
คู่มือส ำหรับผู้รับบริกำร: การรับสมัครนักศึกษา      
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: งานรับสมัครนักศึกษา งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
กระทรวง: การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับสมัครนักศึกษา     
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: งานรับสมัครนักศึกษา งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน   

 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเกีย่วข้องกับ 2 หน่วยงาน 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : การรับสมัคร / ออกใบใบเสร็จ   
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  เรื่องการเรียกเก็บเงินบ ารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 – 
12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (หมายเหตุ: มีพักเท่ียง)  

หน่วย 1 วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการท่ีทางราชการก าหนด และตามประกาศส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน) 

 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 

 
 
 



ส่วนของคู่มือส ำหรับผู้รับบริกำร  
10.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
11.ช่องทำงกำรให้บริกำร:  
 1) สมัครด้วยตนเอง    

  สถานท่ีให้บริการ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ช้ัน  1  อาคาร  31  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ต าบลนอกเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  

  ช าระเงินค่าสมัคร กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ช้ัน  1  อาคาร  31  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์  ต าบลนอกเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  

 ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ 
      เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
      มีพักเท่ียง 
 2) สมัครผ่านระบบออนไลน์    

  สมัครผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th พิมพ์ใบสมัครเพื่อน าไปช าระเงินค่าสมัคร 300 

บาท ได้ท่ี 7- 11 ทุกสาขา ซึ่งให้บริการ 24 ช่ัวโมง 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรรับสมัครนักศึกษำ 
 คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ท่ี  ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบ 10 นาที งานรับสมัครนักศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน   

2 พิมพ์เอกสารการช าระเงินค่าสมัคร  1 นาที  งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน   

3 ช าระเงินค่าสมัคร  10 นาที งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี   

4 ส่งหลักฐานการช าระเงิน 1 นาที งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน   

 
 

http://new.srru.ac.th/


14.งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน  
ท่ี  ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบ 5 นาที งานรับสมัครนักศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน   

2 พิมพ์เอกสารการช าระเงินค่าสมัคร  30 วินาที  งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน   

3 ช าระเงินค่าสมัคร  5 นาที งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี   

4 ส่งหลักฐานการช าระเงิน 30 วินาที งานรับสมัครนักศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรตรวจประเมิน  

ท่ี รำยกำรเอกสำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 

ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ เรื่องการรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตร ี

งานรับสมัคร
นักศึกษา ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน   

1 0 ฉบับ  

2 
สรุปข้อมูลการสอบ
คัดเลือก 

 1 0 ฉบับ  

 

2. ช่องทำงกำรเสนอแนะ/ร้องเรียน (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำชอ่งร้องเรียน)  
1) ข้อเสนอแนะ งานรับสมัครนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน 044041620 หรือ https://acad.srru.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://acad.srru.ac.th/


3. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
ช่ือเอกสาร ขั้นตอนการสมัคร   
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร  

วิธีกำรสมัครผ่ำนระบบออนไลน ์

 

1. เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th  เข้าเว็บไซต์ www.google.co.th  ค้นหา 

รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ new.srru.ac.th จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ รับ

สมัครนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เลือกเมนูประกาศรับสมัครเพื่ออ่านประกาศ 

 

http://www.srru.ac.th/


 

3. อ่านประกาศและท าความเข้าใจ พร้อมท้ังตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

 

 

4. คล๊ิกเมนูสมัครสอบจะปรากฏหน้าต่างรับสมัครนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กสมคัรสอบ 



5. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน 

 
 

 

6. เลือกเมนูสมัครสอบ 

 

 
 

 

 

 

 

คลิ๊กสมคัรสอบ 

 
สมัครสอบ 



7. กดยืนยันการสมัคร 

 

8. เลือกเมนูพิมพ์แบบฟอร์มช าระเงิน 

 

9. พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนแล้วกดค้นหาจะปรากฏหน้าต่างให้พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงิน 

 

 



10.  พิมพ์แบบฟอร์มเพื่อช าระเงิน ช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา หรือฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ 

 

หมำยเหตุ : โปรดเก็บใบเสร็จช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน และไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ  

11. ตรวจสอบสถานะการช าระเงินโดยเลือกเมนูตรวจสอบสถานะการช าระเงิน พิมพ์รหัสประจ าตัว

ประชาชน แล้วกดค้นหา จะปรากฏสถานะการช าระเงิน 

 

 

12. หลังจากการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ ให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบผ่านเว็บไซต์รับสมัคร  
 

 
 



ขั้นตอนกำรสมัครผ่ำนระบบออนไลน์ 

เข้ำสู่เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th 

หรือ เข้ำเว็บไซต์ www.google.co.th  ค้นหำ รับสมัครนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

อ่ำนประกำศรับสมัครโดยละเอียด 

กรอกใบสมัครผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน ์

ตรวจสอบข้อมูลกำรรับสมัครที่กรอกในระบบออนไลน์ให้ถูกต้อง 

พิมพ์ใบแจ้งกำรช ำระเงิน 

ช ำระเงินทีเ่คำน์เตอร์เซอร์วิสทุกสำขำ หรือฝ่ำยกำรเงินมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

ตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงินผ่ำนเว็บไซต์รับสมัคร  

พิมพ์บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบผ่ำนเว็บไซต์รับสมัคร หลังจำกกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : โปรดเก็บใบเสร็จช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน และไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัครมายังมหาวิทยาลัยฯ  

http://www.srru.ac.th/

