ขั้นตอนการดาเนินการยื่นคาร้อง
นว.12 คาร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
เริ่ม

1. กรอกข้อมูลคำร้อง นว.12 คำร้องคืนสภำพนักศึกษำ
ผ่ำนระบบคำร้องออนไลน์ ทำงเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
2. พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.12 คำร้องคืนสภำพนักศึกษำ
3. ติดต่อประสำนอำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำมในคำร้อง นว.12
คำร้องขอคืนสภำพนักศึกษำ

กรอกข้อมูลคำร้องคืนสภำพ (นว.12)
พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.12
ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม

4. นักศึกษำติดต่อกลุ่มงำนทะเบียน เพื่อยื่นคำร้องให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบคำร้อง
5. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลคำร้อง
นว.12 คำร้องขอคืนสภำพนักศึกษำ
6. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรเสนอกำรลงนำมตำมขั้นตอน
- เสนอหัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลลงนำม
- เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรลงนำม
7. นักศึกษำตรวจสอบสถำนะคำร้องออนไลน์
ทำงเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
8. ติดต่อรับคำร้อง นว.12 ที่กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
9.ชำระค่ำธรรมเนียมกลุ่มงำนคลัง (กำรเงิน)
- ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำ
บำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมนักศึกษำในระดับปริญญำตรี
ภำคปกติ พ.ศ. 2550 ข้อ 8 (1) (ข)
- ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำนักศึกษำในโครงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับ
บุคลำกรประจำกำร (กศ.บป.) พ.ศ. 2558 ข้อ ๘ (1) (ข)
** ติดต่อชาระค่าธรรมเนียมก่อนเวลา 15.30 น.
10.นักศึกษำคืนคำร้อง นว.12 ขอคืนสภำพนักศึกษำ ให้กลุ่มงำน
ทะเบียนและประมวลผล (นักศึกษำเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐำน)
11. เสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร

ยื่นคำร้อง
ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ข้อมูลคำร้อง

แก้ไข

ถูกต้อง

เสนอลงนำมคำร้อง
ตรวจสอบสถำนะคำร้อง
ติดต่อรับคำร้อง

ชำระค่ำธรรมเนียม

คืนคำร้อง
จบ

หมายเหตุ ค่ำขอคืนสภำพครั้งละ 1,000 บำท ทั้งนี้ต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำอีกภำค
เรียนละ 1,000 บำท ให้ครบทุกภำคเรียนที่หยุดกำรศึกษำ

ขั้นตอนการดาเนินการยื่นคาร้อง
นว.13 คาร้องขอลาพักการเรียนตลอดภาคการศึกษา
เริ่ม

1. กรอกข้อมูลคำร้อง นว.13 คำร้องลำพักกำรเรียนตลอดภำค
กำรศึกษำ ผ่ำนระบบคำร้องออนไลน์ ทำงเว็บไซต์
http://regis.nsru.ac.th/
2. พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.13 คำร้องลำพักกำรเรียน
3. ติดต่อประสำนอำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำมในคำร้อง นว.13
คำร้องลำพักกำรเรียนตลอดภำคกำรศึกษำ

กรอกข้อมูลคำร้องลำพักกำรเรียน (นว.13)
พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.13
ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม

4. นักศึกษำติดต่อกลุ่มงำนทะเบียน ยื่นคำร้องให้เจ้ำหน้ำที่เพื่อ
ตรวจสอบคำร้อง
5. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลคำร้อง
นว.13 คำร้องลำพักกำรเรียนตลอดภำคกำรศึกษำ
6. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรเสนอกำรลงนำมตำมขั้นตอน
- เสนอหัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลลงนำม
- เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรลงนำม
7. นักศึกษำตรวจสอบสถำนะคำร้องออนไลน์
ทำงเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
8. ติดต่อรับคำร้อง นว.13 ที่กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
9.ชำระค่ำธรรมเนียมกลุ่มงำนคลัง (กำรเงิน)
- ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำ
บำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมนักศึกษำในระดับปริญญำตรี
ภำคปกติ พ.ศ. 2550 ข้อ 8 (1) (ก)
- ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำนักศึกษำในโครงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับ
บุคลำกรประจำกำร (กศ.บป.) พ.ศ. 2558 ข้อ ๘ (1) (ก)
** ติดต่อชาระค่าธรรมเนียมก่อนเวลา 15.30 น.
10.นักศึกษำคืนคำร้อง นว.13 ขอลำพักกำรเรียน ให้กลุ่มงำน
ทะเบียนและประมวลผล (นักศึกษำเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐำน)
11. เสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร
หมายเหตุ ค่ำรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ภำคเรียนละ 500 บำท

ยื่นคำร้อง
ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ข้อมูลคำร้อง
ถูกต้อง
เสนอลงนำมคำร้อง

ตรวจสอบสถำนะคำร้อง
ติดต่อรับคำร้อง

ชำระค่ำธรรมเนียม

คืนคำร้อง
จบ

แก้ไข

ขั้นตอนการดาเนินการยื่นคาร้อง
นว.16 คาร้องขอใบรับรอง
เริ่ม

1. กรอกข้อมูลคำร้อง นว.16 คำร้องขอหนังสือรับรอง
ผ่ำนระบบคำร้องออนไลน์ ทำงเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
2. พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.16 คำร้องขอใบรับรอง
3. ชำระค่ำธรรมเนียมกลุ่มงำนคลัง (กำรเงิน)
- คำร้องขอใบรับรองนักศึกษำ ฉบับภำษำไทย 50 บำท
- คำร้องขอใบรับรองนักศึกษำ ฉบับภำษำอังกฤษ 100 บำท
- คำร้องขอใบรับรอง 90 วัน, ค.บ. 5 ปี, ใบรับรองอื่น ๆ
100 บำท
** ติดต่อชาระค่าธรรมเนียมก่อนเวลา 15.30 น.
4. ติดต่อกลุ่มงำนทะเบียน เพื่อยื่นคำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงิน
** กรณีขอใบรับรอง ค.บ. 5 ปีหรือใบรับรองอื่น ๆ จาเป็นต้อง
แนบสาเนาใบรายงานผลการศึกษา (TC.)
5. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลคำร้อง

6. กลุ่มงำนทะเบียนดำเนินกำรออกเอกสำร พร้อมเสนอลงนำม

กรอกข้อมูลคำร้องขอใบรับรอง (นว.16)
พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.16

ชำระค่ำธรรมเนียม

ยื่นคำร้อง
แก้ไข
ตรวจสอบ
ข้อมูลคำร้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
ดำเนินกำรออกเอกสำร

7. นักศึกษำตรวจสอบสถำนะคำร้องออนไลน์ทำง
เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
8. ติดต่อรับคำร้องที่กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล

ตรวจสอบสถำนะคำร้อง
ติดต่อรับคำร้อง

9. เสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร

จบ

หมายเหตุ ระยะเวลาดาเนินการขอหนังสือรับรอง
- หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำ, หนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้ำง ใช้ระยะเวลำดำเนินกำร 2 วันทาการ
- หนังสือรับรอง 90 วัน, หนังสือรับรอง ค.บ. 5 ปี, หนังสือรับรองครูคืนถิ่น ใช้ระยะเวลำดำเนินกำร 3 วันทาการ
- หนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร, หนังสือรับรองหน่วยกิต ใช้ระยะเวลำดำเนินกำร 7 วันทาการ

ขั้นตอนการดาเนินการยื่นคาร้อง
นว.17 คาร้องขอใบรายงานผลการศึกษา/ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา/ใบรับรองคุณวุฒิ
ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ/ใบแทนใบปริญญาบัตร
เริ่ม

1. กรอกข้อมูลคำร้อง นว.17 คำร้องขอใบรำยงำนผลกำรศึกษำ/
ใบแทนหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำ/ใบรับรองคุณวุฒิ/ใบแทน
ใบรับรองคุณวุฒิ/ใบแทนใบปริญญำบัตรผ่ำนระบบคำร้องออนไลน์
ทำงเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
2. พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.17
3. ชำระค่ำธรรมเนียมกลุ่มงำนคลัง (กำรเงิน)
- ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน
ค่ำบำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมนักศึกษำในระดับปริญญำตรี
ภำคปกติ พ.ศ. 2550 ข้อ 8 (1) (ฉ)
- ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำนักศึกษำในโครงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับ
บุคลำกรประจำกำร (กศ.บป.) พ.ศ. 2558 ข้อ ๘ (1) (ช)
** ติดต่อชาระค่าธรรมเนียมก่อนเวลา 15.30 น.
4. ติดต่อกลุ่มงำนทะเบียน เพื่อยื่นคำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงิน
ทุก ๆ 1 ฉบับ ต้องแนบ รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ำยเป็นไปตำมประเภทของหนังสือที่ขอ)
** กรณีขอใบแทนเอกสารที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว หาก
สูญหายต้องแนบหนังสือแจ้งความจากสถานีตารวจ
5. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลคำร้อง

6. กลุ่มงำนทะเบียนดำเนินกำรออกเอกสำร พร้อมเสนอลงนำม
ตำมขั้นตอน
7. นักศึกษำตรวจสอบสถำนะคำร้องออนไลน์
ทำงเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
8. ติดต่อรับคำร้องที่กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
9. เสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร

กรอกข้อมูลคำร้องขอใบรับรอง (นว.17)

พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.17

ชำระค่ำธรรมเนียม

ยื่นคำร้อง
แก้ไข
ตรวจสอบ
ข้อมูลคำร้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
ดำเนินกำรออกเอกสำร
ตรวจสอบสถำนะคำร้อง

ติดต่อรับคำร้อง
จบ

หมายเหตุ - หนังสือที่ขอคำร้อง (นว.17) ทุกฉบับใช้ระยะเวลำดำเนินกำร 3 วันทาการ นับจำกวันที่ยื่นเอกสำร

ขั้นตอนการดาเนินการยื่นคาร้อง
นว.18 คาร้องขอสาเร็จการศึกษา
เริ่ม

1. กรอกข้อมูลคำร้อง นว.18 คำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำผ่ำน
ระบบคำร้องออนไลน์ ทำงเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
2. พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.18 พร้อมแนบสิ่งที่ส่งมำด้วย
ตำมคำร้องที่แจ้งไว้ (รูปถ่ำย 1 นิ้ว 5 รูป และสำเนำทะเบียนบ้ำน)
3. ติดต่อประสำนอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อลงนำมในคำร้อง นว.18

กรอกข้อมูลคำร้องขอใบรับรอง (นว.18)
พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.18
ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม

4. ติดต่อสำนักวิทยำบริกำร (ห้องสมุด) เพื่อตรวจสอบกำรค้ำงยืม
คืนหนังสือพร้อมลงชื่อยืนยันในคำร้อง
๕. ติดต่อกองพัฒนำนักศึกษำเพื่อตรวจสอบกิจกรรม โดยผ่ำนกำร
ลงนำมรับรองจำกผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
6. ชำระค่ำธรรมเนียมกลุ่มงำนคลัง (กำรเงิน)
- ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรรับ จ่ำยเงินค่ำลงทะเบียนบัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
พ.ศ. 2548 ข้อ 5
** ติดต่อชาระค่าธรรมเนียม 500 บาท ก่อนเวลา 15.30 น.
7. ติดต่อกลุ่มงำนทะเบียน เพื่อยื่นคำร้อง นว.18 คำร้องขอสำเร็จ
กำรศึกษำ
8. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลคำร้อง

ติดต่อสำนักวิทยบริกำร (ห้องสมุด)
ติดต่อกองพัฒนำนักศึกษำ

ชำระค่ำธรรมเนียม

ยื่นคำร้อง
ไม่ถูกต้อง

แก้ไข

ตรวจสอบ
ข้อมูลคำร้อง
ถูกต้อง

9. เสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร
จบ

หมายเหตุ
กำรยื่นแบบคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำ หำกนักศึกษำไม่สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในภำคกำรศึกษำที่ยื่นควำม
จำนงขอสำเร็จกำรศึกษำ ด้วยเหตุใดก็ตำม แบบคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำฉบับนี้จะเป็นโมฆะ และต้องยื่นแบบคำร้อง
ขอสำเร็จกำรศึกษำใหม่ ในภำคกำรศึกษำที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ โดยต้องชำระเงินค่ำลงทะเบียนบัณฑิตใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการดาเนินการยื่นคาร้อง
นว.20 คาร้องขอรับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
เริ่ม

1. กรอกข้อมูลคำร้อง นว.20 คำร้องขอรับกำรประเมินผลปลำย
ภำคกำรศึกษำ ผ่ำนระบบคำร้องออนไลน์ ทำงเว็บไซต์
http://regis.nsru.ac.th/
2. พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.20
3. ติดต่ออำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่ขอเข้ำรับกำรประเมินผลปลำย
ภำคกำรศึกษำเพื่อลงนำมในคำร้อง
4. ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อลงนำมในคำร้อง

กรอกข้อมูลคำร้องขอรับกำรประเมิน (นว.20)
พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.20
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอนลงนำม

ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ

5. นักศึกษำติดต่อกลุ่มงำนทะเบียน ยื่นคำร้อง นว.20 ให้
เจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจสอบคำร้อง
- แนบสิ่งที่ส่งมำด้วย (ตำรำงสอบ, ใบรับรองแพทย์, คำสั่งให้
ไปรำชกำร, อื่น ๆ)
6. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลคำร้อง
นว.20 คำร้องขอรับกำรประเมินผลปลำยภำคกำรศึกษำ

ยื่นคำร้อง
แก้ไข

ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ข้อมูลคำร้อง

ไม่ถูกต้อง

7. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรตำมขั้นตอน
เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร

8. นักศึกษำตรวจสอบสถำนะคำร้องออนไลน์ทำง
เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
9. ติดต่อรับผลกำรอนุมัติขอเข้ำรับกำรประเมินผลปลำยภำค
กำรศึกษำที่กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
10.นักศึกษำติดต่ออำจำรย์ผู้สอนเพื่อดำเนินกำรเข้ำรับกำร
ประเมินผลปลำยภำคกำรศึกษำ (ภำยในภำคเรียนปัจจุบัน)
11. เสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร

ไม่อนุมัติ
ตรวจสอบสถำนะคำร้อง
อนุมัติ
ติดต่อรับผล
นำประกำศไปติดต่ออำจำรย์ผสู้ อน
จบ

หมายเหตุ นักศึกษำต้องยื่นคำร้องขอรับกำรประเมินผลภำยใน 15 วัน ภำยหลังจำกเปิดภำคกำรศึกษำถัดไป

ขั้นตอนการดาเนินการยื่นคาร้อง
นว.21 คาร้องขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินผลปลายภาคการศึกษา
เริ่ม

1. กรอกข้อมูลคำร้อง นว.21 คำร้องขอเลื่อนกำรเข้ำรับกำร
ประเมินผลปลำยภำคกำรศึกษำ ผ่ำนระบบคำร้องออนไลน์ ทำง
เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
2. พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.21
3. ติดต่ออำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่ขอเลื่อนกำรเข้ำรับ
กำรประเมินผลปลำยภำคกำรศึกษำเพื่อลงนำมในคำร้อง
4. ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อลงนำมในคำร้อง
5. นักศึกษำติดต่อกลุ่มงำนทะเบียน ยื่นคำร้อง นว.21 ให้
เจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจสอบคำร้อง
- แนบสิ่งที่ส่งมำด้วย (ตำรำงสอบ, ใบรับรองแพทย์, คำสั่งให้
ไปรำชกำร, อื่น ๆ)
6. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลคำร้อง
นว.21 คำร้องขอเลื่อนกำรเข้ำรับกำรประเมินผลปลำยภำค
กำรศึกษำ
7. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรตำมขั้นตอน

กรอกข้อมูลคำร้องขอรับกำรประเมิน (นว.21)
พิมพ์ (Print) คำร้อง นว.21
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอนลงนำม
ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ

ยื่นคำร้อง
แก้ไข

ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ข้อมูลคำร้อง

ไม่ถูกต้อง

เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร

8. ตรวจสอบสถำนะคำร้องออนไลน์ทำง
เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
9. ติดต่อรับผลกำรอนุมัติขอเข้ำรับกำรประเมินผลปลำยภำค
กำรศึกษำ กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
10.นักศึกษำติดต่ออำจำรย์ผู้สอนเพื่อดำเนินกำรเข้ำรับกำร
ประเมินผลปลำยภำคกำรศึกษำ (ภำยในภำคกำรศึกษำถัดไป)
11. เสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร

ไม่อนุมัติ
ตรวจสอบสถำนะคำร้อง
อนุมัติ
ติดต่อรับประกำศ
นำประกำศไปติดต่ออำจำรย์ผสู้ อน

จบ

หมายเหตุ นักศึกษำต้องยื่นคำร้องล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนกำหนดกำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำ

ขั้นตอนการดาเนินการของนักศึกษา
กรณีขอย้ายสถานศึกษาในเครือราชภัฏ 38 แห่ง
เริ่ม

1. ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูล
คำร้องทั่วไปแจ้งควำมประสงค์ขอย้ำยสถำนศึกษำ โดยมีคุณสมบัติ
- มีสถานะศึกษาอยู่และไม่มีการค้างชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
- มีผลการเรียนไม่ตากว่า 2.00
- ต้องไม่มีรายวิชาทีมีผลการเรียนติด I
2. ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อลงนำมในคำร้อง

กรอกข้อมูลคำร้องทั่วไป

ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำม

3. นักศึกษำติดต่อกลุ่มงำนทะเบียน ยื่นคำร้องทั่วไป
4. กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลคำร้อง
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา
5. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรเสนอกำรลงนำมตำมขั้นตอน
- เสนอหัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลลงนำม
- เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรลงนำม
6. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรออกหนังสือส่งไปยังมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ที่นักศึกษำประสงค์ขอย้ำยสถำนศึกษำ
7. รับหนังสือแจ้งผลกำรขอย้ำยสถำนศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ ที่ตอบกลับมำ
8. ตรวจสอบข้อมูลกำรแจ้งผลกำรขอย้ำยจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ที่ตอบกลับมำ
9. เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือส่งตัวนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏที่รับย้ำย พร้อมแนบสำเนำใบรำยงำนตัว
ของนักศึกษำ
10. เจ้ำหน้ำที่โทรแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรขอย้ำยสถำนศึกษำ
ให้นักศึกษำรับทรำบ
11. นักศึกษำติดต่อรำยงำนตัวกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ขอย้ำย
สถำนศึกษำ
12. เสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร

ยื่นคำร้อง
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
แก้ไข

ตรวจสอบ
ข้อมูลคำร้อง
เสนอลงนำมคำร้อง

ส่งหนังสือไปยังรำชภัฏที่ขอย้ำย
รับหนังสือแจ้งผลการขอย้าย
สถานศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
แจ้งไม่รับย้าย
ตรวจสอบข้อมูล
แจ้งผลการขอย้าย
แจ้งรับย้าย
จัดพิมพ์หนังสือส่งตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่รับย้าย
นักศึกษำรับทรำบผลกำรพิจำรณำ
นักศึกษำติดต่อรำยงำนตัว
จบ

ขั้นตอนการดาเนินการยื่นบันทึกข้อความ
ขอลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด (รายวิชาตามแผนการเรียน)
เริ่ม

1. กรอกข้อมูลบันทึกข้อควำมขอลงทะเบียนล่ำช้ำกว่ำกำหนด
(รำยวิชำตำมแผนกำรเรียน) ผ่ำนระบบงำนทะเบียน ทำงเว็บไซต์
http://regis.nsru.ac.th/
2. พิมพ์ (Print) บันทึกข้อควำมขอลงทะเบียน
3. ติดต่ออำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่ขอลงทะเบียนล่ำช้ำเพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นยืนยันกำรเข้ำเรียนของนักศึกษำในบันทึก
ข้อควำม
4. ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น

กรอกข้อมูลบันทึกข้อควำมขอลงทะเบียน
พิมพ์ (Print) บันทึกข้อควำม
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอนพิจำรณำให้ควำมเห็น

ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็น

5. ติดต่อรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรคณะเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น
ติดต่อรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรพิจำรณำ

6. ติดต่อรองคณบดีคณะเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น
7. นักศึกษำนำบันทึกข้อควำมที่ผ่ำนกำรเสนอพิจำรณำตำม
ขั้นตอนยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่คณะลงรับเรื่องเพื่อส่งข้อมูลผ่ำนระบบ
E-office
8. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรพิจำรณำบันทึกข้อควำม
ขอลงทะเบียนล่ำช้ำกว่ำกำหนด (รำยวิชำตำมแผนกำรเรียน)
9. เจ้ำหน้ำทีโ่ ทรแจ้งผลกำรพิจำรณำบันทึกข้อควำม
ขอลงทะเบียนล่ำช้ำกว่ำกำหนด (รำยวิชำตำมแผนกำรเรียน)
ให้นักศึกษำรับทรำบ
10. นักศึกษำเข้ำระบบลงทะเบียนจองรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน
หรือ จองรำยวิชำล่ำช้ำทำงเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/
11. เสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร

ติดต่อคณบดีคณะพิจำรณำ

ยื่นบันทึกข้อควำมต่อเจ้ำหน้ำที่คณะ
รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร
พิจำรณำ
อนุญำต

ไม่อนุญำต

นักศึกษำรับทรำบผลกำรพิจำรณำ

นักศึกษำจองรำยวิชำ
จบ

หมายเหตุ 1. กำรดำเนินกำรบันทึกข้อควำมขอลงทะเบียนล่ำช้ำกว่ำกำหนด (รำยวิชำตำมแผนกำรเรียน) นักศึกษำ
สำมำรถดำเนินกำรได้เฉพำะในภำคเรียนปัจจุบันและเป็นวิชำตำมแผนกำรเรียนเท่ำนั้น
2. ในกรณีที่นักศึกษำดำเนินกำรบันทึกข้อควำมหลัง จำกเปิดภำคกำรศึกษำแล้วเกิน 4 สัปดำห์ นักศึ กษำ
จะต้องแนบหลักฐำนแสดงข้อมูล กำรเข้ำห้องเรียน หรือใบลงชื่อเข้ำเรียนทุกรำยวิชำที่ขอลงทะเบียนเพื่อ ประกอบ
กำรพิจำรณำ

