที่  http://www.ru.ac.th 
2. เลือกสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี > ส่วนภูมิภาค > e-service Bachelok 

Degree 
3.  เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ > ผลการเรียน > ผลการเรียนภาคล่าสุด > ผลการเรียน

ทั้งหมด > วิชาที่สอบผ่านทั้งหมด 

12. การเข้าระบบ E-service 
ตอบ    1. เข้าไปที่  http://www.ru.ac.th 

   2. เลือกสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี > ส่วนภูมิภาค > e-service Bachelok 
Degree 

 3. เลือกเมนู สมัครสมาชิก > กรอกข้อมูลหรัสนักศึกษา > วัน/เดือน/ปี เกิด > รหัส
ประจ าตัวบัตรประชาชน  > ต่อไป  

http://www.regis.ru.ac.th/
http://www.ru.ac.th/
http://www.ru.ac.th/
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4. เมื่อกรอกข้อมูลเบื้องต้นเสร็จแล้วจะแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวและให้เราใส่
รหัสผ่านตามท่ีเราต้องการ   

5. ระบบจะแจ้งนักศึกษาว่าท าการสมัครเรียบร้อยแล้วจากนั้น คลิกเข้าระบบเพ่ือใช้
งานต่อไป 

13. การสมัครสมาชิกห้องสมุด ก้าหนดการเปิด – ปิด ห้องสมุด ระยะเวลายมืคืนหนงัสือ 
ตอบ การสมัครสมาชิกห้องสมุด  

 อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษาทุกระดับ การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดใช้หลักฐาน ดังนี้ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/ลูกจ้าง หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

จ านวน  1 ฉบับ 
- นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกห้องสมุดกับเจ้าหน้าที่ก่อนการยืม

หนังสือ 
เวลาเปิดท้าการระหว่างเปิดภาคการศึกษา 

- วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12 .00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 
- วันศุกร์  เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 – 20.45 น. 
- วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
- วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -15.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดท าการ 
เวลาเปิดท้าการระหว่างปิดภาคการศึกษา 

- วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 
ระยะเวลาในการยืมคืนหนังสือ 

- คณาจารย์มหาวิทยาลัย  15 เล่ม / 30 วัน 
- นักศึกษาปริญญาเอก  15 เล่ม / 30 วัน 
- นักศึกษาปริญญาโท   10 เล่ม / 15 วัน 
- นักศึกษาปริญญาตรี     5 เล่ม  /  7 วัน 
- เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย  10 เล่ม / 15 วัน 

14. ขั้นตอนการสั่งสื่อการสอน 
ตอบ สั่งได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1. สั่งกับเจ้าหน้าที่ ที่สาขาวิทยบริการฯ ตอนมาสมัครที่สาขาฯ โดยการกรอกข้อมูลเลือก
รายวิชาที่ลงทะเบียนและท าการช าระเงินกับเจ้าหน้าที่สาขาฯ ในวันนั้นเลยแล้วรอรับต ารา
ที่บ้าน โดยส านักพิมพ์จะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 1 เดือน 

2. วิธีสั่งซื้อต าราสั่งแบบออนไลน์ 
1. ตรวจดูรายชื่อต าราที่มีขายใน เว็บไซต์ www.rupress.ru.ac.th/bookstore  เพ่ือ

ตรวจสอบราคาและสถานะของต าราก่อนการสั่งซื้อ (ต าราที่มีอยู่ในระบบ)   
2. จดรายการที่ต้องการสั่งซื้อ (ชื่อหนังสือ/รหัสสินค้า) + (ราคาต ารา) + (ค่าจัดส่ง/เล่ม  

        เล่มละ 35 บาท) 
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ตัวอย่างเช่น 
1. หลักการบัญชี 1  AC101 ( AC1101 )  เล่มละ 34 บาท จ านวน 1 เล่ม  +  
     ค่าจัดส่ง 35 บาท = 69 บาท 
2. การบัญชีต้นทุน1   AC311(ACC3211) เล่มละ 65 บาท  จ านวน 1 เล่ม +  
    ค่าจัดส่ง  35 บาท = 100 บาท รวมทั้งหมด 169 บาท 
3. เมื่อได้รายการที่ต้องการสั่งซื้อแล้ว ให้ช าระเงินค่าต าราเรียนผ่านทางธนาคาร  

เลขที่บัญชีดังนี้ 
4. ส่งรายละเอียดการสั่งซื้อ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบ Pay-in ที่ได้รับจาก 

ธนาคาร / สลิปที่ได้จากตู้ ATM พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง พร้อมเบอร์
โทรศัพท์มือถอื ส่งมาที่ E-Mail :  

5. จากนั้นรอรับสินค้า ทางส านักพิมพ์จะจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา 
ระยะเวลาในการจัดส่ง โดยประมาณ 4-7 วัน  

15. ระบบการเรียนการสอน 
 ตอบ มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเรียนการสอนทั้งแบบมีชั้นเรียนและแบบการสอน
ทางไกลควบคู่กันไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มีโอกาสในการ
เรียนรู้ให้มากท่ีสุดตามความพร้อมของเรียน คือ  

1. ระบบการสอนทางไกล หมายถึง การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ผู้บรรยายและ
ผู้เรียนอยู่ต่างสถานที่กันห่างไกลกัน นักศึกษาสามารถเรียนผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ส่งไปยังสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด คือ จังหวัดปรารจีนบุรี อุทัยธานี 
นครศรีธรรมราช อ านาจเจริญ นครพนม แพร่ สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง ลพบุรี 
นครราชสีมา หนองบัวล าภู ชัยภูมิ บุรีรีมย์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี 
สุรินทร์ อุดรธานี สงขลา และพังงา 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในระหว่างการ
เรียนการสอนนักศึกษาสามารถรับภาพและเสียงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสื่อสารกับอาจารย์
ผู้สอนได้ทันที โดยทางดทรศัพท์หรือโทรสาร 

2. การบรรยายสรุปในวันเสาร์ – อาทิตย์ ณ สาขาวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยจะส่งอาจารย์
ผู้บรรยายสรุปและตอบข้อซักถามให้กับนักศึกษารวมทั้งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วย
บรรรยายเสริมความพร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าด้วย 

3. นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดสื่อการสอนเสริมให้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการแพร่
ภาพและเสียงออกอากาศ ในการนี้มหาวิทยาลัยจะติดตั้งจานรับสัญญารภาพและเสียงที่
สาขาวิทยบริการฯ และที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่เป็นศูนย์บริการของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
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