
คู่มือการใช้งาน
E-SERVICE RU
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1. เข้าสู่เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยรามคําแหง

A. www.ru.ac.th

B. จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง

B

A
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2. เลือกหัวข้อสารสนเทศ ปริญญาตรี
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A A. เลือกปริญญาตรี

B. เลือกหัวข้อส่วนกลาง 

หรือ ส่วนภูมิภาค

B



3. คลิกที่ไอค่อน e-Service Bachelor Degree

*** สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น
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4. เข้าสู่หน้าแรกของระบบ e-Service RU

คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ”

หรือเข้าสู่หน้าระบบ e-Service RU โดยตรงที่ http://e-service.ru.ac.th/

A

5



A. ใส่รหัสนักศึกษาของตัวเอง

B. ใส่รหัสผ่าน (ที่เป็นคนตั้งเอง)

C. คลิก “เข้าสู่ระบบ”

B

A

C

5. กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่านที่ได้สร้างไว้
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A. คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน”

B. ใส่รหัสนักศึกษา รหัสบัตรประชาชน

C. คลิก “ต่อไป”

D. ระบบจะแสดงรหัสผ่านเดิมที่นักศึกษาเคยกรอกไว้

C

6. กรณีลืมรหัสผ่านเดิม (หากเคยสมัครแล้ว)

A

B
D

jedir2d2
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A. คลิกที่ “สมัครสมาชิก”

B. ใส่รหัสนักศึกษา วันเดือนปีเกิด 
และรหัสบัตรประชาชน

C. คลิก “ต่อไป”

C

7. การสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบ

A

B
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สมัครสมาชิกได้

“ครั้งเดียวเท่านั้น”

หากเคยสมัครเข้าใช้งานแล้ว

จะไม่สามารถสมัครซ้ําได้



580xxxxxxx

A. กรอกรหัสผ่าน “ตามต้องการ”
โดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ตัวเลขอารบิคจํานวน 8 หลัก
   “ห้ามกรอกหัสผ่านเป็นภาษาไทย”

B. คลิก “สร้างรหัสผ่าน"

B

7. การสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบ (ต่อ)

A
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เมื่อกรอกข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
ระบบจะแสดงรายละเอียด

ข้อมูลส่วนตัว
และให้เราใส่รหัสผ่าน
ตามที่เราต้องการ



7. การสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบ (ต่อ)

หากมีปัญหาในการเข้าใช้งาน

ระบบ e-Service 

ติดต่อ 02-310-8845

ในวันและเวลาราชการ
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ระบบจะแจ้งว่านักศึกษา
ทําการสมัครเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นให้คลิก เข้าสู่ระบบ

เพื่อใช้งานต่อไป



7. การสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบ (ต่อ)

หากมีปัญหาในการเข้าใช้งาน

ระบบ e-Service 

ติดต่อ 02-310-8845

ในวันและเวลาราชการ
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หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง
ระบบจะแจ้งเตือนสาเหตุ
ให้ลองสมัครใหม่อีกครั้ง

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ระบบ



8. รายละเอียดต่าง ๆ หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ

A

B

A. รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล

B. รายละเอียด
งานทะเบียน
ตารางเรียน
ตารางสอบ
ผลการเรียน

ภาพประกอบ ธันวาคม 2560
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9. รายละเอียดในส่วนของหัวข้อ “งานทะเบียน”
วันลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอมล่าสุด

  ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดของนักศึกษา

ระบบลงทะเบียนเรียน

ทางอินเทอร์เน็ต

13

หากนักศึกษามีปัญหาในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

สามารถโทรสอบถามหรือแจ้งข้อขัดข้องได้ที่

เบอร ์02-310-8626 หรือ 02-310-8610 ในวันและเวลาราชการ



10. รายละเอียดในส่วนของหัวข้อ “ตารางเรียน/ตารางสอบ”

มร.30 ในแต่ละเทอม จะบุถึงชื่อวิชา 

ชื่ออาจารย์ผู้สอน วันเวลาเรียน และวันเวลาสอบ

*** นักศึกษา “ต้องด ูมร.30 ก่อนลงทะเบียนเรียน” ***

ตารางสอบของแต่ละเทอม ที่ระบุถึง “ตึกสอบ แถว ที่นั่ง”

จะแสดงในระบบ ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนสอบ
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11. รายละเอียดในส่วนของหัวข้อ “ผลการเรียน”

  หากไม่พบผลการเรียนในหน้านี ้หมายถึง

        - นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

        - ผลการเรียนยังไม่ update ในระบบ 

        - ผลการเรียนประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

          สามารถเลือกดูในหัวข้อ "ผลการเรียนทั้งหมด"
ภาพประกอบ กุมภาพันธ ์2561

เครื่องหมาย # หมายถึง “ผลสอบวิชานั้นยังไม่เป็นทางการ” 
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11. รายละเอียดในส่วนของหัวข้อ “ผลการเรียน” (ต่อ)

หัวข้อ “ผลการเรียนทั้งหมด” จะแสดงเกรดทุกวิชา

ที่เคยลงทะเบียนและได้สอบไว ้

และแสดงเกรดทุกวิชาที ่“ผ่าน” รวมทั้งวิชาที่ “ตก”
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11. รายละเอียดในส่วนของหัวข้อ “ผลการเรียน” (ต่อ)

หัวข้อ “วิชาที่สอบผ่านทั้งหมด”
จะแสดงเฉพาะวิชา “ที่สอบผ่าน” ทุกวิชา

รวมถึงที่วิชาที่เทียบโอน
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หากนักศึกษาต้องการขอใบทรานสคริปต์

นําบัตรนักศึกษา และมาเขียนคําร้อง

ได้ที่ One Stop Service

ที่อาคาร KLB ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ



12. โปรแกรมในการคํานวน GPA เบื้องต้น

A. โปรแกรมคํานวน GPA 

      อยู่ในหัวข้อ “ผลการเรียน” 

      และหัวข้อย่อย “วิชาที่สอบผ่านทั้งหมด”

B. ใส่รหัสวิชา

C. ใส่จํานวนหน่วยกิตของวิชา

D. ใส่เกรดของวิชา

E. ระบบจะแสดงผลคะแนน GPA เบื้องต้น

A

B
C

D

D

*** โปรแกรมคํานวน GPA เป็นเพียงการคํานวนเกรดในระดับเบื้องต้นเท่านั้น ***
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13. การอัพเดทเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสาร

1
9

A

B

C

A. คลิกที่ “โปรไฟล์”

B. ในส่วนของการอัพเดทเบอร์มือถือ คลิกที่ “ตรวจสอบข้อมูล”

C. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เป็นปัจจุบัน และคลิกที่ “บันทึกข้อมูล”



14. การเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ e-Service

2
0

A

B

C

A. คลิกที่ “โปรไฟล์”

B. ในส่วนของการเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกที่ “ดําเนินการแก้ไข”

C. กรอกรหัสผ่านใหม่ตามที่ต้องการ และคลิกที่ “บันทึก”



หากมีปัญหาในการเข้าใช้งาน

ระบบ e-Service RU
• เข้าระบบไม่ได้

• ลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน

• สมัครสมาชิกใหม่ไม่ได ้
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