
 
 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษาพิการสมัครใหม่  
สังกัดส่วนภมูิภาค  

 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสนับสนุนเงิน
อุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิตนักศึกษา ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓                       
และมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกทางการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาพิการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา                     
ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                กองกิจการนักศึกษา จึงได้จัดท าขั้นตอนและแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษา
พิการสมัครใหม่สังกัดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค ที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาส าหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี โดยให้นักศึกษาพิการที่มี
คุณสมบัติการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาฯ ครบถ้วน กรอกเอกสารส าคัญทุกชนิด ตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนก าหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

เอกสารส าคัญส าหรับใช้การสมัคร ณ สาขาวิทยบริการฯ ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้         
      ๑. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค(ม.ร.๒) ติดรูปถ่ายสี 1.5 หรือ ๒ นิ้ว 1 รูป 

                 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
                 ๓. ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
                 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1 ฉบับ 
                 ๕. ส าเนาวุฒิการศึกษาที่ชัดเจน  จ านวน ๒ ชุด (ต้องระบุสาเหตุออกจากสถานศึกษาว่า           
จบหลักสูตรหรือส าเร็จการศึกษาพร้อมระบุวันที่จบการศึกษา)         
                 ๖. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดูในข้อ ๓ หน้า ๖) 
                 ๗. ใบสั่งสื่อการสอน (ดูหน้า ๒๓) ตัวอย่าง (ธน. ๓๑) ช าระค่าสื่อการสอน ตามจ านวนกระบวน
วิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน กระบวนวิชาละ ๑๐๐ บาท โดยระบุชื่อผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                 ๘. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครปิดแสตมป์ จ านวน ๓ บาท ๒ ซอง  (ส าหรับ สวป.              
จ านวน ๑ ซอง และหน่วยบริการนักศึกษาพิการ จ านวน ๑ ซอง) 
                 ๙. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาค 
                ๑๐. ใบสมัครสมาชิกข่าวรามค าแหง จ านวน ๑ ฉบับ 
                 11. ระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (แผ่นระบายสีม่วง) 
                 12. แบบท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาแบบ MASTER CARD ติดรูปสีขนาด๑ x ๒ นิ้ว  
ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด าและถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน  
                13. บัตรประจ าตัวนักศึกษาชั่วคราวสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ติดรูปขนาด ๑ นิ้ว                  

เอกสารส าคัญส าหรับใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพิการ ดังนี้         
 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ หน้าที่ปรากฎชื่อ - สกุล ระบุประเภทความพิการ วันและ 
 เวลาหมดอายุ กรณี บัตรประจ าตัวคนพิการหมดอายุ ให้นักศึกษาด าเนินการต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยก่อน)  
จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                  
 



 
๒ 
 
 

                 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลแนบส าเนามาด้วย  
1 ฉบับ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                     4. ส าเนาวฒุิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          5. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา (กรณีไม่มีให้ส่งภายหลัง) จ านวน ๑ ฉบบั พร้อมรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง 
        6. รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
 7. แบบแสดงความจ านงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับ       
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ ชุด 
 8. แบบฟอร์มแผนการขอรับบริการทางการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Services 
Plan : ISP) ของนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน ๑ ชุด   

9. แบบฟอร์มการขอใช้บริการ จ านวน ๑ ชุด                 
                 (นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อ 7- 9 จากhttp://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss/) 
 

คุณสมบัติของนักศึกษาพิการที่จะได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา  
 ๑. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  
 ๒. มีสถานภาพนักศึกษา ม.ร. และก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็น ปริญญาตรี
ใบแรก เท่านั้น และไม่ใช่นักศึกษา Pre-degree 
 ๓. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน  

  
หมายเหตุ  ให้นักศึกษาพิการกรอกเอกสารส าคัญตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและแบบฟอร์มส าหรับการขอรับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  กรณี
นักศึกษาพิการไม่สามารถกรอกเอกสารได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจ าสาขาวิทยบริการฯ 
เพ่ือแนะน าและช่วยเหลือการกรอกเอกสารนักศึกษาพิการรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารที่แนบทุกฉบับกรณี
ไม่สามารถลงลายมือได้ให้ประทับลายนิ้วมือ เมื่อกรอกข้อความเรียบร้อยและตรวจสอบความถูกต้องก่อนบรรจุ
เอกสารการสมัครใส่ซองส่งทางไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึง 
 ศูนยบ์ริการนักศึกษาพิการ  
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
     กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง แขวงหัวหมาก                       
     เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ (นักศึกษาพิการสมัครใหม่)                                   

   .....................................................            
                          

หนว่ยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
     โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๐-๘๓๐๖ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๐๖ 

http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss/

