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ค ำน ำ 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดทำหนังสือคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ศึกษาและ                
ทำความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา และรับปริญญา อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทางวิชาการและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือฉบับนี้จะบังเกิดประโยชน์และสนับสนุนให้นักศึกษา 
สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียน การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อไป 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 
  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการสนับสนุน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการด้านวิชาการ และด้านงานทะเบียนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ   

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับ ควบคุม 
ด ูแล และประสานงานการจ ัดการเร ียนการสอนระดับบัณฑิตศ ึกษาของมหาว ิทยาลัยรามคำแหง                          
โดยการบริหารจัดการหลักสูตร การเปิด-ปิด และพัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบ การดำเนินงานจัดการศึกษา              
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผลงานงานนิพนธ์ของนักศึกษามีมาตรฐานทางวิชาการ การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางการศึกษา อีกทั้งให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษา ทั้งข้อมูล 
ประวัติส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ผลการศึกษา การรับสมัครนักศึกษา การขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา               
การลงทะเบียน การประมวลผลสอบ การเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญา การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จ
การศึกษา การให้บริการเกี่ยวกับ การออกหนังสือสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ ในลักษณะ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลเว็บไซต์ เอกสารคู่มือนักศึกษาต่าง ๆ ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงให้คำปรึกษา
แนะนำเกี่ยวกับการศึกษา การทำงานวิจัย และเรื่องอื่น ๆ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งด้วยตนเอง ผ่านสื่อ 
และทางโทรศัพท์ อีกทั้งรับผิดชอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เป็นผู้ควบคุมดูแล 

 

สถานที่ตั้งและการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตัง้อยู่ที ่อาคารท่าชัย (TCB) ชั้น 1 และ ชั้น 3   
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
 เวบ็ไซต ์www.grad.ru.ac.th  

นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้ 
 

หน่วยงาน รายละเอียดการติดต่อ 
ฝ่ายบริการการศึกษา  (อาคารท่าชัย ชั้น 1) 
1) หน่วยรับสมัครและลงทะเบียน   
    โทร. 0-2310-8563, 0-2310-8000 ต่อ 3705 

- การรับสมัครนักศึกษา  
- การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
- การขึ้นทะเบยีนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่  
- การลงทะเบยีนเรียน 
- การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา 
- การรักษาสถานภาพนักศึกษา 
- การลาพักการศึกษา 
- การเทียบโอนหน่วยกิต 

2) หน่วยทะเบยีนประวัติและประมวลผลสอบ   
    โทร. 0-2310-8000 ต่อ 3710 
    โทร. 0-2310-8000 ต่อ 3709, 3711 
    โทร. 0-2310-8554 
 

- ฐานข้อมลูประวัตินักศึกษา 
- บัตรประจำตัวนักศึกษา 
- เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล คำนำหน้านามของนักศึกษา 
- ผลการศึกษา 

 
 



 

 

2 
 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2565 

หน่วยงาน รายละเอียดการติดต่อ 
ฝ่ายบริการการศึกษา  (อาคารท่าชัย ชั้น 1) 
3) หน่วยหนังสือสำคัญ   
    โทร. 0-2310-8560, 0-2310-8000 ต่อ 3702 

- การขึ้นทะเบยีนปริญญา  
- การออกหนังสือสำคัญต่าง ๆ ได้แก่  
  1) ใบตรวจสอบผลการศึกษา (Checkgrade Report)  
      กรณีไม่สำเร็จการศึกษา 
  2) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย  
      และภาษาอังกฤษ) 
  3) หนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตร  
      (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
  4) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) กรณีสำเร็จ- 
      การศึกษา (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
  5) ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 
  6) แปลใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
  7) แปลปริญญาบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
  8) ใบแทนปริญญาบัตร 
  9) หนังสือรับรองอื่น ๆ 

4) หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา   
    โทร. 0-2310-8561  
    โทร. 0-2310-8000 ต่อ 3707 
    โทร. 0-2310-8000 ต่อ 3708 

 
- การเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญา 
- การรับพระราชทานปริญญาบัตร/การจัดส่งปริญญาบัตร 
- การตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
 

ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ (อาคารท่าชัย ชั้น 3) 
- ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองหลักสูตร  โทร. 0-2310-8565 
- นักศึกษาปรญิญาเอก/ปรญิญาโท แผน ก (วิทยานิพนธ์)/แผน ข (สารนิพนธ์) โทร. 0-2310-8557 ดังนี้  
  1) ประกาศกำหนดการสอบป้องกันและตรวจรูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง และอื่น ๆ (ทางเว็บไซต์) 
  2) การแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษา/การขออนุมัติเค้าโครง (ตรวจสอบข้อมูลใน e-graduate)  
  3) การขออนมุัติสอบ/การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ 
  4) คูม่ือการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
  5) ตรวจสอบและให้คำปรึกษา รูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง และอื่น ๆ 
  6) การส่งตรวจรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ พร้อมหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ว. 9 / ว. 11      
      เป็นต้น จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา (ตรวจสอบข้อมูลใน e-graduate) 
  7) การรับเอกสาร ว. 5 ไปทำเรื่องแจ้งจบที่โครงการศึกษาภาคพิเศษ/คณะที่สังกัด 
- ตรวจสอบหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ (ว. 9) และหลักฐานการคัดลอกผลงาน (ว. 11) ของรายงาน         
  การค้นคว้าอิสระ (IS)  โทร. 0-2310-8565 
- การเข้าใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์  โทร. 0-23108564 
- การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8564 
- การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการค้นคว้าอิสระเพ่ือการพัฒนา (ระบบออนไลน์) โทร. 0-2310-8564 
- การเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยและข่าวบัณฑิตวิทยาลัยออนไลน์     
  โทร. 0-2310-8564 
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 บัณฑิตศึกษาคณะ เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการเรียน การสอน การสอบ ตารางเรียน เนื้อหาของ
กระบวนวิชาต่าง ๆ เอกสารประกอบการเรียน และการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน โดยมีผู้อำนวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะ เป็นผู้ควบคุมดูแล  
 

นักศึกษาสามารถติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะ ได้ดังนี้ 
 

บัณฑิตศึกษาคณะ เบอร์โทรศัพทต์ิดต่อ 
สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร ์
(อาคารใหม่คณะนิติศาสตร์ ชั้น 4) 

โทร. 0-2310-8188, 0-2310-8166 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
(อาคารวิโรจน์-สุรภี ถกลศรี ชั้น 1)   

โทร. 0-2310-8220 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  
(อาคาร 2 ชั้น 2)  

โทร. 0-2310-8250 ต่อ 7 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
(อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3)  

โทร. 0-2310-8335, 0-2310-8347 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  
(อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL) ชั้น 1) 

โทร. 098-2752797, 0-2310-8427 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์  
(อาคารรัฐศาสตร์ ชั้น 3) 

โทร. 0-2310-8469, 0-2310-8470 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  
(อาคารใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4) 

โทร. 0-2310-8522  

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(อาคารสุโขทัย ชั้น 9)   

โทร. 0-2310-8933 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(ชั้น 4) 

โทร. 0-2310-8570 
 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะสื่อสารมวลชน  
(อาคารสุโขทัย ชั้น 2)  

โทร. 0-2310-8993 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของนักศึกษา ระหว่างการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

การตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (e-graduate) 
 

 “e-graduate” เป็นระบบตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล 
ต่าง ๆ ได้ดังนี้  
 

 
 
 มีขั้นตอนการสมัครใช้งาน ดังนี้ 
 1. เข้าเว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th หัวข้อ “e-graduate” 
 2. เลือกหัวข้อ “ทะเบียนประวัติ” คลิกเลือกขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน  
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว และตรวจสอบรายการของนักศึกษาให้ถูกต้อง 
 4. ตั้งค่ารหัสผา่น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้กำหนดรหัสผ่านเอง (เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข    
                จำนวน 8 หลัก) (ก่อนการกำหนดรหัสผ่าน ขอให้ตรวจสอบแป้นพิมพ์ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
     ตามที่ท่านต้องการให้ถูกต้อง)  
 

 หากมีการแก้ไขทะเบียนประวัติ  ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ส่งที่หน่วยทะเบียน
ประวัติและประมวลผลสอบ ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8554 
 ยกเว้น ข้อมูลที่อยู่ และที่อยู่ที่ทำงาน หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถดำเนินการแก้ไขในระบบได้ด้วยตนเอง  
 
การเปลี่ยนคำนำหน้านาม ยศ ชื่อ และชื่อสกุล 
 

 นักศึกษาที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือยศ ชื่อ ชื่อสกุล หลังจาก ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วให้
นักศึกษาดำเนินการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ข้อมูลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จก่อนการสอบประมวลความรู้ ซึ่งหากสภา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติปริญญาแล้ว จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ทั้งสิ้น 
 

 นักศึกษาสามารถดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่ www.grad.ru.ac.th หัวข้อ “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย” 
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล คำนำหน้านาม และยศ  
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  http://www.grad.ru.ac.th/index.php/news/grad-news  
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 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด แบบคำขอแก้ไข-เปลี่ยนชื่อ ชื ่อสกุล คำนำหน้านาม และยศ ได้ที่ 
www.grad.ru.ac.th หัวข้อ “Download แบบฟอร์มต่างๆ”(แบบฟอร์ม-ฝ่ายบริการการศึกษา แบบฟอร์ม
หมายเลข 2)  
  http://www.grad.ru.ac.th/index.php/ju-download/5-form-service 
 

 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไข และแนบเอกสารได้ที่ หน่วยทะเบียนประวัติแบะประมวลผลสอบ 
ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8000 ต่อ 3711 
 
การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 

 

 นักศึกษาสามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในกรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุด, สูญหาย 
เปลี่ยนคำนำหน้านาม, ยศ, ชื่อ และชื่อสกุล ให้ดำเนินการติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1  
 โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน  100 บาท พร้อมแนบรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 
หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ และเอกสารแนบแล้วแต่กรณี ดังนี ้
  บัตรชำรุด   -  แนบบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ชำรุด 
  บัตรสูญหาย   -  แนบใบแจ้งความบัตรนักศึกษาหาย 
  เปลี่ยนยศ, คำนำหน้านาม  -  แนบหลักฐานการเปลี่ยนยศ, คำนำหน้านาม 
  เปลี่ยนช่ือ, ชื่อสกุล  -  แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล 
 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไข และแนบเอกสารได้ที่ หน่วยทะเบียนประวัติและประมวลผลสอบ 
ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8000 ต่อ 3710 
 >>ตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ www.grad.ru.ac.th 
     หัวข้อ “ระบบตรวจสอบสถานะ” (ระบบตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา)  
 

 
 
 
การลงทะเบียนเรียน 
 

 นักศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียน ตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แต่ละภาค
การศึกษา ทั้งการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเรียนทาง Internet 
 กรณีลงทะเบียนเรียนทาง Internet ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตามขั้นตอนและวิธีการ
ลงทะเบียนเรียนในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ru.ac.th หัวข้อ “ระบบลงทะเบียนเรียน (e-Regis)” 
 >>ดูคำแนะนำการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบการลงทะเบียน ได้ที ่             
     http://www.iregis2.ru.ac.th/renroll/index.jsp  
 >>ดูปฏิทินการศึกษา ได้ที่  
     http://www.grad.ru.ac.th/index.php/calendar 
 
 

http://www.grad.ru.ac.th/index.php/calendar
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 การลงทะเบียนเรียน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียน ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษา
ปฏิบัตติามข้อกำหนด ดังนี้  
     1.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย 
     1.2 การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใด นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำสาขาวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาแรกเข้า และการลงทะเบียนเรียน 
ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 
หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ไม่รวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือการ
ลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ (AU) 
     กรณีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
อาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน 
 3. กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรระดับคะแนน B หรือสูงกว่า นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชานั้นซ้ำอีกไม่ได ้
 4. การลงทะเบียนเรียนต้องอยู่ในระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 
 
การลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
 

 ให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี ้
 1. ลงทะเบียนเรียนล่าช้าตามกำหนดการ ที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา               
แต่ละภาคการศึกษา 
     1.1 นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะที่นักศึกษาเรียน โดยรับบัตรลงทะเบียนเรียน แล้วกรอก
ข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    
ลงนามให้ความเห็นชอบ แล้วมาดำเนินการลงทะเบียนเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ช้ัน 1   
     1.2 นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ 100 บาท  นับจาก
วันที่กำหนดให้ลงทะเบียนล่าช้าตามปฏิทินการศึกษา โดยสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คในนาม “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” 
 2. กรณีลงทะเบียนเรียนล่าช้าหลังกำหนดการ ที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
     2.1 นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะที่นักศึกษาเรียน  ยื ่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า              
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะ พร้อมบัตรลงทะเบียนเรียน ที่ให้อาจารย์               
ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายลงนามให้ความเห็นชอบ หลังจากยื่นคำร้องประมาณ             
2 สัปดาห์ ให้นักศึกษาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียนต่อไป 
     2.2 นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ 100 บาท นับจาก
วันที่กำหนดให้ลงทะเบียนล่าช้าตามปฏิทินการศึกษา จนถึงวันที่นักศึกษาชำระเงิน โดยสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค       
ในนาม “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” 
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การลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา 
 

 ให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี ้
 1. ลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชาตามกำหนดการ  ที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา   
ระดับบัณฑิตศึกษา แต่ละภาคการศึกษา 
     1.1 นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะที่นักศึกษาเรียน โดยรับบัตรลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่ม
กระบวนวิชา แล้วกรอกข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา             
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติ แล้วนำบัตรลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา พร้อมใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียน มาดำเนินการที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ช้ัน 1    
     1.2 การบอกเพ่ิมกระบวนวิชา นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามจำนวนหน่วยกิต 
     1.3 การบอกเลิกกระบวนวิชา นักศึกษาได้รับค่าลงทะเบียนเรียนคืนตามจำนวนหน่วยกิต                  
และการขอเงินคืน ต้องสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย 
     1.4 การบอกเลิกกระบวนวิชาตามกำหนดการนี้จะไม่ปรากฏกระบวนวิชาในระเบียนผลการศึกษา
     1.5 กรณีการบอกเลิกกระบวนวิชาในภาคการศึกษาแรกเข้าของนักศึกษา ให้คงเหลือกระบวนวิชา
เรียนไมต่่ำกว่า 3 หน่วยกิต 
 2. กรณีลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดการ ที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
     2.1 นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะที่นักศึกษาเรียน ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่ม
กระบวนวิชา ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะ พร้อมบัตรลงทะเบียนบอกเลิก 
บอกเพิ่มกระบวนวิชาที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติ หลังจากยื่น
คำร้องประมาณ 2 สัปดาห์ ให้นักศึกษาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียนต่อไป 
     2.2 การบอกเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดการ นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามจำนวนหน่วยกิต   
     2.3 การบอกเลิกกระบวนวิชาหลังกำหนดการลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา ที่กำหนดไว้
ในปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จะปรากฏกระบวนวิชาและได้รับผลการศึกษาอักษร W (Withdrawal) ใน
ระเบียนผลการศึกษา 
 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

 1. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  
 2. ให้ใช้ระบบอักษรระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล  เว้นแต่กระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและ
ประเมินผล ด้วยอักษร S และ U 
 3. อักษรแสดงผลการศึกษา  อักษรระดับคะแนน  ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต และความหมายของ                   
การวัดและประเมินผล   
 
 
 



 

 

8 
 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2565 

 อักษรแสดงผลการศึกษา  ที่ไม่มีระดับคะแนน  กำหนดดังนี้                                           

 
 
 
 
 อักษรระดับคะแนน กำหนดดังนี้         

 

 อักษรแสดงผลการศึกษา ที่ไม่มีการประเมินผล หรือยังไม่มีการประเมินผล หรือการประเมินผล    
ยังไม่สมบูรณ์  กำหนดดังนี้ 
                              

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อักษร ความหมาย 
 S เป็นที่พอใจ  Satisfactory 
 U ไม่เป็นที่พอใจ  Unsatisfactory 

อักษร 
ระดับคะแนน 

ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต ความหมาย 

 A 4.00 ดีเยี่ยม  Excellent 
 A- 3.67 เกือบดีเยี่ยม  Almost Excellent 
 B+ 3.33 ดีมาก  Very Good 
 B 3.00 ดี  Good 
 B- 2.67 ดีพอใช้  Fairly Good 
 C+ 2.33 เกือบดี  Almost Good 
 C 2.00 พอใช้  Fair 
 C- 1.67 เกือบพอใช้  Almost Fair 
 D 1.00 อ่อน  Poor 
 F 0.00 ตก  Failure 

อักษร ความหมาย 
 I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์   Incomplete 
 P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด   In Progress 
 T ดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือ           

สารนิพนธ์ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ  
 
Thesis in Progress 

 AU ผู้เข้าร่วมศึกษา  Auditor 
 X ไม่มีรายงานผลสอบ No Report 
 W การบอกเลิกกระบวนวิชา  Withdrawal 
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การแก้ไขผลสอบอักษร I  
 

 นักศึกษาต้องดำเนินการแก้ไขผลสอบอักษร I ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป  หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด  การแก้ไขผลสอบอักษร I ให้ดำเนินการได้เพียง 1 ครั้ง นักศึกษาที่แก้ไข ผลสอบอักษร I  
หากสอบผ่านจะได้รับอักษรแสดงผลการศึกษาสูงสุด ไม่เกินอักษรระดับคะแนน B  
 
การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

 มหาวิทยาลัยจะคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิต และค่าอักษรระดับคะแนนของ
กระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  ยกเว้นกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี  หากกระบวนวิชาใด
ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1  ครั้ง  ให้นำมาคำนวณทุกครั้ง 
 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำเอาผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าอักษรระดับ
คะแนนทุกกระบวนวิชาตามข้อ 23.16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา             
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของกระบวนวิชาทั้งหมด               
ในการหารนี้  ให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่ปัดเศษทศนิยม ดังนี ้
 

ผลบวก (จำนวนหน่วยกิต x แต้มระดับคะแนน) 
ผลบวกจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 

 
การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 1. นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายในกำหนดการลงทะเบียนเรียน 
แต่ละภาคการศึกษา   
 2. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้ 
     2.1 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน 
  (1) นักศึกษาส่วนกลาง    ภาคการศึกษาละ   1,000  บาท 
  (2) นักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาละ   2,500  บาท 
     2.2 นักศึกษาที่สอบไล่ครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร แต่ยังทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   
ไม่แล้วเสร็จ 
  (1) นักศึกษาส่วนกลาง    ภาคการศึกษาละ   1,000  บาท 
  (2) นักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาละ   2,500  บาท 
 3. กรณีค้างชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่นักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 4. กรณีนักศึกษาไม่ได้ลาพักการศึกษา และไม่ได้ชำระค่ารักษาสถานภาพเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน หากมีความประสงค์จะศึกษาต่อต้องยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยนักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ หรือโครงการศึกษาภาคพิเศษ ที่นักศึกษาเรียน และยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาเพื่อขออนุมัต ิ
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 5. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้องชำระค่าขอคืนสถานภาพการเป็น
นักศึกษา และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาย้อนหลัง 
     5.1 ค่าขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี ้
  (1) นักศึกษาส่วนกลาง    จำนวน   2,000  บาท 
  (2) นักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ  จำนวน   2,500  บาท  
 6. การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษานั้น นับเป็นระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องด้วย 
 
การลาพักการศึกษา 
 

 นักศึกษาที่มีประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ หรือโครงการศึกษาภาคพิเศษที่นักศึกษาเรียน และยื่นคำร้องขอลา
พักการศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 
 2. นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้คราวละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 
 3. นักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคแรกของการเข้าศึกษาไม่ได้  
 4. นักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อกลับมาศึกษาหลังจาก
ลาพักแล้ว และยังอยู่ในระยะเวลาศึกษา ให้ยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา โดยชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาเท่ากับจำนวนภาคการศึกษาปกติที่ได้ลาพัก  
 5. การลาพักการศึกษานั้น นับเป็นระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องด้วย 

 
การลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
 

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ดำเนินการติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ             
หรือโครงการศึกษาภาคพิเศษที่นักศึกษาเรียน โดยยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา และแนบสำเนา
บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในระหว่าง
ที ่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกให้ถือว่ายังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ซึ ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
 
การเปลี่ยนแผนการศึกษา และเปลี่ยนสาขาวิชา  
 

 นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแผนการศึกษา หรือเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องศึกษาแผนการศึกษาหรือ
สาขาวิชาเดิมที่เลือกเข้าศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา   
 

 1. การเปลี่ยนแผนการศึกษา (แผน ก และ แผน ข) 
     1.1 นักศึกษาติดต่อสาขาวิชา และ/หรือบัณฑิตศึกษาคณะ ที่นักศึกษาเรียน เขียนคำร้องขอเปลี่ยน
แผนการศึกษา ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาที่บัณฑิตศึกษาคณะ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำสาขาวิชา และประธานกรรมการสาขาวิชา  เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ ่านผู ้อำนวยการ                  
บัณฑิตศึกษาคณะเพื่อขออนุมัติ  
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     1.2 กรณีนักศึกษาแผน ก ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ไว้แล้ว ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาให้
ดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) เขียนคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยดำเนินการตามข้อ 1.1 พร้อมแนบบัตรบอกเลิก
บอกเพิ่มกระบวนวิชา ในกระบวนวิชาวิทยานิพนธ ์
 (2) เมื ่อได้ร ับอนุม ัต ิแล้ว กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์จะได้ร ับการบันทึกผลการศึกษา            
เป็นอักษร W (Withdrawal) 
     1.3 เมื ่อได้รับอนุมัติแล้วให้นักศึกษาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั ้น 1 เพื ่อชำระ
ค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 (1)  นักศึกษาภาคปกติ   จำนวน     500  บาท 
 (2)  นักศึกษาภาคพิเศษ   จำนวน   1,000  บาท  
     1.4 นักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนที่ต้องเรียนตามหลักสูตร
ของแผนการศึกษาใหม่  
 

 2. การเปลี่ยนสาขาวิชา 
     2.1 นักศึกษาติดต่อสาขาวิชา และ/หรือบัณฑิตศึกษาคณะ ที่นักศึกษาเรียน เขียนคำร้องขอเปลี่ยน
สาขาวิชา ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่บัณฑิตศึกษาคณะ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ
สาขาวิชา และประธานกรรมการสาขาวิชาทั้ง 2 สาขาวิชา เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านผู้อำนวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะเพื่อขออนุมัติ  
     2.2 เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นักศึกษาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 เพื่อดำเนินการ
ชำระค่าธรรมเนียม ดังนี ้
 (1) ชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชา 
      นักศึกษาภาคปกติ   จำนวน    500   บาท 
      นักศึกษาภาคพิเศษ   จำนวน  1,000   บาท 
 (2) ชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ (เปลี ่ยนรหัสประจำตัว
นักศึกษาใหม่) จำนวน  100  บาท 
     2.3 นักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 
     2.4 การนับระยะเวลาการศึกษา นับต่อเนื่องจากสาขาวิชาเดิม   
 

การลงทะเบียนเรียนใหม่ และ/หรือลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาซ้ำ (Re-grade) และการนับหน่วยกิต 
 

 การลงทะเบียนเรียนใหม่ และ/หรือลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาซ้ำ (Re-grade) เพื่อเพิ่มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นับรวมเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสมและคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย และกระบวนวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครั้ง ให้นำมาคำนวณทุกครั้ง 
 1. นักศึกษาที่ได้รับผลสอบอักษรระดับคะแนน D, F สำหรับกระบวนวิชาบังคับ และ/หรือวิชาบังคับ
เลือก จะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นใหม่ หากเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือก นักศึกษา              
อาจลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนได้  และกระบวนวิชาที่ระบุการวัดและประเมิลผลเป็นอักษร S หรือ U 
นักศึกษาจะต้องได้อักษร S  มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  
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 2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และมีผลสอบครบตามหลักสูตรแล้ว มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 
3.00 จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เพิ่มและต้องเป็นกระบวนวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด หรือลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาซ้ำ (Re-grade) กระบวนวิชาที่มีผลสอบอักษรระดับคะแนน B-, C+, C และ C- ใหม่อีกครั้ง    
เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 กรณีผู้ที่ได้รับผลสอบอักษรระดับคะแนน B-, C+, C และ C-  อาจขอลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อเพิ่ม
คะแนนสะสมอีกได้ ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่มีการเปิดสอนกระบวน
วิชานั้น ๆ ทันที 
 3. การนับจำนวนหน่วยกิตสะสม กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้รับอักษรคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, 
C, C-, D, F  นับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้น เป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม 
 4. นักศึกษาต้องได้รับอักษรระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C- จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้น 
ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด 
 
การสอบประมวลความรู้ 
 

 การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปากเปล่าใน
สาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร 
และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  โดยกำหนดให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษา 
 1. ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้เป็นผู้สอน
กระบวนวิชาในหลักสูตรนั ้น อย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แล้วรายงานผล                       
ให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 30 วัน นับจากที่กำหนดวันสอบ เป็นวันสุดท้าย โดยปรากฏผลสอบเป็นอักษร 
S หรือ U เท่านั้น 
 2. การสอบผ่านต้องได้รับมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบ 
 3. นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง และให้ประธานคณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้ รายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สอบ 
 

 นักศึกษาที่จะสอบประมวลความรู้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาที่ได้รับรายงานผลสอบรายวิชาเป็นอักษร “I” หรือ “U” หรือ “X” ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ไม่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ 
 2. นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ในภาคการศึกษาใดจะต้องสอบให้แล้วเสร็จ
ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ หากไม่ประสงค์จะสอบหรือไม่สามารถสอบได้ในภาคที่ลงทะเบียน จะต้องขอ
ยกเลิกก่อนการสอบวันแรกของภาคการศึกษานัน้ ๆ 
 3. นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกินคนละ 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตรโดยสอบภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง 
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การเทียบโอนหน่วยกิต 
 

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเทียบโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้ว ให้ติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ/
สาขาวิชา หรือโครงการศึกษาภาคพิเศษที่นักศึกษาเรียน โดยเขียนคำร้องพร้อมหลักฐานการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเทียบโอน และเทียบรายวิชาตามหลักสูตร และเทียบโอนหน่วยกิต เมื่อผ่านการ
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตที่บัณฑิตวิทยาลัย   
 นักศึกษาผู้มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ต้องดำเนินการเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายใน ภาคการศึกษา
แรกเข้า หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับ ภาคการศึกษาละ    
2,000 บาท  
 

 การเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
 1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอน 
           (1) เคยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต 
           (2) สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้วประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาใหม่ หรือ
สาขาวิชาเดิม ต้องการเรียนในแผนการศึกษาใหม่ ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกต ิ
            (3) เป็นนักศึกษาที ่ศ ึกษารายกระบวนวิชาเพื ่อเตรียมศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 
     1.2 เกณฑ์การเทียบโอน 
            (1) การเทียบรายวิชา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประจำ
บัณฑิตศึกษากำหนด 
            (2) กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้จะต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าศึกษา 
และมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนอักษร B หรืออักษร S  
            (3) การเทียบรายวิชา และการเทียบโอนหน่วยกิต ต้องมีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
กระบวนวิชา หรือกลุ่มกระบวนวิชาที่ขอเทียบโอน  
            (4) การคำนวณคะแนนเฉลี ่ยสะสม ให้คำนวณตามจำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชา                  
ที่ได้รับการเทียบโอน และกระบวนวิชาที่ต้องเรียนใหม่ 
     1.3 ค่าเทียบโอน และค่าธรรมเนียมการเทียบโอน  
          (1) ค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ    1,500 บาท 
          (2) ค่าเทียบโอนวชิาที่ไม่นับหน่วยกิต วิชาละ   1,500 บาท 
          (3) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน    5,000 บาท 
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 2. นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 
     2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอน 
           (1) สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื ่น  และมีผลการศึกษา           
ได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าที ่สาขาวิชากำหนด ทั ้งนี ้จะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย                     
1 ปีการศึกษา 
           (2) เคยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น แต่ไม่สำเร็จการศึกษา 
     2.2 เกณฑ์การเทียบโอน 
           (1) การเทียบรายวิชา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประจำ
บัณฑิตศึกษากำหนด 
           (2) กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้จะต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าศึกษา 
และมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนอักษร B หรือระดับคะแนน 3.00 หรืออักษร S 
           (3) การเทียบรายวิชา และการเทียบโอนหน่วยกิต ต้องมีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
กระบวนวิชา หรือกลุ่มกระบวนวิชาที่ขอเทียบโอน 
           (4) กระบวนวิชาที ่ได้รับการเทียบโอน จะได้รับอักษรแสดงผลการศึกษาเป็นอักษร S          
และได้รับการบันทึกในใบรับผลรองการศึกษาการเทียบโอนวิชา (WAIVED COURSE) 
  (5) การคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณตามจำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่เรียนใหม่ 
     2.3 ค่าเทียบโอน และค่าธรรมเนียนการเทียบโอน  
           (1) ค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ    2,000 บาท 
           (2) ค่าเทียบโอนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต วิชาละ  2,000 บาท 
           (3) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน    5,000 บาท 
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รายงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
 

 รายงานทางวิชาการที ่จัดเป็นงานวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในระดับบัณฑิตศึกษา         
ได้แก่  ดุษฎีนิพนธ์ (dissertation)  วิทยานิพนธ์ (thesis)  สารนิพนธ์ (thematic paper)  และการค้นคว้าอิสระ 
(independent study) โดยรายงานการศึกษาวิจัยดังกล่าวภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา นับเป็นเอกสาร
ทางวิชาการที่เขียนขึ้นจากการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดกว้างขวางและลึกซึ้ง เป็นไปอย่างมีระบบตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและมีคุณภาพสูง ทั้งทางด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง เนื้อหา การใช้ภาษา ผู้ศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ต้องเขียนวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรียกว่า “ดุษฎีนิพนธ์” ผู้ศึกษาในระดับปริญญาโทและเลือกเรียน แผน ก 
ต้องเขียนวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต เรียกว่า “วิทยานิพนธ์” ส่วนผู้เลือกเรียน แผน ข จำแนกออกเป็น                      
2 ประเภท โดยเขียนแบบใดแบบหนึ่ง คือ “สารนิพนธ์” หรือ “การค้นคว้าอิสระ” ทั้งนี้ นักศึกษาในทุกหลักสูตร       
มีความจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์และการอ้างอิงในรายงานทางวิชาการ จากหนังสือ
คู่มือการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ซึ่งมีจำหน่ายที่ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรูปแบบของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
 

 หน่วยมาตรฐานงานนิพนธ์ ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น
หน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีมาตรฐานทางวิชาการ มีคุณค่า คุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปเผยแพร่
ต่อสาธารณชนได้ อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที ่ดีของมหาวิทยาลัย  โดยการจัดทำคู ่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ เป็นรูปแบบเดียวกัน รวมถึงการทำหน้าที่เป็นส่วนกลางปฏิบัติงานใน
ด้านธุรการของหน่วยมาตรฐานงานนิพนธ์ อำนวยความสะดวกแก่กรรมการผู้ทำหน้าที่ตรวจรูปแบบฯ และ
ให้บริการแก่นักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการ การประสานงานในเรื่องที่เกี ่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาคณะ/
โครงการศึกษาภาคพิเศษ/โครงการปริญญาเอก ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันมีลักษณะ       
การให้บริการดังต่อไปนี ้
 1. ตรวจสอบคุณสมบัติในกระบวนการทำงาน ของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ได้แก่ 
    1.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษางานนิพนธ์ 
    1.2 การขออนุมัติเค้าโครงงานนิพนธ์ 
    1.3 การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อเรื่องงานนิพนธ์ 
    1.4 การขออนุมัติสอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบงานนิพนธ์ 
 2. งานด้านฐานข้อมูลงานนิพนธ์ 
 3. จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับรูปแบบของงานนิพนธ์แก่นักศึกษา 
 4. ใหค้ำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานนิพนธ์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ การส่งตรวจและอื่น ๆ 
 5. ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ ์
 6. งานเผยแพร่เล่มผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
 7. งานจัดประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
 

สถานที่ทำการ :  ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
             อาคารท่าชัย ชั้น 3  โทร. 0-2310-8557 และ www.grad.ru.ac.th 

 

http://www.grad.ru.ac.th/
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ยื่นแบบ ว. 1 เพื่อขอแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ยื่นแบบ ว. 2 เพื่อขออนุมัติ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์  ลงทะเบียนวิทยานิพนธ ์

พิมพ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบในหนังสือคู่มือการจัดทำ
ดุษฎีนิพนธ์ฯ ของมหาวิทยาลัย 

 

เขียนบทความ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ศึกษาวิจัยตามที่
กำหนดในเค้าโครงฯ 

 
สอบวิทยานิพนธ์ 

ยื่นแบบ ว. 3  
หากต้องแก้ไข
ชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์ 

สอบเค้าโครง-
วิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

 

 

กระบวนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
1. ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์(เข้าปก) 

จำนวน 2 เล่ม (ไม่เข้าปก) จำนวน 1 เล่ม  
2. แบบส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   

ฉบับสมบูรณ์ (ว. 5) จำนวน 2 ฉบับ 
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่มี     

เลขหน้า) อย่างละ 2 ชุด 
4. ข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์

จัดเก็บในลักษณะ PDF บันทึกลงใน CD-ROM 
5. แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก 
   งานนิพนธ์ (ว. 11) พร้อมแนบรายงานผลการ

ตรวจสอบการคัดลอกจากระบบ เฉพาะส่วนแรก 

1. ยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และ
แนบใบรับรองผลการศึกษาครบ 

   ทุกกระบวนวิชา 
2. เสนอวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อ 
    ที่พิมพ์และอ้างอิงตามรูปแบบใน

หนังสือคู่มือฯ ต่อกรรมการสอบฯ  
ทุกคนก่อนวนัสอบอย่างน้อย 15 วัน 

3. แก้ไขเนื้อหาที่คณะกรรมการสอบฯ 
กำหนดให้แก้ไขและส่งให้ประธาน
กรรมการสอบฯ ตรวจสอบ 

จัดทำรูปเล่มที่มีรูปแบบและการ
อ้างอิงตามหนังสือคู่มือฯ โดยไม่
เข้าปก 1 ชุด รวมถึงหลักฐานการ
ตีพิมพ์เผยแพร่และแนบพร้อมกับ
แบบ ว. 4 ยื่นเพื่อขอรับการตรวจ
รูปแบบฯ ครั้งที่ 1 จนกระทั่ง
ถูกต้องสมบูรณ์ 
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แนวปฏิบัติในกระบวนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
 

 การทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ (ซึ่งต่อไปนี้ จะขอใช้คำว่า วิทยานิพนธ์) นักศึกษาต้อง
ศึกษาและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำวิทยานิพนธ์ดำเนินไปด้วยความเรียบรอ้ยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
 

 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
     เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและจัดทำหัวข้อพร้อมเค้าโครงที่จะทำงานวิจัยในเบื้องต้นแล้ว ให้
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะ/เจ้าหน้าที่โครงการฯ ซึ่งจะดำเนินเรื ่อ งเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ ่งประกอบด้วย แบบ ว. 1 คำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ               
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญหรือ
เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชานั้น ๆ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาลงนามในคำสั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อดำเนินการต่อไป 
 

 2. การพิมพ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์และต้นฉบับวิทยานิพนธ์ 
     ก่อนการพิมพ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์และต้นฉบับวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียด               
จากหนังสือ คู่มือการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับการเขียน    
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บทที่ 3) การพิมพ์ส่วนประกอบและการพิมพ์เนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ์ (บทที่ 4 และ 5) 
การอ้างอิงในเนื้อหา (บทที่ 6) และการพิมพ์รายการอ้างอิง (บทที่ 7) นอกจากนี้ นักศึกษาต้องตรวจทานการใช้
ภาษา การพิสูจน์อักษร การเว้นวรรคตอน การแยกคำระหว่างบรรทัดให้ถูกต้อง ในด้านรูปแบบของ
วิทยานิพนธ์ สามารถขอคำปรึกษาแนะนำได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา/โครงการ 
อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 3. การสอบและเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
     เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษา
จัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามข้อกำหนดของสาขาวิชา (ถ้ามี) สำหรับนักศึกษาที่เรียนแผน ก 
สามารถเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้หลังจากมีหน่วยกิตสะสมแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 4. การขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
     หลังจากจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดในเค้าโครง-
วิทยานิพนธ์ เช่น ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย เป็นต้น โดยให้ปรับปรุง
จัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อย และนักศึกษายื่นแบบ ว. 2 นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติทำ
วิทยานิพนธ์ตามชื่อเรื่องและรายละเอียดที่อธิบายไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอผ่านบัณฑิตศึกษาคณะ/โครงการ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ทางระบบออนไลน์ (e-graduate) 
ผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th 
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 5. การแก้ไขหรือขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
     หากมีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงชื ่อเรื ่องวิทยานิพนธ์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ   
หลังจากทีเ่ค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องยื่นแบบ ว. 3 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอผ่านบัณฑิตศึกษา
คณะ/โครงการ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 6. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
     นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว               
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และอาจ
แยกลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
     ในกรณีที่นักศึกษาสอบไล่ได้ครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร และได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบ
จำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังทำวิทยานิพนธ์ไม่แล้วเสร็จ จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา ทุกภาคการศึกษาปกติที ่ไม่มีการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาและวิทยานิพนธ์ จนกว่าจะส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หากส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เข้าปก) ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องชำระค่า
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคฤดูร้อนนั้น ๆ ด้วย 
     อนึ่ง นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ให้ครบหน่วยกิต ก่อนขอสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 7. การสอบวิทยานิพนธ์ 
     เมื่อนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี ้
     7.1 นักศึกษาที่จะสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
          7.1.1 ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมีผลการสอบ
ปรากฏอยู่ใน ใบตรวจสอบผลการศึกษา (Checkgrade Report)  
          7.1.2 มีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
          7.1.3 ลงทะเบียนกระบวนวิชาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ครบตามทีห่ลักสูตรกำหนดแล้ว 
     7.2 นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ ว. 7) เพื่อให้คณะเสนอชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ ว. 8) ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยต้องส่งพร้อมต้นฉบับวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อ 
     7.3 การกำหนดวันสอบ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด (นักศึกษาต้องตรวจสอบกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์จากปฏิทินการศึกษา
แต่ละภาคของบัณฑิตวิทยาลัย) 
     7.4 นักศึกษาต้องเสนอต้นฉบับวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อ ที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจาก
คณะกรรมการที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคน ก่อนถึงกำหนดวันสอบ
วิทยานิพนธ์อย่างน้อย 15 วัน 
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     7.5 การสอบผ่าน ต้องได้รับมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง 
นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่าน จะสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง ภายในเวลา 30 วันขึ้นไป นับจากวันสอบครั้งแรก 
     7.6 นักศึกษาต้องแก้ไขเนื้อหาตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กำหนดให้แก้ไข 
 

 8. การเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
     นักศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ จะต้องเขียนบทความจากผลงานดังกล่าว
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ตามรูปแบบและแนวปฏิบัติของแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงตีพิมพ์
บทความในวารสารทางวิชาการ หรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยนำหลักฐานอย่างใดอย่าง
หนึ่งมาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการสำเร็จการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
     8.1 กรณีที่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว  
(ตน้ฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด) ดังนี ้
  8.1.1 แบบรายงานการตีพมิพ์เผยแพรผ่ลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (แบบ ว. 9) 
จำนวน 1 ฉบับ 
  8.1.2 สำเนาปกนอกของวารสาร 
  8.1.3 สำเนาสารบัญ  
  8.1.4 สำเนาเนื้อหาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
     8.2 กรณีที่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว                
แต่ยังไม่ได้ดำเนินการตีพิมพ์ (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด) ดังน้ี 
  8.2.1 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (แบบ ว. 9) 
  8.2.2 หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์จากแหล่งที่ตีพิมพ ์
  8.2.3 สำเนาเนื้อหาบทความที่นำไปตีพิมพ ์
     8.3 กรณีที ่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน เอกสาร                        
การประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด) ดังน้ี 
  8.3.1 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (แบบ ว. 9)  
  8.3.2 สำเนาปกนอกของเอกสารประชุมวิชาการ 
  8.3.3 สำเนาสารบัญ 
  8.3.4 สำเนาเนื้อหาบทความที่พิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ 
   

 9. การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ 
     นักศึกษาจะส่งต้นฉบับดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบ ก็ต่อเมื่อ 
     9.1 ผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
     9.2 สอบผ่านวิชาภาษาต่างประเทศ (RU Test) 
     9.3 สอบผา่นวิชาความรู้คู่คุณธรรม สำหรับบัณฑิตศึกษา (RAM 6001) (กรณีปรญิญาโท)  
     9.4 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด 
     9.5 สอบผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์อย่างสมบรูณ ์
     เมื ่อนักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์อย่างถูกต้องสมบูรณ์ทั ้งด้านเนื ้อหาและรูปแบบการพิมพ์             
รวมถึงการอ้างอิงแล้ว จะต้องส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์เพื่อรับการตรวจรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีขั้นตอน              
และวิธีการตรวจดังจะกล่าวในลำดับต่อไป 
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     9.6 ส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขแล้ว จำนวน 1 เล่ม ซึ่งต้องผ่านการรับรองความถูกต้องทั้งด้าน
เนื ้อหา รูปแบบ การอ้างอิง และอื ่น ๆ จากประธานกรรมการที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู ้อำนวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะ/ประธานโครงการ โดยเป็นฉบับที่ไม่เข้าปก พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
  9.6.1 แบบส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบฯ ครั้งที่ 1  
(แบบ ว. 4) จำนวน 2 ชุด 
  9.6.2 สำเนาเอกสารตรวจสอบผลการเรียน (เช็คเกรด) จำนวน 1 ชุด 
  9.6.3 สำเนาเอกสารรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
และปรากฏผลเป็น S จำนวน 1 ชุด   
  9.6.4 แบบ ว. 9 พร้อมหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ตามที่ระบุในข้อ 8. 
     9.7 ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่ส่งตรวจ ต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา และรูปแบบ
การพิมพ์ การอ้างอิง ตามคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณา
ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาส่งตรวจ ครั้งที่ 1 หากผลการพิจารณา พบว่า ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
หนังสือ คู่มือการจดัทำดุษฎีนิพนธ์ฯ จะส่งคืนนักศึกษาให้นำกลับไปแก้ไขก่อน  
     9.8 บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเล่มต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้กับผู้ตรวจ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมี
ข้อผิดพลาด ผู้ตรวจจะให้คำปรึกษาแนะนำและส่งคืนนักศึกษาแก้ไขจนกว่ารูปแบบจะถูกต้องสมบูรณ์ตามที่
กำหนดในหนังสือคู่มือการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ฯ การแก้ไขวิทยานิพนธ์ในแต่ละครั้ง ต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง
จากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาของคณะ/ประธานโครงการ นั้น ๆ 
     9.9 นักศึกษาที่ส่งเล่มตรวจสอบแบบฯ แล้ว สามารถติดตามรายละเอียด สถานะการดำเนินงานได้
ทางระบบออนไลน์ (e-graduate) ผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th 
 

 10. การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
      หลังจากรูปเล่มและรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติความถูกต้อง นักศึกษาจะต้องส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแล้วที่บัณฑิตวิทยาลัย ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
      10.1 การส่งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ใช้แบบ ว. 5 จำนวน 2 ชุด และเล่มดุษฎีนิพนธ์ 
หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ ์เข้าปก 2 เล่ม ไม่เข้าปก 1 เล่ม  
      10.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไม่มีเลขหน้า จำนวน 1 ชุด 
      10.3 ข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ เหมือนกับเล่มที่เข้าปกโดยจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ 
PDF File ตามรูปแบบที่กำหนดบันทึกลงใน CD-ROM 
      10.4 แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์ (ว. 11) พร้อมแนบรายงานผลการตรวจสอบ
การคัดลอกจากระบบ เฉพาะส่วนแรก 
 

 กำหนดวันที่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษา คือ วันที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อม
หลักฐานที่ระบุตามข้อ 10. ซึ่งวันที่สำเร็จการศึกษาจะสอดคล้องกับภาคการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนด 
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การดำเนินงานเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ 

 
 
 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ของอาจารย์ที่ปรึกษาและสอบการค้นคว้าอิสระ สำหรับหลักสูตรปรับปรุง ในระดับ
ปริญญาโท (แผน ข การค้นคว้าอิสระ) นั้น  
 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดรูปแบบการ
จัดสอบการค้นคว้าอิสระ และแนวปฏิบัติในกระบวนการทำการค้นคว้าอิสระดังกล่าว ดังต่อไปนี้   

 

 1. รูปแบบการจัดสอบการค้นคว้าอิสระ 
    1.1 มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ 
    1.2 ดำเนินการสอบปากเปล่าของนักศึกษา โดยให้ครอบคลุมประเด็นการค้นคว้าอิสระ 
    1.3 อาจารย/์คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำการทำ     
การค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
         1.4 อาจารย์/คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ทำหน้าที่สอบและประเมินผล การค้นคว้าอิสระ  

 

 2. แนวปฏิบัติในกระบวนการทำการค้นคว้าอิสระ 
    2.1 แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้สำหรับหลักสูตรปรบัปรุง ในระดับปริญญาโท (แผน ข การค้นคว้าอิสระ) 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
    2.2 คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั ้นต่ำปริญญาโทที่มีตำแหน่ง                
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
    2.3 การเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ    
         คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา หรือผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะ เสนอรายชื่อ
ขอแต่งตั้งอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ แบบ ค. 1.1 
และ แบบ ค. 1.2  
    2.4 การรายงานความก้าวหน้าในการทำการค้นคว้าอิสระ 
         เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดำเนินการทำการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้นักศึกษา
ติดต่อขอคำปรึกษาแนะนำกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้บันทึกรายงานความก้าวหน้าการทำการค้นคว้าอิสระ 
ลงในแบบบันทึกการให้คำปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์/คณะกรรมการที ่ปรึกษา (ว. 10) ในกรณีที ่นักศึกษาขาดการติดต่อกับอาจารย์/
คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และกรณีที่ดำเนินการทำการค้นคว้าอิสระแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ให้อาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษารายงานต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และผู้อำนวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะ ตามลำดับ เพื่อทราบและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
    2.5 การเสนอแต่งต้ังอาจารย์/คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
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         เมื่อนักศึกษาทำการค้นคว้าอิสระแล้วเสร็จ และอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระเห็นชอบให้สอบได้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา หรือผู ้อำนวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะ พิจารณาเสนอรายชื่อขอแต่งตั้งอาจารย์/คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ แบบ ค. 2.1 และ แบบ ค. 2.2 ทั้งนี้ การสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิส ระ ต้องเป็น
ระบบเปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
    2.6 คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์/คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
         1) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
         2) กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
  กรณีผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที ่กำหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย                   
สภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
    2.7 การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ 
         รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพรใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ โดยแนบหลักฐานการเผยแพร่ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมแบบ
รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ว. 9) เสนอผ่าน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะ ตามลำดับ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย
ดำเนินการตรวจสอบต่อไป 
    2.8 การตรวจสอบการคัดลอกผลงานการค้นคว้าอิสระ  
         รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน โดยใช้
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th และบันทึกผลการตรวจสอบพร้อมรับรองโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเจ้าของผลงาน ลงในแบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์ (ว. 11) 
พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เสนอผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
คณะ ตามลำดับ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบต่อไป 
    2.9 การส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
         ให้นักศึกษาส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามมติของอาจารย์/
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา และผู้ อำนวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เล่มรายงานการค้นคว้าอิสระดังกล่าวให้หน่วยงาน                                         
 
 

http://www.grad.ru.ac.th/
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แนวปฏิบัติงานทะเบียนของนักศึกษา เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับนักศึกษาที่เรียนนอกเหนือจากส่วนกลาง ให้สาขาวิทยบริการจังหวัด
ต่าง ๆ หรือภูมิภาค เป็นผู้รับผิดชอบ 
    2.10 การส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ 
            เมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการส่งเอกสารครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว เช่น รายงานการค้นคว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์ หลักฐานการเผยแพร่การค้นคว้าอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานฯ 
โดยอาจารย์ที ่ปรึกษา ส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่อยู ่ในความรับผิดชอบ เสนอผ่าน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะ ตามลำดับ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย
ดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

 

 อนึ่ง  สำหรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  
และการค้นคว้าอิสระ สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th 
 

กรณีมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายมาตรฐานวชิาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย  อาคารท่าชัย ชั้น 3  โทร. 0-2310-8557  และ 0-2310-8565  ในวันและเวลาราชการ 

   
 
 
 

การแจ้งจบการศึกษา  
 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งจบการศึกษา    
 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วย                     
ความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ดังนี ้

 1. ขั้นตอนที่ 1 ให้นักศึกษาดำเนินการกรอกแบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์                            
บัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.ru.ac.th) หัวข้อ e-graduate 

 2. ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
     2.1 ประวัติส่วนตัว (คำนำหน้านาม-ชื่อ-ชื ่อสกุล-วุฒิการศึกษาเดิม) ไม่ถูกต้อง ติดต่อหน่วย    
ทะเบียนประวัต ิและประมวลผลสอบ ฝ ่ายบร ิการการศึกษา  บัณฑิตว ิทยาลัย อาคารท่าช ัยช ั ้น 1                  
โทร. 0-2310-8554 ยกเว้น ข้อมูลที่อยู่ และที่ทำงาน หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถดำเนินการแก้ไขใน
ระบบได้ด้วยตนเอง 
     2.2 ผลการเรียนและการลงทะเบียนเรียน กรณีผลสอบเป็น X หรือ I ติดต่อคณะหรือโครงการฯ     
ที่นักศึกษาสังกัดแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน หรือข้อมูลการลงทะเบียนเรียนไม่ครบ ไม่ถูกต้อง  ติดต่อหน่วย              
รับสมัครและลงทะเบียน ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัยช้ัน 1 โทร.0-2310-8563 
 3. ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.ru.ac.th) 
หัวข้อ e-graduate นำไปยื่นที่คณะหรือโครงการฯ ที่นักศึกษาสังกัดโดยไม่ต้องแนบหลักฐานประกอบ สำหรับ 
นักศึกษาที ่ทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ต้องแนบหลักฐานแบบ ว. 5 (แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/

http://www.grad.ru.ac.th/
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วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) และแบบ ว. 9 (แบบรายงานการตีพิมพ์ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์) มาพร้อมด้วย 
      หมายเหตุ คำนำหน้านาม-ยศ-ชื่อ-สกุล นักศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และยืนยันข้อมูล
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติดังกล่าว ให้ติดต่อหน่วยทะเบียนประวัติและประมวล 
ผลสอบ ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น ก่อนสั่งพิมพ์แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ซึ่งข้อมูลทะเบียนประวัติจะใช้
ในการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยฯ หากสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว            
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติดังกล่าวได ้  
 
การตรวจสอบรายชื่อการอนุมัติปริญญา 
 

 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติปริญญา ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
www.grad.ru.ac.th หัวข้อ “e-graduate” และดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาได้ตามวันที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ฯ 
พร้อมทั้ง จดบันทึก ภาค/ ปีการศึกษา/ ครั้งที่/ ลำดับที่ของการอนุมัติปรญิญา เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนปรญิญา  
 
การขึ้นทะเบียนปริญญา  
 

 นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติปริญญาต้องขึ้นทะเบียนปริญญา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับ
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ใบรับรองผลการศึกษา ใบปริญญาบัตร และไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ ภายหลังจากวันที่เสนอรายชื่อสภาฯ เพื่ออนุมัติปริญญาผ่านไปแล้ว  
เป็นเวลา 1 สัปดาห ์
 การขึ้นทะเบียนปริญญามีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ให้นักศึกษาเขียนคำร้อง 1 ชุด   ประกอบด้วย 
    1.1 แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา  (Request Form 
for Official Graduation Documents and Graduation Registration, Graduate Level) 
    1.2 ระเบียนบัณฑิต (Graduate Record) 
 2. แนบหลักฐานดังนี้ 
     2.1 รูปถ่ายสีหน้าตรง สวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามคณะที่สำเร็จการศึกษา 
ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีฟ้าอ่อน ไม่มีลวดลาย ใช้กระดาษโฟโต้ หรือกระดาษ
สำหรับอัดรูปโดยเฉพาะ ห้ามใช้รูปโพลารอยด์)  
  นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมคอด้วยกระดุมโลหะของมหาวิทยาลัย จัดแต่ง
ทรงผมให้เรียบร้อย ไม่บังชุดครุยด้านหน้า ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด 
  นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทลายชะลอมของมหาวิทยาลัยสวมชุดสูทสีดำ 
  “กรณีข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวได้”  
  พระสงฆ ์ห่มคลุม  
     2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
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 3. ชำระค่าธรรมเนียมดังนี ้
     3.1 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา  

ปริญญาโทส่วนกลาง       2,000 บาท   
ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ   2,000 บาท 

 ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ     2,000 บาท 
ปริญญาโทนานาชาต ิ        2,000 บาท 
ปริญญาเอก                      5,000 บาท 

     3.2 ค่าใบรับรองสภามหาวิทยาลัย  
ปริญญาโทส่วนกลาง     ฉบับละ  100 บาท 
ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ  ฉบับละ  100 บาท 
ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ  ฉบับละ  100 บาท 
ปริญญาโทนานาชาต ิ   ฉบับละ  200 บาท 
ปริญญาเอก    ฉบับละ  200 บาท 

      3.3 ค่าใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ  
  ปริญญาโทส่วนกลาง     ฉบับละ  100 บาท 
  ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ  ฉบับละ  100 บาท 
  ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ  ฉบับละ  100 บาท 
  ปริญญาโทนานาชาต ิ   ฉบับละ  200 บาท 
  ปริญญาเอก    ฉบับละ  200 บาท  

 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วันทำการ (นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑติวิทยาลัย) 
 

การขอหนังสือสำคัญประเภทต่าง ๆ    

 บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ และมีรายละเอียดในการยื่นคำร้อง           
ขอหนังสือรับรองแต่ละประเภท ดังนี ้
  

 1. ใบตรวจสอบผลการศึกษา กรณีไม่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
     1.1 ให้นักศึกษาเขียนคำร้อง แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา (Request Form for Verification of 
Grade Report) กรณีไม่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (For Non-graduating Students at Graduate Level)  
     1.2 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญ 
 
 

           ระยะเวลาแล้วเสร็จ 1 วันทำการ (นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย 
  

 2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
     2.1 ให้นักศึกษาเขียนคำร้อง แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา (Request Form for 
Student Status Certificate, Graduate Level) 
    2.2 แนบหลักฐานดังนี ้  
         2.2.1 ฉบับภาษาไทย 

➢ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด   
             จำนวน 1 ฉบับ 
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➢ รูปถ่ายสีหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน       
ใช้กระดาษโฟโต้ หรือกระดาษสำหรับอัดรูปโดยเฉพาะ ห้ามใช้รูปโพลารอยด์)   

         2.2.2 ฉบับภาษาอังกฤษ 
➢ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด  

      จำนวน 1 ฉบับ 
     2.3 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญ 
   

 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 1 วันทำการ (นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย)  
 

 3. หนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตร (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
     3.1 ให้นักศึกษาเขียนคำร้อง แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา (Request Form for 
Student Status Certificate, Graduate Level)   
     3.2 แนบหลักฐานดังนี ้

➢ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 
          จำนวน 1 ฉบับ 

➢ รูปถ่ายสีหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
         ใช้กระดาษโฟโต้ หรือกระดาษสำหรับอัดรูปโดยเฉพาะ ห้ามใช้รูปโพลารอยด์)   
     3.3 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญ 

 

            ระยะเวลาแล้วเสร็จ  3 วันทำการ (นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย) 
 

 4. ใบรับรองผลการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
     4.1 ให้นักศึกษาเขียนคำร้อง แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (Request Form for Transcript)            
กรณีสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Upon Completion of the Degree Requirements, Graduate Level) 
     4.2 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญ 
 

           ระยะเวลาแล้วเสร็จ 5 วันทำการ (นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย) 
  

 5. แปลใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
     5.1 ให้นักศกึษาเขยีนคำร้อง แบบใบคำร้องทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง (General Request Form) 
     5.2 แนบหลักฐานดังนี ้

➢ รูปถ่ายสีหน้าตรง สวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามคณะที่
สำเร็จการศึกษา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็น           
สีฟ้าอ่อน ไม่มีลวดลาย ใช้กระดาษโฟโต้ หรือกระดาษสำหรับอัดรูปโดยเฉพาะ ห้าม
ใช้รูปโพลารอยด์) 

➢ สำเนาใบรับรองสภามหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาไทย)  จำนวน 1 ฉบับ 
     5.3 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญ 
 

     ระยะเวลาแล้วเสร็จ 3 วันทำการ (นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย)  
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 6. แปลใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
     6.1 ให้นักศกึษาเขยีนคำร้อง แบบใบคำร้องทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง (General Request Form) 

     6.2 แนบหลักฐานดังนี ้
➢ สำเนาใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทย)  จำนวน 1 ฉบับ 

     6.3 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญ 
   

     ระยะเวลาแล้วเสร็จ 3 วันทำการ (นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย)  
 

 7. ใบแทนปริญญาบัตร 
     7.1 ให้นักศกึษาเขยีนคำร้อง แบบใบคำร้องทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง (General Request Form) 

     7.2 แนบหลักฐานดังนี ้
➢ ใบแจ้งความ (ตัวจริง) ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 

     7.3 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญ 
 

     ระยะเวลาแล้วเสร็จ 3 วันทำการ (นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย)  
 

 **ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือสำคัญ ข้อ 1-7 ให้ยื่นคำร้องพร้อมชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญ ดังนี้ 
  ปริญญาโทส่วนกลาง     ฉบับละ  100 บาท 
   ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ ฉบับละ  100 บาท 
  ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ  ฉบับละ  100 บาท 
  ปริญญาโทนานาชาต ิ   ฉบับละ  200 บาท 
     ปริญญาเอก    ฉบับละ  200 บาท 
 

 8. หนังสือรับรองอื่น ๆ  
     • หนังสือรับรองลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร 
     • หนังสือรับรองเพื่อลาศึกษาต่อ 
     • หนังสือสำคัญส่งตัวกลับเข้ารับราชการ 
     • หนังสือรับรองการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
     • ใบรับรองค่าใช้จ่าย 
     • ใบรับรองเวลาเรียน  
 

 **สำหรับหนังสือสำคัญ ข้อ 8 ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญ 
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นักศึกษาท่ีต้องการขอหนังสือสำคัญ สามารถติดต่อได้ที ่
เคาน์เตอร์บริการ (หมายเลข 10) หน่วยหนังสือสำคัญ 

ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย อาคารท่าชัย (TCB) ชั้น 1 
 

ติดต่อด้วยตนเอง 

เปิดให้บริการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์            เวลา 09.00 - 18.00 น. 

วันเสาร์ - วันอาทิตย์          เวลา 09.00 - 15.00 น 

(วันเสาร-์วันอาทิตย์ ให้บริการเฉพาะรับคำร้องขอหนังสือสำคัญ และจ่ายเอกสารที่แลว้เสร็จเท่าน้ัน) 

ปิดให้บริการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 

 

โทร. 0-2310-8560, 0-2310-8000 ต่อ 3702 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. (พักเที่ยง) 

 
 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ ได้ที ่
เว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th 

 หัวข้อ “Download แบบฟอร์มต่างๆ” (แบบฟอร์ม-ฝ่ายบริการการศึกษา ) 
 

ตรวจสอบสถานะเอกสารสำคัญได้ที่ 
เว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th 

 หัวข้อ “ระบบตรวจสอบสถานะ” (ระบบตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญต่าง ๆ) 
 

 

http://www.grad.ru.ac.th/
http://www.grad.ru.ac.th/
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การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาให้แล้วเสร็จก่อนกำหนด
วันพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั้น ๆ สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.ru.ac.th) ประมาณ 30 วัน ก่อนวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ผู้สำเร็จการศึกษา ต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อมและรับจริง ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
หากไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ผู้ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาให้แล้วเสร็จก่อน
กำหนดวันพิธีร ับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานั ้นๆ มิฉะนั ้นจะไม่มีสิทธิ ์ร ับใบรับรองสภา
มหาวิทยาลัยฯ ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) และใบปริญญาบัตร  

การติดต่อขอรับปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดต่อ
ขอรับปริญญาบัตรได้ภายหลังจากพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น 1 สัปดาห์  ดังน้ี 

1. รับปริญญาบัตรด้วยตนเอง ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ (One-Stop Service) 
อาคารท่าชัย ชั้น 1 โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตน 

2. รับปริญญาบัตรโดยมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ซึ่งต้องเตรียมเอกสาร ดังน้ี 
2.1  หนังสือมอบอำนาจ (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ru.ac.th) 
2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบอำนาจ 
2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบอำนาจ 

3. รับปริญญาบัตรโดยประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 เขียนคำร้องขอให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ (สามารถดาวน์โหลดคำร้องได้จากเว็บไซต์  

ของบัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ru.ac.th)  
3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหข้องผู้สำเร็จการศึกษา 
3.3  ซองกันกระแทกขนาด C4 พร้อมติดแสตมป์จำนวน 70 บาท  

 (จ่าหน้าซองถงึตนเอง เขียนชื่อ-สกุล เบอรโ์ทรศัพท์ และที่อยู่ที่จัดส่งใหช้ัดเจน) 
3.4  ส่งเอกสารข้อ 3.1 - 3.3 ใส่ซองส่งไปรษณีย์มาที่  
      หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (จัดส่งปริญญาบัตร) ฝ่ายบริการการศึกษา  
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 1 แขวงหัวหมาก  
      เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240 
 

 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที ่ หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา               
บัณฑิตวิทยาลัย  อาคารท่าชัย ชั้น 1  โทร. 0-2310-8561, 0-2310-8000 ต่อ 3707  (ในวันและเวลาราชการ) 
 

 >>ตรวจสอบสถานะการจัดส่งปริญญาบัตร เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ได้ที่ www.grad.ru.ac.th 
     หัวข้อ “ระบบตรวจสอบสถานะ” (ระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่งเฉพาะปริญญาบัตรทางไปรษณีย์)  
 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.grad.ru.ac.th/
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แถบสีครุยของคณะและโครงการศึกษาภาคพิเศษ 
  

 คณะนิติศาสตร์    สีขาว 
 คณะบริหารธุรกิจ   สีฟ้า 
 คณะมนุษยศาสตร์   สีแสด 
 คณะศึกษาศาสตร์   สีชมพ ู
 คณะวิทยาศาสตร์   สีเหลือง 
 คณะรัฐศาสตร์ 
    -รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   สีแดงเข้ม 
    -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สีน้ำตาล 
 คณะเศรษฐศาสตร์   สีม่วง 
 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สีเทา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   สีแดงเลือดหมู 
 คณะสื่อสารมวลชน   สีเขียวอ่อน 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  สีชมพูอมส้ม 
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ภาคผนวก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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