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สามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียน การดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และสาเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

(1)

สารบัญ
หน้า
คานา............................................................................................................................. ..................
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรการศึกษา.................................................................................................................
การรับเข้าศึกษา.....................................................................................................................
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา..........................................................................................
สถานที่ตั้งและการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย...............................................................................
สถานที่ตั้งและการติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ/สถาบัน.............................................................
การเปลี่ยนคานาหน้านาม ยศ ชื่อ และชื่อสกุล......................................................................
การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา...............................................................................................
การลงทะเบียนเรียน..............................................................................................................
การลงทะเบียนเรียนล่าช้า......................................................................................................
การลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา......................................................................
การวัดและประเมินผลการศึกษา...........................................................................................
การแก้ไขผลสอบอักษร I (ไอ)................................................................................................
การตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (e-graduate)………………..
การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม..............................................................................
การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา...................................................................................
การลาพักการศึกษา...............................................................................................................
การลาออกจากการเป็นนักศึกษา...........................................................................................
การเปลี่ยนแผนการศึกษา และเปลี่ยนสาขาวิชา....................................................................
การลงทะเบียนเรียนใหม่ และ/หรือลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาซ้า (Re-grade)
และการนับหน่วยกิต…………………………………………………………………………………………………
การสอบประมวลความรู้........................................................................................................
การเทียบโอนหน่วยกิต………………………………………………………………………………………………

(3)

(1)

1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
9
9
9
9
10
11
11
12
13
13

หน้า
รายงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรูปแบบของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์.............
กระบวนการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์.......................................................
แนวปฏิบัติในกระบวนการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์..................................
การดาเนินงานเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ...............................................................................
การแจ้งจบการศึกษา.......................................................................................................................
การตรวจสอบรายชื่อการอนุมัติปริญญา.........................................................................................
การขึ้นทะเบียนปริญญา......................................................................................................... .........
การขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ...............................................................................................
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร……………………………………………………………………..................
แถบสีครุยของคณะและโครงการพิเศษ...........................................................................................
ภาคผนวก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561...............
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559.......................................................................................................................................

(4)

16
17
18
22
24
25
25
27
30
31
35
51

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้กาหนดหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
1. แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ คือ
(1) แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยหลักสูตร
อาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่บั ณฑิตวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ จะต้องผ่ านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และบัณฑิตวิทยาลัย
(2) แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่ว ยกิต และต้องศึกษา
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทาสารนิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การรับเข้าศึกษา
1. การรั บ สมัคร ใบสมัคร และหลั กฐานประกอบการสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ย
ในแต่ละภาคการศึกษา
2. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธี การคัดเลือก
ตรวจสอบและประเมินศักยภาพด้านสติปัญญาของผู้สมัค รเข้าเป็นนักศึกษาจากผลการศึกษา หนังสือรับรอง
ประสบการณ์ ผลการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ กรณี อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาก าหนด
การวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด
3. ผู้ซึ่งได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบี ยนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
ตาม วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแต่รอผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นั กศึ กษา เมื่อ มีคุ ณวุ ฒิ คุ ณสมบั ติ และมีห ลั กฐานประกอบการรายงานตั ว ครบถ้ ว น ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้ที่ได้รับอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ ดาเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกากับ ควบคุม
ดู แ ล และประสานงานการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
โดยการบริหารจัดการหลักสูตร การเปิด -ปิด และพัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบ การดาเนินงานจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และผลงานงานนิพนธ์ของนักศึกษามีมาตรฐานทางวิชาการ การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางการศึกษา อีกทั้งให้บริการด้านงานทะเบียนนั กศึกษา ทั้งข้อมูล
ประวั ติ ส่ ว นตั ว ข้ อ มู ล การศึ ก ษา ผลการศึ ก ษา การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา
การลงทะเบี ย น การสอบวั ด ผล การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา การให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ
การออกหนังสือสาคัญต่าง ๆ ตลอดจนการจัดทาข้อมูลเผยแพร่ ในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล
เว็บ ไซต์ เอกสารคู่มื อนั กศึ กษาต่ าง ๆ ข่าวบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย รวมถึ งให้ คาปรึ กษาแนะนาเกี่ ยวกับการศึ กษา
การท างานวิ จั ย และเรื่ องอื่ น ๆ แก่ นั กศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษา ทั้ งด้ วยตนเอง ผ่ านสื่ อ และทางโทรศั พท์
อีกทั้งรับผิดชอบการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
บัณ ฑิต ศึ กษาคณะ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ดูแ ลเกี่ ยวกับ การเรี ย นการสอน เอกสารประกอบการเรี ย น
การประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน โดยมีผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาคณะเป็นผู้ควบคุมดูแล

สถานที่ตั้งและการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง ตั้ ง อยู่ ที่ อ าคารท่ า ชั ย ชั้ น 1 และชั้น 3 มหาวิ ท ยาลั ย
รามค าแหง ถนนรามค าแหง แขวงหั ว หมาก เขตบางกะปิ กรุ ง เทพมหานคร 10240 เว็ บ ไซต์
www.grad.ru.ac.th นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
ฝ่ายบริการการศึกษา (อาคารท่าชัย ชั้น 1)
หน่วยรับสมัครและลงทะเบียน โทร. 0-2310-8563
- รับสมัครนักศึกษา
- การลงทะเบียนเรียน/การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา/การรักษา สถานภาพนักศึกษา/
การลาพักการศึกษา/การเทียบโอนหน่วยกิต
หน่วยทะเบียนประวัติและประมวลผลสอบ โทร. 0-2310-8554
- ฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา/บัตรประจาตัวนักศึกษา/เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล คานาหน้านามของนักศึกษา
- ผลการศึกษา
หน่วยหนังสือสาคัญ โทร. 0-2310-8560
- ขึ้นทะเบียนปริญญา
- ออกหนังสือสาคัญต่าง ๆ ได้แก่
1) ใบตรวจสอบผลการศึกษา (Checkgrade Report) กรณีไม่สาเร็จการศึกษา
2) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
3) หนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
4) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) กรณีสาเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
5) หนังสือรับรองเพื่อลาศึกษาต่อ
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6) หนังสือสาคัญส่งตัวกลับเข้ารับราชการ
7) ใบรับรองค่าใช้จ่าย
หน่วยตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา โทร. 0-2310-8561
- การแจ้งจบการศึกษา/การเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญา
- การรับพระราชทานปริญญาบัตร
- การตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษา
ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ (อาคารท่าชัย ชั้น 3)
- ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองหลักสูตรที่เรียน โทร. 0-2310-8565
- นักศึกษาปริญญาเอก/ปริญญาโท แผน ก (วิทยานิพนธ์)/แผน ข (สารนิพนธ์) โทร. 0-2310-8557 ดังนี้
1) ประกาศกาหนดการสอบป้องกันและตรวจรูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง และอื่น ๆ (ทางเว็บไซต์)
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/การขออนุมัติเค้าโครง (ตรวจสอบข้อมูลใน e-graduate)
3) การขออนุมัติสอบ/การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
4) คู่มือการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
5) รูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง และอื่น ๆ
6) การส่งตรวจรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ พร้อมหลักฐานอื่น ๆ เช่น ว. 9 / ว. 11
เป็นต้น จนกระทั่งสาเร็จการศึกษา (ตรวจสอบข้อมูลใน e-graduate)
7) การรับเอกสาร ว. 5 ไปทาเรื่องแจ้งจบที่โครงการ/คณะที่สังกัด
- ตรวจสอบหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ (ว. 9) และหลักฐานการคัดลอกผลงาน (ว. 11) ของรายงาน
การค้นคว้าอิสระ (IS) โทร. 0-2310-8565
- การเข้าใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ โทร. 0-23108564
- การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8564
- การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการค้นคว้าอิสระเพื่อการพัฒนา (ระบบออนไลน์) โทร. 0-2310-8564
- การเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยและข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ออนไลน์
โทร. 0-2310-8564

สถานที่ตั้งและการติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ/สถาบัน
สานักงานบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ (อาคารใหม่คณะนิติศาสตร์ ชั้น 4)
โทร. 0-2310-8188
สานักงานบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (อาคารวิโรจน์-สุรภี ถกลศรี ชั้น 1)
โทร. 0-2310-8226-7 กด 6
สานักงานบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 2 ชั้น 2)
โทร. 0-2369-2667
สานักงานบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ (อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3)
โทร. 0-2310-8335 และ 0-2310-8347

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สานักงานบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL) ชั้น 1)
โทร. 0-2310-8427 และ 0-2319-2199
สานักงานบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์ (อาคารรัฐศาสตร์ ชั้น 3)
โทร. 0-2310-8469-70
สานักงานบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4)
โทร. 0-2310-4527 และ 0-2310-4531
สานักงานบัณฑิตศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (อาคารสุโขทัย ชั้น 9)
โทร. 0-2310-8933
สานักงานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ชั้น 4)
โทร. 0-2310-8570-1
สานักงานบัณฑิตศึกษาคณะสื่อสารมวลชน (อาคารสุโขทัย ชั้น 2)
โทร. 0-2310-8977

การเปลี่ยนคานาหน้านาม ยศ ชื่อ และชื่อสกุล
นักศึกษาที่มีการเปลี่ยนคานาหน้านาม หรือยศ ชื่อ ชื่อสกุล หลังจาก ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
ให้นักศึกษาดาเนินการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ข้อมูลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จก่อนการสอบประมวลความรู้ ซึ่งหาก
สภามหาวิทยาลัยรามคาแหงอนุมัติปริญญาแล้ว จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ทั้งสิ้น
นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอแก้ไข และแนบเอกสารได้ที่ หน่วยทะเบียนประวัติและประมวลผลสอบ
ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8554

การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่ ในกรณีบัตรประจาตัวนักศึกษาชารุด , สูญหาย
เปลี่ยนคานาหน้านาม, ยศ, ชื่อ และชื่อสกุล ให้ดาเนินการติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1
โดยชาระเงินค่าธรรมเนียมทาบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวน 100 บาท พร้อมแนบรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว
หรือ 2 นิ้ว จานวน 1 รูป สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ และเอกสารแนบแล้วแต่กรณี ดังนี้
บัตรชารุด
- แนบบัตรประจาตัวนักศึกษาที่ชารุด
บัตรสูญหาย
- แนบใบแจ้งความบัตรนักศึกษาหาย
เปลี่ยนยศ, คานาหน้านาม
- แนบหลักฐานการเปลี่ยนยศ, คานาหน้านาม
เปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล
- แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล
นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอแก้ไข และแนบเอกสารได้ที่ หน่วยทะเบียนประวัติและประมวลผลสอบ
ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8554
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การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาส่วนกลาง ต้องลงทะเบียนเรียน ตามที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
แต่ละภาคการศึกษา ทั้งการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเรียนทาง Internet
กรณีลงทะเบียนเรียนทาง Internet ให้นักศึกษาดาเนินการลงทะเบียนเรียน ตามขั้นตอนและวิธีการ
ลงทะเบียนเรียนในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ru.ac.th
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ การลงทะเบียนเรียนได้ที่ เว็บไซต์ www.e-regis.ru.ac.th
การลงทะเบียนเรียน มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษา
ปฏิบัติข้อกาหนด ดังนี้
1.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
1.2 การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใด นักศึกษาต้องได้รั บความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาสาขาวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาแรกเข้า และการลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6
หน่ วยกิต ในภาคฤดู ร้ อน ทั้ งนี้ ไม่ รวมหน่ วยกิ ตของวิ ทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือการ
ลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ (AU)
กรณีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กาหนด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาค
ฤดูร้อน
3. กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรระดับคะแนน B หรือสูงกว่า นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชานั้นซ้าอีกไม่ได้
4. การลงทะเบียนเรียนต้องอยู่ในระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาที่โครงการศึกษาภาคพิเศษกาหนด
นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิม พระเกี ย รติ ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ใ น
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
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การลงทะเบียนเรียนล่าช้า
นักศึกษาส่วนกลาง ให้นักศึกษาดาเนินการ ดังนี้
1. ลงทะเบี ยนเรี ยนล่ า ช้ า ตามก าหนดการ ที่ ก าหนดไว้ ในปฏิ ทิ นการศึ กษา ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา
แต่ละภาคการศึกษา
1.1 นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะที่นักศึกษาเรียน โดยรับบัตรลงทะเบียนเรียน แล้วกรอก
ข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามให้ความเห็นชอบ แล้วมาดาเนินการลงทะเบียนเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1
1.2 นักศึกษาชาระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ 100 บาท
2. กรณีลงทะเบียนเรียนล่าช้าหลังกาหนดการ ที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 นั ก ศึ กษาติ ดต่ อ บั ณ ฑิต ศึ กษาคณะที่ นัก ศึก ษาเรีย น ยื่น คาร้อ งขอลงทะเบีย นเรี ยนล่ า ช้ า
ต่อคณบดีบั ณฑิตวิทยาลั ย ผ่านผู้ อานวยการบัณฑิตศึกษาคณะ พร้อมบัตรลงทะเบียนเรียน ที่ให้อาจารย์
ที่ป รึ กษาประจ าสาขาวิชา หรื อผู้ ที่ได้รั บมอบหมายลงนามให้ ค วามเห็ นชอบ หลังจากยื่นคาร้องประมาณ
2 สัปดาห์ ให้นักศึกษาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงทะเบียนเรียนต่อไป
2.2 นักศึกษาชาระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ 100 บาท
นักศึก ษาโครงการศึกษาภาคพิเ ศษ ให้ ล งทะเบี ยนเรียนตามประกาศโครงการศึ กษาภาคพิเศษ
และชาระค่าขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ 100 บาท
นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ให้ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ตามที่กาหนดไว้ในปฏิทิน
การศึกษา ระดับ บั ณฑิตศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิ มพระเกียรติ และช าระค่าขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
วันละ 100 บาท
กรณีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า หลังกาหนดการที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ยื่นคาร้อง
ขอลงทะเบี ยนเรี ยนล่าช้า ต่อ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านรองอธิการบดีสาขาวิทยบริก ารเฉลิ มพระเกียรติ
เพื่อขออนุมัติ

การลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา
นักศึกษาส่วนกลาง ให้นักศึกษาดาเนินการ ดังนี้
1. ลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชาตามกาหนดการ ที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา แต่ละภาคการศึกษา
1.1 นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะที่นักศึกษาเรียน โดยรับบัตรลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่ม
กระบวนวิชา แล้วกรอกข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจาสาขาวิช า
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติ แล้วนาบัตรลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา พร้อมใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียน มาดาเนินการที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การบอกเพิ่มกระบวนวิชา นักศึกษาชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามจานวนหน่วยกิต
1.3 การบอกเลิกกระบวนวิชา นักศึกษาได้รับค่าลงทะเบียนเรียนคืนตามจานวนหน่วยกิต
และการขอเงินคืน ต้องสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมาด้วย
1.4 การบอกเลิกกระบวนวิชาตามกาหนดการนี้จะไม่ปรากฏกระบวนวิชาในระเบียนผลการศึกษา
1.5 กรณีการบอกเลิกกระบวนวิชาในภาคการศึกษาแรกเข้าของนักศึกษา ให้คงเหลือกระบวนวิชา
เรียนไม่ต่ากว่า 3 หน่วยกิต
2. กรณีลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชาหลังกาหนดการ ที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะที่นักศึกษาเรียน ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่ม
กระบวนวิชา ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาคณะ พร้อมบัตรลงทะเบียนบอกเลิก
บอกเพิ่มกระบวนวิชาที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติ หลังจากยื่น
คาร้องประมาณ 2 สัปดาห์ ให้นักศึกษาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงทะเบียนเรียนต่อไป
2.2 การบอกเพิ่มกระบวนวิชาหลังกาหนดการ นักศึกษาชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามจานวนหน่วยกิต
2.3 การบอกเลิกกระบวนวิชาหลังกาหนดการลงทะเบียนบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา ที่กาหนดไว้
ในปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จะปรากฏกระบวนวิชาและได้รับผลการศึกษาอักษร W (Withdrawal)
ในระเบียนผลการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
2. ให้ใช้ระบบอักษรระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล เว้นแต่กระบวนวิชาที่กาหนดให้วัดและ
ประเมินผล ด้วยอักษร S และ U
3. อักษรแสดงผลการศึกษา อักษรระดับคะแนน ค่าคะแนนต่อหน่ว ยกิต และความหมายของ
การวัดและประเมินผล
อักษรแสดงผลการศึกษา ที่ไม่มีระดับคะแนน กาหนดดังนี้
อักษร
S
U

ความหมาย
เป็นที่พอใจ
Satisfactory
ไม่เป็นที่พอใจ Unsatisfactory

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อักษรระดับคะแนน กาหนดดังนี้
อักษร
ระดับคะแนน
A
AB+
B
BC+
C
CD
F

ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.00
0.00

ความหมาย
ดีเยี่ยม
เกือบดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
เกือบดี
พอใช้
เกือบพอใช้
อ่อน
ตก

Excellent
Almost Excellent
Very Good
Good
Fairly Good
Almost Good
Fair
Almost Fair
Poor
Failure

อักษรแสดงผลการศึกษา ที่ไม่มีการประเมินผล หรือยังไม่มีการประเมินผล หรือการประเมินผล
ยังไม่สมบูรณ์ กาหนดดังนี้
อักษร
I
P
T
AU
X
W

ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด
ดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ์ ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ผู้เข้าร่วมศึกษา
ไม่มีรายงานผลสอบ
การบอกเลิกกระบวนวิชา

Incomplete
In Progress
Thesis in Progress
Auditor
No Report
Withdrawal

สิ่งที่นักศึกษาควรรู้เกี่ยวกับผลสอบคือ กระบวนวิชาใดที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว ได้รับผลสอบเป็นอักษร
D, F, U และ W นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ ใหม่

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การแก้ไขผลสอบอักษร I
นักศึกษาต้องดาเนินการแก้ไขผลสอบอักษร I ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด การแก้ไขผลสอบอักษร I ให้ดาเนินการได้เพียง 1 ครั้ง นักศึกษาที่แก้ไข ผลสอบอักษร I
หากสอบผ่านจะได้รับอักษรแสดงผลการศึกษาสูงสุด ไม่เกินอักษรระดับคะแนน B

การตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (e-graduate)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษา ผลการลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษา ได้ใน เว็บไซต์
www.grad.ru.ac.th หัวข้อ e-graduate โดยก่อนทาการเข้าตรวจสอบข้อมูล นักศึกษาต้องกาหนดรหัสผ่าน
ด้วยตนเอง (ก่อนการกาหนดรหัสผ่าน ขอให้ตรวจสอบแป้นพิมพ์ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามที่ท่าน
ต้องการให้ถูกต้อง)
หากมีการแก้ไขทะเบียนประวัติ ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังกล่าว ส่งที่หน่วยทะเบียน
ประวัติและประมวลผลสอบ ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1
ยกเว้น ข้อมูล ที่ อยู่ และที่อยู่ ที่ท างาน หากไม่ถู กต้องนักศึกษาสามารถดาเนินการแก้ไขในระบบ
ได้ด้วยตนเอง

การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
มหาวิทยาลัยจะคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิต และค่าอักษรระดับคะแนนของ
กระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี หากกระบวนวิชาใด
ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครั้ง ให้นามาคานวณทุกครั้ง
การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาเอาผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าอักษรระดับ
คะแนนทุก กระบวนวิช าตามข้อ 23.16 แห่ง ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่า ด้ว ยการศึก ษา
ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ. 2561 มารวมกันแล้ ว หารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของกระบวนวิ ชาทั้ งหมด
ในการหารนี้ ให้มีทศนิยม 2 ตาแหน่ง ไม่ปัดเศษทศนิยม ดังนี้
ผลบวก (จานวนหน่วยกิต x แต้มระดับคะแนน)
ผลบวกจานวนหน่วยกิตทั้งหมด

การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
1. นักศึกษาต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภายในกาหนดการลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษา
2. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้
2.1 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(1) นักศึกษาส่วนกลาง
ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
(2) นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
(3) นักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
2.2 นักศึกษาที่สอบไล่ครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร แต่ยังทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
ไม่แล้วเสร็จ
(1) นักศึกษาส่วนกลาง
ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
(2) นักศึกษาโครงการภาคศึกษาพิเศษ
ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
3. กรณี ค้างช าระค่า รั กษาสถานภาพการเป็นนัก ศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติ ดต่อกั น
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่นักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
4. กรณีนักศึกษาไม่ได้ลาพักการศึกษา และไม่ได้ชาระค่ารักษาสถานภาพเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน หากมีความประสงค์จะศึกษาต่อต้องยื่นคาร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยนั กศึ กษาติ ดต่ อบั ณฑิ ตศึ กษาคณะ หรื อสาขาวิ ทยบริ การเฉลิ มพระเกี ยรติ หรือโครงการศึ กษาภาคพิเศษ
ที่นักศึกษาเรียน และยื่นคาร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อขออนุมัติ
5. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้องชาระค่าขอคืนสถานภาพการเป็น
นักศึกษา และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาย้อนหลัง
5.1 ค่าขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้
(1) นักศึกษาส่วนกลาง
จานวน 2,000 บาท
(2) นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 2,500 บาท
(3) นักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ
จานวน 2,500 บาท

การลาพักการศึกษา
นักศึกษาทีม่ ีประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องดาเนินการ ดังนี้
1. นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ หรือสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียติ หรือโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ที่นักศึกษาเรียน และยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
2. นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้คราวละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
3. นักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคแรกของการเข้าศึกษาไม่ได้
4. นักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อกลับมาศึกษาหลังจาก
ลาพักแล้ว และยังอยู่ในระยะเวลาศึกษา ให้ยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา โดยชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาเท่ากับจานวนภาคการศึกษาปกติที่ได้ลาพัก
5. การลาพักการศึกษานั้น นับเป็นระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องด้วย

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
นั กศึกษาที่ มีความประสงค์จะลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ให้ ดาเนินการติ ดต่อบั ณฑิตศึกษาคณะ
หรือสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียติ หรือโครงการศึกษาภาคพิเศษที่นักศึกษาเรียน โดยยื่นคาร้องขอลาออก
จากการเป็ นนั กศึกษาต่อคณบดีบั ณฑิตวิทยาลั ย และแนบส าเนาบัตรประจาตัว นักศึกษา หรือ ส าเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนเพื่อขออนุมัติ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกให้ถือว่ายังมีสถานภาพการเป็น
นักศึกษา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแผนการศึกษา และเปลี่ยนสาขาวิชา
นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ย นแผนการศึกษา หรือเปลี่ยนสาขาวิช า จะต้องศึกษาแผนการศึกษาหรือ
สาขาวิชาเดิมที่เลือกเข้าศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
นักศึกษาส่วนกลาง ให้นักศึกษาดาเนินการ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแผนการศึกษา
1.1 นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ และ/หรือสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน เขียนคาร้องขอเปลี่ยน
แผนการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา และประธานกรรมการสาขาวิชา
1.2 ชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1
(1) นักศึกษาภาคปกติ
จานวน 500 บาท
(2) นักศึกษาภาคพิเศษ
จานวน 1,000 บาท
1.3 ยื่ น ค าร้ อ งขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาที่ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะ ต่ อ คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ผ่ า น
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา พร้อมกับแนบใบเสร็จค่าเปลี่ยนแผนการศึกษาเพื่อขออนุมัติ
1.3.1 กรณีนักศึกษาแผน ก ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ไว้แล้ว ในภาคการศึกษา
ที่ผ่านมาให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ยื่นคาร้องขอเปลี่ ยนแผนการศึกษา และขอบอกเลิกกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาคณะ พร้อมแนบใบเสร็จค่าเปลี่ยนแผนการศึกษา
เพื่อขออนุมัติ
(2) เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์จะได้รับการบันทึกผลการศึกษา
เป็นอักษร W (Withdrawal)
1.4 นั กศึ ก ษาต้ องด าเนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จ ก่ อ นกาหนดการลงทะเบี ย นเรี ยนที่ ต้ อ งเรี ย นตาม
หลักสูตรของแผนการศึกษาใหม่
2. การเปลี่ยนสาขาวิชา
2.1 นักศึกษาติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ และ/หรือสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน ยื่นคาร้องขอเปลี่ยน
สาขาวิชา ต่อประธานกรรมการสาขาวิชาเดิ ม และประธานกรรมการสาขาวิชาใหม่ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาสาขาวิชา
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2.2 ชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1
(1) นักศึกษาภาคปกติ
จานวน 500 บาท
(2) นักศึกษาภาคพิเศษ
จานวน 1,000 บาท
2.3 ยื่นคาร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่บัณฑิตศึกษาคณะ ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านผู้อานวยการ
บัณฑิตศึกษา โดยแนบคาร้องที่ประธานกรรมการสาขาวิชาทั้ง 2 สาขาวิชา ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับ
แนบใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขาวิชาเพื่อขออนุมัติ
2.4 เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 เพื่อดาเนินการ
เปลี่ยนรหัสประจาตัวนักศึกษา และทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่ โดยชาระค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
จานวน 100 บาท
2.5 นักศึกษาต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
2.6 การนับระยะเวลาการศึกษา นับต่อเนื่องจากสาขาวิชาเดิม
นักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ ที่ต้องการเปลี่ยนแผนการศึกษา หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ติดต่อ
โครงการศึกษาภาคพิเ ศษที่นักศึกษาเรีย น เขียนคาร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา หรือเปลี่ยนสาขาวิช า
และชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา จานวน 1,000 บาท

การลงทะเบียนเรียนใหม่ และ/หรือลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาซ้า (Re-grade) และการนับหน่วยกิต
การลงทะเบียนเรียนใหม่ และ/หรือลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาซ้า (Re-grade) เพื่อเพิ่มระดับ
คะแนนเฉลี่ ย สะสม ให้ นั บ รวมเป็ น จ านวนหน่ ว ยกิ ต สะสมและค านวณแต้ ม คะแนนเฉลี่ ย สะสมด้ ว ย
และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครั้ง ให้นามาคานวณทุกครั้ง
1. นักศึกษาที่ได้รับผลสอบอักษรระดับคะแนน D, F สาหรับกระบวนวิชาบังคับ และ/หรือวิชาบังคับ
เลือก จะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นใหม่ หากเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือก นักศึกษาอาจ
ลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนได้ และกระบวนวิชาที่ระบุการวัดและประเมิลผลเป็นอักษร S หรือ U นักศึกษา
จะต้องได้อักษร S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และมีผลสอบครบตามหลักสูตรแล้ว มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง
3.00 จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เพิ่มและต้องเป็นกระบวนวิชาตามที่หลักสูตรกาหนด หรือลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาซ้า (Re-grade) กระบวนวิชาที่มีผลสอบอักษรระดับคะแนน B-, C+, C และ C- ใหม่อีกครั้ง
เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสม
กรณีผู้ที่ได้รับผลสอบอักษรระดับคะแนน B-, C+, C และ C- อาจขอลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อเพิ่ม
คะแนนสะสมอีกได้ ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่มีการเปิดสอนกระบวน
วิชานั้น ๆ ทันที
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3. การนับจานวนหน่วยกิตสะสม กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้รับอักษรคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+,
C, C-, D, F นับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้น เป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
4. นักศึกษาต้องได้รับอักษรระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C- จึงจะนับหน่วยกิต
ของกระบวนวิชานั้น ให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนด

การสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้สาหรับนักศึกษาปริญญาโท เป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปากเปล่าใน
สาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
และมีร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่น้ อยกว่า 3.00 โดยกาหนดให้ส อบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา
1. ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้เป็นผู้สอน
กระบวนวิช าในหลั ก สู ตรนั้ น อย่ า งน้ อ ย 3 คน เป็ น คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ แล้ ว รายงานผล
ให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 30 วัน นับจากที่กาหนดวันสอบ 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. นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบี ยนสอบประมวลความรู้ในภาคการศึกษาใดจะต้องสอบให้ แล้ ว เสร็จ
ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ หากไม่ประสงค์จะสอบหรือไม่สามารถสอบได้ในภาคที่ล งทะเบียน จะต้องขอ
ยกเลิกก่อนการสอบวันแรกของภาคการศึกษานั้น ๆ
3. นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกินคนละ 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตรโดยสอบภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

การเทียบโอนหน่วยกิต
นักศึกษาที่มีความประสงค์จ ะเทียบโอนหน่ว ยกิตที่เคยศึกษามาแล้ว ให้ติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ/
สาขาวิชา หรือสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ หรือโครงการศึกษาพิเศษที่นักศึกษาเรียน โดยเขียนคาร้อง
พร้ อ มหลั ก ฐานการศึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ที ย บโอน และเที ย บรายวิ ช าตามหลั ก สู ต ร
และเทียบโอนหน่วยกิต เมื่อผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อชาระค่าเทียบโอนหน่วยกิต
ที่บัณฑิตวิทยาลัย
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นักศึกษาผู้มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ต้องดาเนินการเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายใน ภาคการศึกษา
แรกเข้า หากนักศึกษาไม่มาดาเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ กาหนด จะต้องชาระค่าปรับ ภาคการศึกษาละ
2,000 บาท
การเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอน
(1) เคยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่ไม่สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
(2) สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้วประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาใหม่ หรือ
สาขาวิชาเดิม ต้องการเรียนในแผนการศึกษาใหม่ ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ
(3) เป็นนักศึกษาที่ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
1.2 เกณฑ์การเทียบโอน
(1) การเทียบรายวิชา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ว่าด้ว ยการศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา และตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประจา
บัณฑิตศึกษากาหนด
(2) กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้จะต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสู ตรที่นักศึกษาเข้าศึกษา
และมีผลการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับคะแนนอักษร B หรืออักษร S
(3) การเทียบรายวิชา และการเทียบโอนหน่วยกิต ต้องมีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
กระบวนวิชา หรือกลุ่มกระบวนวิชาที่ขอเทียบโอน
(4) การคานวณคะแนนเฉลี่ ยสะสม ให้ คานวณตามจานวนหน่วยกิตของกระบวนวิช า
ที่ได้รับการเทียบโอน และกระบวนวิชาที่ต้องเรียนใหม่
1.3 ค่าเทียบโอน และค่าธรรมเนียนการเทียบโอน
(1) ค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ
1,500 บาท
(2) ค่าเทียบโอนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต วิชาละ
1,500 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
5,000 บาท
2. นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอน
(1) สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และมีผลการศึกษา
ได้ ร ะดั บ คะแนนไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ส าขาวิ ช าก าหนด ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งใช้ เ วลาศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ย
1 ปีการศึกษา
(2) เคยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น แต่ไม่สาเร็จการศึกษา
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2.2 เกณฑ์การเทียบโอน
(1) การเทียบรายวิชา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ว่าด้ว ยการศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา และตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประจา
บัณฑิตศึกษากาหนด
(2) กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้จะต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรที่นักศึกษาเข้ าศึกษา
และมีผลการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับคะแนนอักษร B หรือระดับคะแนน 3.00 หรืออักษร S
(3) การเทียบรายวิชา และการเทียบโอนหน่วยกิต ต้องมีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
กระบวนวิชา หรือกลุ่มกระบวนวิชาที่ขอเทียบโอน
(4) กระบวนวิช าที่ได้รั บการเทียบโอน จะได้รับอักษรแสดงผลการศึกษาเป็นอักษร S
และได้รับการบันทึกในใบรับผลรองการศึกษาการเทียบโอนวิชา (WAIVED COURSE)
(5) การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณตามจานวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่เรียนใหม่
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
รายงานทางวิ ชาการที่ จั ดเป็ นงานวิ จั ยของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยรามค าแหงในระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา
ได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์ (dissertation) วิทยานิพนธ์ (thesis) สารนิพนธ์ (thematic paper) และการค้นคว้าอิสระ
(independent study) โดยรายงานการศึกษาวิจัยดังกล่าวภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา นับเป็นเอกสาร
ทางวิชาการที่เขียนขึ้นจากการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดกว้างขวางและลึกซึ้ง เป็นไปอย่างมีระบบตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและมีคุณภาพสูง ทั้งทางด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง เนื้อหา การใช้ภาษา ผู้ศึกษาในระดับปริญญาเอก
ต้องเขียนวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรียกว่า “ดุษฎีนิพนธ์” ผู้ศึกษาในระดับปริญญาโทและเลือกเรียน แผน ก
ต้องเขี ยนวิ ทยานิ พนธ์ ระดั บมหาบั ณฑิต เรี ยกว่ า “วิ ทยานิ พนธ์ ” ส่ วนผู้ เลื อกเรี ยน แผน ข จ าแนกออกเป็ น
2 ประเภท โดยเขียนแบบใดแบบหนึ่ง คือ “สารนิพนธ์” หรือ “การค้นคว้าอิสระ” ทั้งนี้ นักศึกษาในทุกหลักสูตร
มีความจาเป็นต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์และการอ้างอิงในรายงานทางวิชาการ จากหนังสือ
คู่มือการจั ดทาดุษฎีนิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของบัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย
รามคาแหง ซึ่งมีจาหน่ายที่ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรูปแบบของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
หน่วยมาตรฐานงานนิพนธ์ ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็น
หน่วยงานที่ควบคุมกากับดูแลผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีมาตรฐานทางวิชาการ มีคุณค่า คุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ สามารถนาไปเผยแพร่
ต่อสาธารณชนได้ อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีข องมหาวิทยาลัย โดยทาหน้าที่เป็นส่วนกลางปฏิบัติงานในด้าน
ธุร การของหน่ ว ยมาตรฐานงานนิ พนธ์ อ านวยความสะดวกแก่ ก รรมการผู้ ทาหน้ า ที่ต รวจรู ป แบบฯ และ
ให้ บริ การแก่นักศึกษาที่มาติดต่อขอรั บบริการ การประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาคณะ/
โครงการพิเศษ/โครงการปริญญาเอก ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันมีลักษณะการให้บริการ
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. งานด้านตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
2. งานสารสนเทศและเผยแพร่วิทยานิพนธ์
2.1 งานด้านฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
2.2 งานด้านเผยแพร่วิทยานิพนธ์
3. งานส่งเสริมความรู้วิทยานิพนธ์
3.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา
3.2 งานจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่บทความดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
สถานที่ทาการ : ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก)
อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 0-2310-8557 และ www.grad.ru.ac.th
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กระบวนการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ยื่นแบบ ว. 1 เพือ่ ขอแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิมพ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบในหนังสือคู่มือการจัดทา
ดุษฎีนิพนธ์ฯ ของมหาวิทยาลัย

ยื่นแบบ ว. 2 เพือ่ ขออนุมัติ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
สอบวิทยานิพนธ์
เขียนบทความ
ตีพิมพ์เผยแพร่

จัดทารูปเล่มที่มีรูปแบบและการ
อ้างอิงตามหนังสือคู่มือฯ โดยไม่
เข้าปก 1 ชุด รวมถึงหลักฐานการ
ตีพิมพ์เผยแพร่และแนบพร้อมกับ
แบบ ว. 4 ยื่นเพื่อขอรับการตรวจ
รูปแบบฯ ครั้งที่ 1 จนกระทั่ง
ถูกต้องสมบูรณ์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)

ศึกษาวิจยั ตามที่
กาหนดในเค้าโครงฯ
1. ยื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และ
แนบใบรับรองผลการศึกษาครบ
ทุกกระบวนวิชา
2. เสนอวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อ
ที่พิมพ์และอ้างอิงตามรูปแบบใน
หนังสือคู่มือฯ ต่อกรรมการสอบฯ
ทุกคนก่อนวันสอบอย่างน้อย 15 วัน
3. แก้ไขเนื้อหาที่คณะกรรมการสอบฯ
กาหนดให้แก้ไขและส่งให้ประธาน
กรรมการสอบฯ ตรวจสอบ

ส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
1. ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (เข้าปก)
จานวน 2 เล่ม
2. แบบส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ (ว. 5) จานวน 2 ฉบับ
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่มี
เลขหน้า) อย่างละ 3 ชุด
4. ข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
จัดเก็บในลักษณะ PDF บันทึกลงในแฟลชไดรฟ์
(flash drive)
5. แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก
งานนิพนธ์ (ว. 11) พร้อมแนบรายงานผลการ
ตรวจสอบการคัดลอกจากระบบ เฉพาะส่วนแรก

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

ยื่นแบบ ว. 3
หากต้องแก้ไข
ชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ์
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แนวปฏิบัติในกระบวนการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
การทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ (ซึ่งต่อไปนี้ จะขอใช้คาว่า วิทยานิพนธ์) นักศึกษาต้อง
ศึกษาและปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทาวิทยานิพนธ์ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานทางวิชาการ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและจัดทาหัวข้อพร้อมเค้าโครงที่จะทางานวิจัยในเบื้องต้นแล้ว ให้
ติดต่ อกั บ เจ้ าหน้ า ที่บั ณ ฑิต ศึก ษาของแต่ล ะคณะ/เจ้ าหน้า ที่โ ครงการฯ ซึ่ง จะด าเนิน เรื่อ งเสนอขอแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการที่ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ ซึ่ งประกอบด้ว ย แบบ ว. 1 คาสั่ งแต่ งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึ กษาฯ
และเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชานาญหรือ
เชี่ย วชาญพิเศษในสาขาวิช านั้ น ๆ และมีคุณสมบัติต ามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้ว ยการศึกษาในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาลงนามในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อดาเนินการต่อไป
2. การพิมพ์เค้าโครงวิทยานิพนธ์และต้นฉบับวิทยานิพนธ์
ก่อนการพิม พ์เค้าโครงวิทยานิ พนธ์ และต้นฉบั บวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องศึกษารายละเอีย ด
จากหนังสือ คู่มือการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง เกี่ยวกับการเขียน
ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บทที่ 3) การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (บทที่ 4 และ 5) การอ้างอิงใน
เนื้อหา (บทที่ 6) การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม (บทที่ 7) และการเขียนบทคัดย่อ (บทที่ 8)
นอกจากนี้ นั กศึกษาต้องตรวจทานการใช้ภ าษา การพิสู จน์อักษร การเว้นวรรคตอน การแยกคาระหว่าง
บรรทัดให้ถูกต้อง ในด้านรูปแบบของวิทยานิพนธ์ สามารถขอคาปรึกษาแนะนาได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา/โครงการ อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบัณฑิตวิทยาลัย
3. การสอบและเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษา
จัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามข้อกาหนดของสาขาวิชา (ถ้ามี) สาหรับนักศึกษาที่เรียนแผน ก
สามารถเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้หลังจากมีหน่วยกิตสะสมแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. การขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลังจากจั ดสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์แล้ ว ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ ยนแก้ไขรายละเอียดในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เช่น ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย เป็นต้น โดยให้ ปรับปรุง
จัดทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เรียบร้อย และนักศึกษายื่นแบบ ว. 2 นาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อขออนุมัติทา
วิทยานิพนธ์ตามชื่อเรื่องและรายละเอียดที่อธิบายไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเสนอผ่านบัณฑิตศึกษาคณะ/โครงการ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ทางระบบออนไลน์ (e-graduate)
ผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th
5. การแก้ไขหรือขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
หากมี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงชื่ อ เรื่ อ งวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษ
หลังจากที่เค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องยื่นแบบ ว. 3 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์ และเสนอผ่านบัณฑิตศึกษา
คณะ/โครงการ เพื่อขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6. การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และอาจ
แยกลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ในกรณีที่นักศึกษาสอบไล่ได้ครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร และได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบ
จานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนด แต่ยัง ทาวิทยานิพนธ์ไม่แล้วเสร็จ จะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นั ก ศึก ษา ทุก ภาคการศึ กษาปกติที่ ไม่ มีก ารลงทะเบี ยนเรี ยนกระบวนวิ ช าและวิท ยานิ พนธ์ จนกว่า จะส่ ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หากส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เข้าปก) ในภาคฤดูร้อน นั กศึกษาจะต้องชาระค่า
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคฤดูร้อนนั้น ๆ ด้วย
อนึ่ง นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ให้ครบหน่วยกิต ก่อนขอสอบวิทยานิพนธ์
7. การสอบวิทยานิพนธ์
เมื่อนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์เสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้นักศึกษาขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
7.1 นักศึกษาที่จะสอบวิทยานิพนธ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
7.1.1 ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ โดยมีผลการสอบ
ปรากฏอยู่ใน ใบตรวจสอบผลการศึกษา (Checkgrade Report)
7.1.2 มีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
7.1.3 ลงทะเบียนกระบวนวิชาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว
7.2 นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ ว. 7) เพื่อให้คณะเสนอชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (แบบ ว. 8) ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยต้องส่งพร้อมต้นฉบับวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อ
7.3 การกาหนดวันสอบ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด (นักศึกษาต้องตรวจสอบกาหนดการสอบวิทยานิพนธ์จากปฏิทินการศึกษา
แต่ละภาคของบัณฑิตวิทยาลัย)

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
7.4 นักศึกษาต้องเสนอต้นฉบับวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อ ที่ได้รับความเห็นชอบขั้นสุดท้ายจาก
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ทุ ก คน ก่ อ นถึ ง ก าหนดวั น สอบ
วิทยานิพนธ์อย่างน้อย 15 วัน
7.5 การสอบผ่าน ต้องได้รับมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่าน จะสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง ภายในเวลา 30 วันขึ้นไป นับจากวันสอบครั้งแรก
7.6 นักศึกษาต้องแก้ไขเนื้อหาตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กาหนดให้แก้ไข
8. การเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
นักศึกษาที่ทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ หลังจากสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์แล้ว จะต้องเขียนบทความจากผลงานดังกล่าวเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ตามรูปแบบและแนวปฏิบัติของ
แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ หรือเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการ (Proceedings) โดยนาหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน
สาหรับการสาเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้
8.1 กรณีที่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว
(ต้นฉบับ 1 ชุด และสาเนา 2 ชุด) ดังนี้
8.1.1 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (แบบ ว. 9)
จานวน 1 ฉบับ
8.1.2 สาเนาปกนอกของวารสาร
8.1.3 สาเนาสารบัญ
8.1.4 สาเนาเนื้อหาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
8.2 กรณีที่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่ได้ดาเนินการตีพิมพ์ (ต้นฉบับ 1 ชุด และสาเนา 2 ชุด) ดังนี้
8.2.1 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (แบบ ว. 9)
8.2.2 หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์จากแหล่งที่ตีพิมพ์
8.2.3 สาเนาเนื้อหาบทความที่นาไปตีพิมพ์
8.3 กรณี ที่ ผ ลงานดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ / วิ ท ยานิ พ นธ์ / สารนิ พ นธ์ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นเอกสาร
การประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว (ต้นฉบับ 1 ชุด และสาเนา 2 ชุด) ดังนี้
8.3.1 แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (แบบ ว. 9)
8.3.2 สาเนาปกนอกของเอกสารประชุมวิชาการ
8.3.3 สาเนาสารบัญ
8.3.4 สาเนาเนื้อหาบทความที่พิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ
9. การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะส่งต้นฉบับดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบ ก็ต่อเมื่อ
9.1 ผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00
9.2 สอบผ่านวิชาภาษาต่างประเทศ (RU Test)
9.3 สอบผ่านวิชาความรู้คู่คุณธรรม สาหรับบัณฑิตศึกษา (RAM 6001) (กรณีปริญญาโท)
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9.4 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนด
9.5 สอบผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ อย่างสมบูรณ์
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ แ ก้ ไ ขวิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ทั้ ง ด้ า นเนื้ อ หาและรู ป แบบการพิ ม พ์
รวมถึงการอ้างอิงแล้ว จะต้องส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์เพื่อรับการตรวจรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีขั้นตอน
และวิธีการตรวจดังจะกล่าวในลาดับต่อไป
9.6 ส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขแล้ว จานวน 1 เล่ม ซึ่งต้องผ่านการรับรองความถูกต้องทั้งด้าน
เนื้ อ หา รู ป แบบ การอ้ า งอิ ง และอื่ น ๆ จากประธานกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และผู้ อ านวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะ/ประธานโครงการ โดยเป็นฉบับที่ไม่เข้าปก พร้อมแนบเอกสารดังนี้
9.6.1 แบบส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบฯ ครั้งที่ 1
(แบบ ว. 4) จานวน 2 ชุด
9.6.2 สาเนาเอกสารตรวจสอบผลการเรียน (เช็คเกรด) จานวน 1 ชุด
9.6.3 สาเนาเอกสารรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
และปรากฏผลเป็น S จานวน 1 ชุด
9.6.4 แบบ ว. 9 พร้อมหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ตามที่ระบุในข้อ 8.
9.7 ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่ส่งตรวจ ต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา และรูปแบบ
การพิ มพ์ การอ้ างอิง ตามคู่ มือ การท าดุษ ฎีนิ พนธ์ฯ ของมหาวิท ยาลั ยรามคาแหง ซึ่ งบั ณฑิ ต วิท ยาลั ย จะ
พิจารณาต้นฉบับวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาส่ งตรวจ ครั้งที่ 1 หากผลการพิจารณา พบว่า ไม่เป็นไปตามที่กาหนด
ไว้ในหนังสือ คู่มือการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ฯ จะส่งคืนนักศึกษาให้นากลับไปแก้ไขก่อน
9.8 บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเล่มต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้กับผู้ตรวจ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมี
ข้อผิ ดพลาด ผู้ ตรวจจะให้คาปรึ กษาแนะน าและส่ งคืนนักศึกษาแก้ไขจนกว่ารูปแบบจะถูกต้องสมบูรณ์ตามที่
กาหนดในหนังสือคู่มือการจัดทาดุษฎีนิพนธ์ฯ การแก้ไขวิทยานิพนธ์ในแต่ละครั้ง ต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง
จากประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาของคณะ/ประธานโครงการ นั้น ๆ
9.9 นักศึกษาที่ส่งเล่มตรวจรูปแบบฯ แล้ว สามารถติดตามรายละเอียด สถานะการดาเนินงานได้
ทางระบบออนไลน์ (e-graduate) ผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th
10. การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หลังจากรูปเล่มและรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติความถูกต้อง นักศึกษาจะต้องส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแล้วที่บัณฑิตวิทยาลัย ตามรายละเอียดต่อไปนี้
10.1 การส่งดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ใช้แบบ ว. 5 จานวน 2 ชุด และเล่มดุษฎีนิพนธ์
หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เข้าปก 2 เล่ม
10.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไม่มีเลขหน้า จานวน 3 ชุด
10.3 ข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ เหมือนกับเล่มที่เข้าปกโดยจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ
PDF File ตามรูปแบบที่กาหนดบันทึกลงในอุปกรณ์สาหรับบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (flash drive)
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10.4 แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์ (ว. 11) พร้อมแนบรายงานผลการตรวจสอบ
การคัดลอกจากระบบ เฉพาะส่วนแรก
กาหนดวันที่สาเร็จการศึกษาของนักศึกษา คือ วันที่นั กศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูร ณ์พร้อม
หลักฐาน ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ต้องภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดในแต่ละภาคการศึกษา

การดาเนินงานเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ของอาจารย์ที่ปรึกษาและสอบการค้นคว้าอิสระ สาหรับหลักสู ตรปรับปรุง ในระดับ
ปริญญาโท (แผน ข การค้นคว้าอิสระ) นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กาหนดรูปแบบการ
จัดสอบการค้นคว้าอิสระ และแนวปฏิบัติในกระบวนการทาการค้นคว้าอิสระดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการจัดสอบการค้นคว้าอิสระ
1.1 มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ
1.2 ดาเนินการสอบปากเปล่าของนักศึกษา โดยให้ครอบคลุมประเด็นการค้นคว้าอิสระ
1.3 อาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาการทา
การค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อาจารย์/คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ทาหน้าที่สอบและประเมินผล การค้นคว้าอิสระ
2. แนวปฏิบัติในกระบวนการทาการค้นคว้าอิสระ
2.1 แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้สาหรับหลักสูตรปรับปรุง ในระดับปริญญาโท (แผน ข การค้นคว้าอิสระ)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2.2 คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ต้องเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มีคุณ วุฒิ ปริ ญญาเอกหรื อเทีย บเท่ า หรื อขั้น ต่าปริญ ญาโทที่มีต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
2.3 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา หรือผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาคณะ เสนอรายชื่อ
ขอแต่งตั้งอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ แบบ ค. 1.1
และ แบบ ค. 1.2
2.4 การรายงานความก้าวหน้าในการทาการค้นคว้าอิสระ
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดาเนินการทาการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้นักศึกษา
ติดต่อขอคาปรึกษาแนะนากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้บันทึกรายงานความก้าวหน้าการทาการค้นคว้าอิสระ
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ลงในแบบบันทึกการให้คาปรึกษาการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระหว่าง
นั ก ศึ ก ษากั บ อาจารย์ / คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา (ว. 10) ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาขาดการติ ด ต่ อ กั บ อาจารย์ /
คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และกรณีที่ดาเนินการทาการค้นคว้าอิสระแล้วเสร็จสมบูรณ์
ให้อาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษารายงานต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และผู้อานวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะ ตามลาดับ เพื่อทราบและดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
2.5 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์/คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
เมื่อนักศึกษาทาการค้นคว้าอิสระแล้วเสร็จ และอาจารย์/คณะกรรมการที่ปรึกษา
การค้ น คว้ าอิ ส ระเห็ น ชอบให้ ส อบได้ ให้ คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึ ก ษาประจาสาขาวิ ช า หรื อ ผู้ อ านวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะ พิจารณาเสนอรายชื่อขอแต่งตั้งอาจารย์/คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ แบบ ค. 2.1 และ แบบ ค. 2.2 ทั้งนี้ การสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
ระบบเปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
2.6 คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์/คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย
2) กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการตามที่ ก าหนดข้ า งต้ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
สภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
2.7 การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ
เมื่อนักศึกษาสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว ให้ดาเนินการเผยแพร่ผลงาน
การค้น คว้าอิส ระ ในลั กษณะใดลั กษณะหนึ่งที่สื บค้นได้ โดยแนบหลั กฐานการเผยแพร่ที่ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมแบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ (ว. 9) เสนอผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาคณะ ตามลาดับ
เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการตรวจสอบต่อไป
2.8 การตรวจสอบการคัดลอกผลงานการค้นคว้าอิสระ
รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน โดยใช้
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th และบันทึกผลการตรวจสอบพร้อมรับรองโดย
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อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเจ้าของผลงาน ลงในแบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์ (ว. 11)
พร้ อ มแนบหลั ก ฐานประกอบ เสนอผ่ า นคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ช า ผู้ อ านวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะ ตามลาดับ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการตรวจสอบต่อไป
2.9 การส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
ให้นักศึกษาส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามมติของอาจารย์/
คณะกรรมการสอบการค้น คว้ าอิส ระ ต่อคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาประจ าสาขาวิช า และผู้ อานวยการ
บัณฑิตศึกษาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เล่มรายงานการค้นคว้าอิสระดังกล่าวให้หน่วยงาน
ที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ สาหรับนักศึกษาที่เรียนนอกเหนือจากส่วนกลาง ให้สาขาวิทยบริการจังหวัด
ต่าง ๆ หรือภูมิภาค เป็นผู้รับผิดชอบ
2.10 การส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ
เมื่อนักศึกษาได้ดาเนินการส่งเอกสารครบตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว เช่น รายงานการค้นคว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์ หลักฐานการเผยแพร่การค้นคว้าอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานฯ
โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ส่ งผลการสอบการค้น คว้ า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ เสนอผ่ า น
คณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึก ษาประจ าสาขาวิ ช า ผู้ อานวยการบั ณฑิ ตศึ กษาคณะ ตามล าดับ เพื่อ ให้ บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยดาเนินการตรวจสอบต่อไป
อนึ่ง สาหรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th
กรณีมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 0-2310-8557 และ 0-2310-8565 ในวันและเวลาราชการ

การแจ้งจบการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งจบการศึกษา
เพื่อให้การดาเนิ นงานเกี่ย วกับ การส าเร็จการศึกษาของนักศึ กษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้ว ย
ความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติสาหรับนักศึกษา ดังนี้
1. ขั้ น ตอนที่ 1 ให้ นั ก ศึ ก ษาด าเนิ น การกรอกแบบค าร้ อ งขอแจ้ ง จบการศึ ก ษาผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.ru.ac.th) หัวข้อ e-graduate
2. ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลและดาเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
2.1 ประวั ติส่ ว นตั ว (ค าน าหน้ านาม-ชื่ อ -ชื่ อ สกุล -วุ ฒิ การศึ กษาเดิ ม) ไม่ถู ก ต้ อ ง ติ ด ต่อ หน่ ว ย
ทะเบียนประวัติและประมวลผลสอบ ฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารทาชัย ชั้น 1
โทร. 0-2310-8554 ยกเวน ขอมูลที่อยู และที่ทาํ งานไมถูกตองสามารถดําเนินการแกไขในระบบไดดวยตนเอง
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2.2 ผลการเรียนและการลงทะเบียนเรียน กรณีผลสอบเป็น X หรือ I ติดต่อคณะหรือโครงการฯ
ที่นั กศึกษาสั งกัดแก้ไขให้ เรี ยบร้ อยก่อน หรือข้อมูล การลงทะเบียนเรียนไม่ครบ ไม่ถูกต้ อง ติดต่อหน่ว ย
รับสมัครและลงทะเบียน ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัยชั้น 1 โทร.0-2310-8563
3. ขั้ น ตอนที่ 3 พิ ม พ์ แ บบค าร้ อ งขอแจ้ ง จบการศึ ก ษาผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
(www.grad.ru.ac.th) หัวข้อ e-graduate นาไปยื่นที่คณะหรือโครงการฯ ที่นักศึกษาสังกัด โดยนักศึกษาที่ทา
ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ต้องแนบแบบ ว. 5 (แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์) และแบบ ว. 9 (แบบรายงานการตีพิมพ์ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) มาพร้อมด้วย
หมายเหตุ คานาหน้านาม-ยศ-ชื่อ-สกุล นักศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและยืนยันข้อมูล
ก่อนสั่งพิมพ์แบบคาร้องขอแจ้งจบการศึกษา เนื่องจาก คานาหน้านาม-ยศ-ชื่อ-สกุล ที่นักศึกษายืนยันในแบบ
คาร้องขอแจ้งจบการศึกษานั้น จะใช้ในการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะไม่สามารถ
แก้ไขในภายหลังได้เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติปริญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การตรวจสอบรายชื่อการอนุมัติปริญญา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่สภามหาวิทยาลั ยฯ อนุมัติปริญญา ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
(www.grad.ru.ac.th) หัวข้อ e-graduate และดาเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาได้ตามวันที่ร ะบุไว้ในเว็บไซต์
พร้อมทั้งจดบันทึก ภาค/ ปีการศึกษา/ ครั้งที่/ ลาดับที่ของการอนุมัติปริญญา เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน
ปริญญา

การขึ้นทะเบียนปริญญา
นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติปริญญาต้องขึ้นทะเบียนปริญญา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับ
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ใบรับรองผลการศึกษา ใบปริญญาบัตร และไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องได้ ภายหลังจากวันที่เสนอรายชื่อสภาฯ เพื่ออนุมัติปริญญาผ่านไปแล้ว
เป็นเวลา 1 สัปดาห์
การขึ้นทะเบียนปริญญามีขั้นตอนดังนี้
1. ให้นักศึกษาเขียนคาร้อง 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1 แบบขอหนังสือสาคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา (Request Form for
Official Graduation Documents and Graduation Registration, Graduate Level)
1.2 ระเบียนบัณฑิต (Graduate Record)
2. แนบหลักฐานดังนี้
2.1 รูปถ่ายสีหน้าตรง สวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ตามคณะที่สาเร็จการศึกษา
ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังเป็นสีฟ้าอ่อน ไม่มีลวดลาย ใช้กระดาษโฟโต้ หรือกระดาษ
สาหรับอัดรูปโดยเฉพาะ ห้ามใช้รูปโพลารอยด์)

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมคอด้วยกระดุมโลหะของมหาวิทยาลัย จัดแต่ง
ทรงผมให้เรียบร้อย ไม่บังชุดครุยด้านหน้า ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด
นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทลายชะลอมของมหาวิทยาลัยสวมชุดสูทสีดา
“กรณีข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวได้”
พระสงฆ์ ห่มคลุม
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3. ชาระค่าธรรมเนียม
3.1 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
ปริญญาโทส่วนกลาง (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ
ปริญญาโทนานาชาติ
ปริญญาเอก
3.2 ค่าใบรับรองสภามหาวิทยาลัย
ปริญญาโทส่วนกลาง
ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ
ปริญญาโทนานาชาติ
ปริญญาเอก

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

3.3 ค่าใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
ปริญญาโทส่วนกลาง
ฉบับละ
ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ฉบับละ
ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ
ฉบับละ
ปริญญาโทนานาชาติ
ฉบับละ
ปริญญาเอก
ฉบับละ

2,000
2,000
2,000
2,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

100
100
100
200
200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

100
100
100
200
200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วันทาการ (นับจากวันที่ยื่นคาร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย)

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การขอหนังสือสาคัญประเภทต่าง ๆ
บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ และมีรายละเอียดในการยื่นคาร้องขอ
หนังสือรับรองแต่ละประเภท ดังนี้
1. ใบตรวจสอบผลการศึกษา กรณีไม่สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 ให้นักศึกษาเขียนคาร้อง แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา (Request Form for Verification
of Grade Report) กรณีไม่สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (For Non-graduating Students at Graduate Level)
1.2 ชาระค่าธรรมเนียมหนังสือสาคัญ
ปริญญาโทส่วนกลาง
ฉบับละ
100 บาท
ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ฉบับละ
100 บาท
ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ
ฉบับละ
100 บาท
ปริญญาโทนานาชาติ
ฉบับละ
200 บาท
ปริญญาเอก
ฉบับละ
200 บาท
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 1 วันทาการ (นับจากวันที่ยื่นคาร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย)
2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2.1 ให้นักศึกษาเขียนคาร้อง แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา (Request Form for
Student Status Certificate, Graduate Level)
2.2 แนบหลักฐานดังนี้
2.2.1 ฉบับภาษาไทย
 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือสาเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
จานวน 1 ฉบับ
 รูปถ่ายสีหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ใช้กระดาษโฟโต้ หรือกระดาษสาหรับอัดรูปโดยเฉพาะ ห้ามใช้รูปโพลารอยด์)
2.2.2 ฉบับภาษาอังกฤษ
 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือสาเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
จานวน 1 ฉบับ
2.3 ชาระค่าธรรมเนียมหนังสือสาคัญ
ปริญญาโทส่วนกลาง
ฉบับละ
100 บาท
ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ฉบับละ
100 บาท
ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ
ฉบับละ
100 บาท
ปริญญาโทนานาชาติ
ฉบับละ
200 บาท
ปริญญาเอก
ฉบับละ
200 บาท
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 1 วันทาการ (นับจากวันที่ยื่นคาร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย)

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. หนังสือรับรองการสอบไล่ได้ครบหลักสูตร (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.1 ให้นักศึกษาเขียนคาร้อง แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา (Request Form for
Student Status Certificate, Graduate Level)
3.2 แนบหลักฐานดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือสาเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด
จานวน 1 ฉบับ
 รูปถ่ายสีหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ใช้กระดาษโฟโต้ หรือกระดาษสาหรับอัดรูปโดยเฉพาะ ห้ามใช้รูปโพลารอยด์)
3.3 ชาระค่าธรรมเนียมหนังสือสาคัญ
ปริญญาโทส่วนกลาง
ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ
ปริญญาโทนานาชาติ
ปริญญาเอก

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

100
100
100
200
200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 3 วันทาการ (นับจากวันที่ยื่นคาร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย)
4. ใบรับรองผลการศึกษา กรณีสาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
4.1 ให้นักศึกษาเขียนคาร้อง แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (Request Form for Transcript)
กรณีสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Upon Completion of the Degree Requirements, Graduate Level)
4.2 ชาระค่าธรรมเนียมหนังสือสาคัญ
ปริญญาโทส่วนกลาง
ฉบับละ
100 บาท
ปริญญาโทโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ฉบับละ
100 บาท
ปริญญาโทสาขาวิทยบริการฯ
ฉบับละ
100 บาท
ปริญญาโทนานาชาติ
ฉบับละ
200 บาท
ปริญญาเอก
ฉบับละ
200 บาท
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 5 วันทาการ (นับจากวันที่ยื่นคาร้อง ณ เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัย)
5. หนังสือรับรองเพื่อลาศึกษาต่อ
6. หนังสือสาคัญส่งตัวกลับเข้ารับราชการ
7. ใบรับรองค่าใช้จ่าย
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอหนั ง สื อ ส าคั ญ ข้ อ 1-4 ให้ ยื่ น ค าร้ อ งพร้ อ มช าระค่ า ธรรมเนี ย มหนั ง สื อ ส าคั ญ
สาหรับหนังสือสาคัญ ข้อ 5-7 ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมหนังสือสาคัญ

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาที่ต้องการขอหนังสือสาคัญตามที่กล่าวมาแล้ว
สามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์บริการหน่วยหนังสือสาคัญ
ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย (TCB) ชั้น 1

ติดต่อด้วยตนเอง
 เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 09.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เวลา 09.00 - 15.00 น

(วันเสาร์-วันอาทิตย์ ให้บริการเฉพาะรับคาร้องขอหนังสือสาคัญ และจ่ายเอกสารที่แล้วเสร็จเท่านั้น)
 ปิดให้บริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
โทร. 0-2310-8560 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. (พักเที่ยง)

ตรวจสอบสถานะเอกสารได้ที่
เว็บไซต์ www.grad.ru.ac.th หัวข้อ “ระบบตรวจสอบสถานะ”

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สาเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติปริญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องดาเนินการขึ้นทะเบียน
ปริญญาให้แล้วเสร็จทุกคน (กรณีผู้ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องดาเนินการขึ้นทะเบียน
ปริญญาด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิ์รับใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
และใบปริ ญ ญาบั ต ร ทั้ ง นี้ ใ ห้ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ณ วั น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นปริ ญ ญา และหากประสงค์ จ ะให้ จั ด ส่ ง
ใบปริ ญ ญาบั ต รทางไปรษณี ย์ ให้ เ ขี ย นค าร้ อ งขอให้ จั ด ส่ ง ใบปริ ญ ญาบั ต รทางไปรษณี ย์ พ ร้ อ มแนบซอง
กันกระแทกขนาด C4 ติดแสตมป์ จานวน 70 บาท (จ่าหน้าซองเขียนชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ที่จัดส่ง
ให้ ชัด เจน) หากประสงค์ มารั บ ปริ ญญาบั ตรด้ว ยตนเอง สามารถติด ต่อ ขอรับ ปริ ญญาบั ตรได้ ห ลั งจากพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 สัปดาห์)
การเข้ารั บ พระราชทานปริ ญญาบัตร ผู้ ส าเร็จการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และกาหนดการฝึกซ้อมได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.ru.ac.th)
ประมาณ 30 วั น ก่ อ นวั น พิ ธี รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบัต ร และผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งรายงานตั ว เข้ า รั บ
การฝึกซ้อมและรับจริงตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8561 (ในวันและเวลาราชการ)
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แถบสีครุยของคณะและโครงการพิเศษ
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษย์ศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสื่อสารมวลชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สีขาว
สีฟ้า
สีแสด
สีชมพู
สีเหลือง
สีแดงเข้ม
สีน้าตาล

สีม่วง
สีเทา
สีแดงเลือดหมู
สีเขียวอ่อน
สีชมพูอมส้ม

ภาคผนวก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๖1 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2552
๓.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
บรรดาข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“คณะ” หมายความว่า คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2541
และส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ข้อ 5 ให้ อธิการบดีรั กษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี มีปัญหาหรือไม่ส ามารถปฏิบัติตาม
ข้อบั งคับ นี้ ได้ ให้ อธิการบดีโ ดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริห ารงานมหาวิท ยาลั ยรามคาแหง
มีอานาจสั่งและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
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หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
ข้อ 6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย จั ด ควบคุ ม และอานวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 7 ระบบการศึกษา
7.1 จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ใช้เวลาศึกษาภาคการศึกษาปกติ ภาคละไม่น้อยกว่า 15 สั ปดาห์ และอาจมีภ าคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า
6 สัปดาห์
7.2 สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย แบ่ ง การสอนออกเป็ น กระบวนวิ ช า
และกาหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาเป็นจานวนหน่วยกิต และทาการสอนกระบวนวิชาหนึ่ง ๆ
ให้เสร็จสิ้นใน 1 ภาคการศึกษา
7.3 แต่ละกระบวนวิชามีชื่อวิชา รหัสวิชา และจานวนหน่วยกิต
7.4 รหัสวิชา ประกอบด้ว ย อักษรย่อของสาขาวิช า และเลขรหัส กระบวนวิช า
ประกอบด้วยเลข 4 หลัก ดังนี้
ระดับปริญญาโท
7.4.1 เลขตัวที่หนึ่ง
(๑) 6 แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
(2) 7 แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
7.4.2 เลขตัวที่สอง แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
7.4.3 เลขตัวที่สาม และสี่ แสดงถึง อนุกรมกระบวนวิชา
7.4.4 กระบวนวิชาในหมวดวิชาค้นคว้าอิสระ ใช้เลขรหัสกระบวนวิชาเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา ดังนี้
(1) เลขรหัสกระบวนวิชา 7096 สาหรับการค้นคว้าอิสระ
(2) เลขรหัสกระบวนวิชา 7097 สาหรับสอบประมวลความรู้
(3) เลขรหัสกระบวนวิชา 709๘ สาหรับสารนิพนธ์
(4) เลขรหัสกระบวนวิชา 709๙ สาหรับวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก
7.4.5 รหัสกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8 กรณียกเลิกการสอนกระบวนวิชาใด ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้นไว้ในหลักสูตร เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา แต่ให้ระบุไว้ในวงเล็บว่า ยกเลิกการสอนกระบวนวิชานั้นตั้งแต่เมื่อใด
กรณีที่เพิ่มการสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้กาหนดเลขรหัสวิชาใหม่ที่ยังไม่เคยนามาใช้
ถ้ามีความจาเป็นอาจกาหนดให้ใช้เลขรหัสวิชาที่ได้เลิกใช้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษาก็ได้
และให้ระบุไว้ในวงเล็บว่า เปิดสอนครั้งแรกเมื่อใด
กระบวนวิชาใดที่มีลักษณะเทียบเท่ากัน ต้องระบุไว้ในแต่ละกระบวนวิชา ซึ่งกระบวนวิชา
ดังกล่าวจะนับเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเท่านั้น
ข้อ 9 รหัสประจาตัวนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 10 ระยะเวลาศึกษา
10.1 หลักสูตรประกาศนียบั ตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตรบั ณฑิตชั้นสูง มีระยะ
เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องในปีการศึกษาสุดท้ายให้นับรวมด้วย
10.2 หลัก สูต รปริญ ญาโท มีร ะยะเวลาศึก ษาไม่เ กิน 5 ปีก ารศึก ษา หากมี
ภาคฤดูร้อนต่อเนื่องในปีการศึกษาสุดท้ายให้นับรวมด้วย
10.3 หลักสูตรปริญญาเอก
10.3.1 ผู้ สาเร็จการศึ กษาชั้น ปริญ ญาตรี มีร ะยะเวลาศึก ษาไม่เกิ น
8 ปีการศึกษา
10.3.2 ผู้ สาเร็จการศึก ษาชั้น ปริญญาโทมีระยะเวลาศึ กษาไม่เ กิน
6 ปีการศึกษา
10.4 กรณีนักศึกษาเทียบโอนตามข้อ ๒1 ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร
หรือประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 หลักสูตรการศึกษา
11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2 ปริญญาโท
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์
การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ คือ
(1) แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิ พนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต โดยหลักสูตรอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และบัณฑิตวิทยาลัย
(2) แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องทาสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
11.3 ปริญญาเอก
แบ่ ง การศึ ก ษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ ช าการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
11.3.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท า
ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้ เ ข้ า ศึ กษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญญาตรี จะต้ อ งท า
ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
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11.3.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์
ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท า
ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องทา
ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.4 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต
รายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตาม
จานวนหน่ว ยกิต ที่กาหนดไว้ใ นเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สูต ร และเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ก ารเทีย บโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40
ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
หมวด 2
การรับเข้าศึกษา ประเภทนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน
การบอกเพิ่ม การบอกเลิกกระบวนวิชา การรับโอนนักศึกษา
และการขอเทียบโอนหน่วยกิต
ข้อ 12 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
12.1 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
12.1.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
12.1.2 ระดับปริญญาโท
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
สาหรับผู้ เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จะต้องเป็นผู้ สาเร็จการศึกษา
ชั้นปริ ญญาตรี หรื อเทีย บเท่า ที่มีผลการเรียนดีเด่นในสาขาวิชาเดียวกันกับหลั กสูตรที่ศึกษาต่อ และมี
พื้นฐานความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้
12.1.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ปริ ญ ญาโท
หรือเทียบเท่า
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ระดับปริ ญญาเอก ผู้ส าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง หากต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
หรือเทียบเท่าปริญญาโท สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้ โดยไม่ต้อง
ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน
12.1.4 ระดับปริญญาเอก
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
12.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
12.2.1 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ
12.2.2 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้เฉพาะสาขาวิชา
ข้อ 13 การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
การรับสมัคร ใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 14 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตามที่เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ตรวจสอบและประเมินศักยภาพด้านสติปัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจากผลการศึกษา หนังสือรับรอง
ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน หรือกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษากาหนด
การวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 15 ผู้ ซึ่งได้รั บ พิจ ารณาให้ เ ข้าศึ ก ษาต้ องรายงานตัว เพื่ อขึ้ นทะเบีย นเป็นนั กศึก ษา
และลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ส าหรั บ ผู้ ผ่ านการคัดเลื อกแต่ รอผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลั ย จะรับรายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เมื่อมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กาหนด ผู้ที่ได้รับอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
ต่อเมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 16 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบารุงการศึกษา ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 17 ประเภทของนักศึกษา มีดังนี้
17.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า นักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 12
ซึ่งมหาวิทยาลัย รับเข้าศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
และปริญญาเอก
17.2 นักศึกษาวิสามัญ หมายความว่า นักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษา
และเมื่อเรียนครบ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีระดับคะแนน
เฉลี่ ย สะสมไม่น้ อยกว่า 3.00 ให้ มีสิ ทธิ์ เปลี่ ยนสถานภาพเป็น นัก ศึก ษาสามัญ โดยความเห็น ชอบของ
บัณฑิตวิทยาลัย
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ในกรณีน ัก ศึก ษาวิส ามัญ ยัง ไม่อ าจเปลี ่ย นสถานภาพตามวรรค หนึ ่ง
บัณฑิตวิทยาลัย จะอนุญาตให้เรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา
สามัญได้
17.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับผู้มี
คุ ณวุ ฒิ และคุ ณสมบั ติ เหมาะสมเข้ าเป็ นนั กศึ กษาสมทบและให้ ลงทะเบี ยนเรี ยน และ/หรื อท าการวิ จั ย
โดยไม่มีสิทธิ์รับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญา แต่มหาวิทยาลัยจะออกสัมฤทธิบัตรให้เมื่อจบการศึกษา
ระดับนั้นแล้ว
17.4 นักศึกษาที่ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นรายวิชาเพื่อใช้ในการเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 18 มหาวิทยาลัย จะจัดให้ มีการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิช าในแต่ละภาคการศึกษา
และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
18.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
18.2 การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใด นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ ดังนี้
18.2.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
18.2.2 ระดับปริญญาโท หรือระดั บปริญญาเอก จากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาสาขาวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
18.3 กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรระดับคะแนน B หรือสูงกว่า นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นซ้าอีกไม่ได้
18.4 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
และในภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
กรณีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง คณบดี
หรื อผู้ ซึ่งคณบดีมอบหมาย อาจอนุ มัติให้ล งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 18 หน่ว ยกิต
และในภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกเข้า ต้องลงทะเบียนเรียน
ไม่ต่ากว่า 3 หน่วยกิต
18.5 การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าไม่มีการลงทะเบียนเรียนในวิชานั้น
และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขนั้น ให้ได้รับอักษรแสดงผลการศึกษาเป็นอักษร W (Withdrawal)
18.6 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้
หากอาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษา
จะต้องยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและชาระค่าหน่วยกิตกระบวนวิชานั้น และนักศึกษาจะได้รับ อักษร
แสดงผลการศึกษาเป็นอักษร AU (Auditor)
18.7 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามแผนการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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18.8 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ถือว่าไม่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และนักศึกษาจะไม่มี
สิทธิ์เข้าสอบ การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอบของนักศึกษาในภาคนั้น ให้ถือว่าไม่มีผลใด ๆ
ยกเว้น นักศึกษาได้รับอนุ มัติจากคณบดีหรือตามที่มหาวิทยาลั ยกาหนด ให้ผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาเป็นกรณีไป
ข้อ 19 การบอกเพิ่มกระบวนวิชาใดจะกระทาได้ภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายใน 3 วัน แรกของภาคฤดูร้อน โดยได้รับ การอนุมัติจ ากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาสาขาวิช า
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
สาหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาภาคพิเศษ การบอกเพิ่มกระบวนวิชา ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การบอกเลิกกระบวนวิชาใดต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจาสาขาวิช า
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
20.1 ในกรณีนักศึกษาบอกเลิกกระบวนวิชาใดภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายใน 3 วันแรกของภาคฤดูร้อน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา กระบวนวิชาที่ขอบอกเลิกจะไม่ปรากฏ
ในระเบียนผลการศึกษา
สาหรับการบอกเลิกทุกกระบวนวิชา นักศึกษาต้องชาระค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น
กรณี ก ารบอกเลิ ก กระบวนวิ ช าในภาคการศึ ก ษาแรกเข้ า ของนั ก ศึ ก ษา
ให้คงเหลือกระบวนวิชาเรียนไม่ต่ากว่า 3 หน่วยกิต
20.2 ในกรณีนักศึกษาบอกเลิกกระบวนวิชาภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของ
กาหนดการบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา กระบวนวิชาที่ขอบอกเลิกจะปรากฏอักษร W (Withdrawal)
ในระเบียนผลการศึกษา
สาหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาภาคพิเศษ การบอกเลิกกระบวนวิชา ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 21 การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนแผนการศึกษา การรับโอนนักศึกษา และการ
เทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรณีเปลี่ยนแผนการศึกษา นักศึกษาต้องศึกษาแผนการศึกษาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
1 ภาคการศึกษาปกติ และยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
หมวด 3
จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 22 จานวน คุณวุฒิ และคุณ สมบัติข องอาจารย์ ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
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หมวด 4
การวัดและการประเมินผล การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้
และการทาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์
ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา
23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
23.2 ให้ใช้ระบบอักษรระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล เว้นแต่กระบวนวิชา
ที่กาหนดให้วัดและประเมินผล ด้วยอักษร S และ U
23.3 อักษรแสดงผลการศึกษา อักษรระดับคะแนน ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต
และความหมายของการวัดและประเมินผล
๒3.๓.๑ อักษรระดับคะแนน กาหนดดังนี้
อักษรระดับคะแนน ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต
ความหมาย
A
4.00
ดีเยี่ยม
Excellent
A3.67
เกือบดีเยี่ยม Almost Excellent
B+
3.33
ดีมาก
Very Good
B
3.00
ดี
Good
B2.67
ดีพอใช้
Fairly Good
C+
2.33
เกือบดี
Almost Good
C
2.00
พอใช้
Fair
C1.67
เกือบพอใช้ Almost Fair
D
1.00
อ่อน
Poor
F
0.00
ตก
Failure
๒3.๓.๒ อักษรแสดงผลการศึกษา ที่ไม่มีระดับคะแนน กาหนดดังนี้
อักษร
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
Satisfactory
U
ไม่เป็นที่พอใจ
Unsatisfactory
๒3.๓.๓ อักษรแสดงผลการศึกษา ที่ไม่มีการประเมินผล หรือยังไม่มี
การประเมินผล หรือการประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ กาหนดดังนี้
อักษร
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
Incomplete
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด
In Progress
T
ดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ์ ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ Thesis in Progress
AU
ผู้เข้าร่วมศึกษา
Auditor
X
ไม่มรี ายงานผลสอบ
No Report
W
การบอกเลิกกระบวนวิชา
Withdrawal
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23.4 อักษร S แสดงว่า ผลการศึกษาหรือการสอบเป็นที่พอใจ ใช้สาหรับกระบวนวิชา
ที่กาหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนน
23.5 อักษร U แสดงว่า ผลการศึกษาหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ ใช้สาหรับ
กระบวนวิชาที่กาหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนน
กรณีนักศึกษาทุจริตในกระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้
การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบดุษฎีนิพนธ์ หรือการคัดลอกงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
หรือดุษฎีนิพนธ์ โดยไม่มีการอ้างอิงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องถูกปรับผลการสอบเป็น
อักษร U และจะต้องถูกพักการเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
23.6 อักษร I แสดงว่า นักศึกษาไม่ได้รับการวัดผลในกระบวนวิชานั้น ให้สาเร็จ
สมบู ร ณ์ หรื อ มี เ วลาเข้ า ชั้ น เรี ย นน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75 แต่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของเวลาเรี ย น
ในกระบวนวิช านั้น หรือ ขาดสอบโดยมีเ หตุส มควร นัก ศึก ษาต้อ งดาเนิน การแก้ไ ขผลสอบอัก ษร I
ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การแก้ไขผลสอบอักษร I ให้ดาเนินการได้เพียง 1 ครั้ง นักศึกษาที่แก้ไข
ผลสอบอักษร I หากสอบผ่านจะได้รับอักษรแสดงผลการศึกษาสูงสุด ไม่เกินอักษรระดับคะแนน B
23.7 อักษร F แสดงว่า ผลการศึกษาหรือการสอบต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
กรณีนักศึกษาทุจริตในการสอบรายกระบวนวิชาที่นับหน่วยกิต จะต้องถูกปรับ
ผลการสอบเป็นอักษร F และจะต้องถูกพักการเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
23.8 อักษร P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันมากกว่า 1 ภาคการศึกษา
23.9 อักษร T แสดงว่า ยังไม่มีการวัดและการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าอยู่ในระหว่างดาเนินการ
23.10 อักษร AU แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา
โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น และต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าที่กาหนด
23.11 อักษร X แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังไม่มีการรายงานผลสอบ
23.12 อักษร W แสดงว่า
23.12.1 นักศึกษาได้บอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ ตามข้อ 20.2
23.12.2 การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 18.5
23.12.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
23.12.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
23.12.5 กรณีลาออก หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือได้รับอนุมัติให้บอกเลิก
ทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
23.12.6 มีเวลาเข้าชั้นเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาเรียนใน
กระบวนวิชานั้น ๆ
23.12.7 นักศึกษาไม่สามารถดาเนินการสอบแก้ไขผลสอบอักษร I ได้
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23.13 นักศึกษาที่ได้อักษรระดับคะแนน D, F สาหรับกระบวนวิชาบังคับ และ/หรือ
วิชาบังคับเลือก จะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นใหม่ หากเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือก
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอื่นแทนได้ และให้นับรวมเป็นจานวนหน่วยกิต สะสมและคานวณ
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
กระบวนวิชาใด หากระบุการวัดและประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U
นักศึกษาจะต้องได้อักษร S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นใหม่
23.14 ในกรณี ล งทะเบีย นเรีย นกระบวนวิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ให้ ใ ช้ ข้อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การบอกเลิกกระบวนวิชา การวัดและการประเมินผลสาหรับกระบวนวิชานั้น
โดยอนุโลม
23.15 อักษร S, U, I, P, T, AU, X และ W จะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
23.16 การนับจานวนหน่วยกิตสะสม
กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-,
D, F นับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้น เป็นจานวนหน่วยกิตสะสม
23.17 นักศึกษาต้องได้รับอักษรระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C, C- จึงจะ
นับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้น ให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนด
23.18 การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการฝึกงาน
ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นอักษร S หรือ U
23.19 มหาวิ ท ยาลั ย จะค านวณแต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมจากหน่ ว ยกิ ต
และค่าอักษรระดับคะแนนของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึก ษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชา
ระดับปริญญาตรี หากกระบวนวิชาใดลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครั้ง ให้นามาคานวณทุกครั้ง
23.20 การคานวณแต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาเอาผลคูณของจานวน
หน่วยกิตกับค่าอักษรระดับคะแนนทุก กระบวนวิช าตามข้อ 23.16 มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของ
หน่วยกิตของกระบวนวิชาทั้งหมด ในการหารนี้ ให้มีทศนิยม 2 ตาแหน่ง ไม่ปัดเศษทศนิยม
ข้อ 24 การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทีใ่ ช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
24.1 นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง สอบไม่ ผ่ า น มี สิ ท ธิ ส อบแก้ ตั ว ได้ 1 ครั้ ง การสอบแก้ ตั ว
ต้อ งสอบภายใน 2 ภาคการศึก ษาปกติ ถัด ไป นั บ จากการสอบครั้ ง แรก หากนั ก ศึ ก ษาสอบไม่ ผ่ า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา อาจพิจารณา
ให้โอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้
24.2 ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ รายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 4๐ วัน หลังจากวันสอบเสร็จ
ข้อ 25 การสอบประมวลความรู้สาหรับนักศึกษาปริญญาโท เป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือ
สอบปากเปล่าในสาขาวิช าเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิ ทธิส อบจะต้องสอบผ่ านกระบวนวิช า
ครบถ้ ว นตามหลั ก สู ต ร และมี ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ น้ อ ยกว่ า 3.00 โดยก าหนดให้ ส อบใน
ภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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25.1 ให้ คณบดีแต่งตั้ง อาจารย์ป ระจาหรือ อาจารย์พิเ ศษ ที่ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง
หรือมอบหมายให้เป็น ผู้ส อนกระบวนวิช าในหลัก สูตรนั้น อย่า งน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ แล้ว รายงานผลให้บัณฑิตวิท ยาลัยทราบ ภายใน 30 วัน นับ จากที่กาหนดวันสอบ
เป็นวันสุดท้าย โดยปรากฏผลสอบเป็นอักษร S หรือ U เท่านั้น
25.2 การสอบผ่านต้องได้รับมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบ
25.3 นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง และให้ประธาน
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สอบ
ข้อ 26 การทาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์
(1) วิ ทยานิ พนธ์ หมายถึ ง เอกสารทางวิ ช าการที่ เรี ยบเรี ยงขึ้ นจากการศึ กษา
ค้นคว้าวิจัย ในระดับปริญญาโท (แผน ก)
(๒) สารนิ พนธ์ หมายถึ ง เอกสารทางวิ ช าการที่ เรี ยบเรี ย งขึ้ นจากการศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจัย ในระดับปริญญาโท (แผน ข)
(๓) การค้นคว้าอิสระ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย ในระดับปริญญาโท (แผน ข)
(๔) ดุ ษฎี นิ พนธ์ หมายถึ ง เอกสารทางวิ ช าการที่ เรี ยบเรี ยงขึ้ นจากการศึ กษา
ค้นคว้าวิจัย ในระดับปริญญาเอก
26.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ตามเงื่อนไข
ดังนี้
26.1.1 นักศึกษาปริญญาโท ซึ่งศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้
(1) แผน ก แบบ ก 1 จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
(2) แผน ก แบบ ก 2 จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
(3) แผน ข (สารนิพนธ์) จะต้องทาสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(4) แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) จะต้องทารายงานการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
26.1.2 นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้
(1) แบบ 1 นักศึกษาซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องทา
ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สาหรับนักศึกษาซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องทาดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
(2) แบบ 2 นักศึกษาซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องทา
ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต นักศึกษาซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องทาดุษฎีนิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
26.2 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์
26.2.1 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 การเสนอให้อยู่ในเงื่อนไข
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และดุลพินิจ
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ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ให้เสนอได้ต่อเมื่อมีหน่วยกิตสะสมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
26.2.2 นักศึกษาปริญญาเอกให้เสนอได้ต่อเมื่อได้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
โดยให้อยู่ในเงื่อนไขของสาขาวิชาและดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
26.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ได้ หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัย
ได้อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
และอาจแยกลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
การลงทะเบียนเรียนและการสอบการค้นคว้า อิสระ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
26.4 นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาไทย
หรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์
แต่ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนบประกอบ
26.5 การสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
26.5.1 นักศึกษาปริญญาโท เมื่อนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
แล้ว เสร็จ และได้ร ับ ความเห็น ชอบจากอาจารย์ที่ป รึกษา หรือคณะกรรมการที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์แล้ว ให้ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษาเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
พร้อมส่งวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์
(1) กาหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
(2) การสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ จะกระทาได้ต่อเมื่อ
นักศึกษาสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
เว้นแต่นักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ให้อยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
(4) การสอบผ่าน ต้องได้รับมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(5) นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านจะสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง เมื่อพ้น 30 วัน
นับจากวันสอบครั้งแรก
26.5.2 นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ แ ล้ ว เสร็ จ
และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แล้ว ให้คณะเสนอ
ชื่อคณะกรรมการสอบป้ อ งกัน ดุ ษฎีนิ พนธ์ พร้อมส่ ง ดุษฎี นิพนธ์ มายังบั ณฑิตวิ ทยาลั ย เพื่อให้ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
(1) การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้
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(2) การสอบผ่ าน ต้องได้รับมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(3) นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่าน จะสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง เมื่อพ้น
30 วัน นับจากวันสอบครั้งแรก
26.6 การรายงานผลการสอบ ให้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
หรือคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจาก
วันสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือวันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
หมวด 5
สถานภาพของนักศึกษา การลา และการขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 27 การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีต่อไปนี้
27.1 ตาย
27.2 ลาออก
27.3 โอนเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
27.4 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12
27.5 ศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ 10
27.6 สาเร็จการศึกษา
27.7 นักศึกษาวิสามัญซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพตามข้อ 17.2
27.8 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน
และไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
27.9 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หรือสอบวิทยานิพนธ์ สอบสารนิพนธ์ หรือสอบ
ประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน
27.10 ค้างชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน เว้นแต่นักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
27.11 มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
ข้อ 28 การลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
28.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้คราวละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคฤดูร้อน
28.2 นักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อกลับมาศึกษาหลังจากลาพักแล้ว
และยังอยู่ในระยะเวลาตามข้อ 10 ให้ยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา โดยชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาเท่ากับจานวนภาคการศึกษาปกติที่ได้ลาพัก
ข้อ 29 นักศึกษาซึ่งประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออก ให้ถือว่ายังมีสถานภาพ
เป็นนักศึกษา ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 30 การกลั บเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวด 6
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
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ข้อ 31 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้
31.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
31.2 ปริญญาโท
31.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการที่ คณบดี แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้ สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
31.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิช าการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิช าการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
31.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอสารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่ คณบดีแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
31.3 ปริญญาเอก
31.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อทาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เสนอดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่ ค ณบดี แ ต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎี นิพนธ์ ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
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31.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ซึง่ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อ เป็น ผู้มีสิท ธิข อทาดุษ ฎี นิพ นธ์ เสนอดุษ ฎี นิพ นธ์ และสอบผ่า นการสอบปากเปล่า ขั้น สุด ท้า ย
โดยคณะกรรมการที่ ค ณบดี แ ต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎี นิพนธ์ ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หมวด 7
การเสนอชื่อเพื่อรับ เพิกถอนปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ข้อ 32 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิ ท ยาลั ย จะเสนอชื่ อ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติดังนี้
32.1 ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
32.2 มีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
32.3 ไม่มีหนี้ค้างชาระไว้ต่อมหาวิทยาลัย
32.4 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษวินัยนักศึกษา
ข้อ 33 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร ซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้สาเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้ว ตามกรณีดังต่อไปนี้
33.1 ผู้สาเร็จ การศึก ษาผู้นั้น ไม่มี คุณ วุฒ ิแ ละคุณ สมบัติค รบถ้ว นตามนัย ของ
คุณสมบั ติ ผู้ มีสิ ทธิ เข้าศึก ษา ตามข้อ ๑2.1 หรือ ผู้ ส าเร็จ การศึก ษาของหลั กสู ต รที่ได้ส าเร็จการศึกษา
ตามข้อ ๓1 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น
33.2 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็นองค์ประกอบ
สาคัญต่อการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของผู้สาเร็จการศึกษานั้น มีการคัดลอก หรือการซ้าซ้อนกับงาน
ของผู้อื่น หรือมีการจ้างทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระ การเพิกถอนปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเพิกถอน
ข้อ 34 การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
บัณฑิตวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอดหลักสูตร ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 35 มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้าซ้อนกับงาน
ของผู้ อื่ น หรื อ การจ้ า งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ สารนิ พ นธ์ การค้ น คว้ า อิ ส ระ หรื อ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ โดยใช้ ร ะบบ
ที่ทันสมัย
ในกรณี พ บว่ า มี ก ารคั ด ลอก มี ก ารซ้ าซ้ อ นกั บ งานของผู้ อื่ น หรื อ มี ก ารจ้ า งท า
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาถอดถอนวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนั้น
ข้อ 36 เมื่อมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า นักศึกษาทุจริตการทาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์ ไม่ว่าการทุจริตจะกระทาด้วยประการใด ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 8
วินัยนักศึกษา
ข้อ 37 วินัยนักศึกษาและการพิจารณาโทษทางวินัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
บทเฉพาะกาล
ข้อ 38 การใดที่มีอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไปจนแล้วเสร็จ
การใดตามข้อบังคับนี้ในส่วนที่เป็ นคุณให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับ แก่นักศึกษาที่เข้า
รับการศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับด้วย ทั้งนี้ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (3) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
รามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ สภามหาวิ ทยาลั ยรามค าแหง ในการประชุ มครั้ งที่ 5/2559 เมื่ อวั นที่ 11
พฤษภาคม 2559 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
“คณะ” หมายความว่า คณะที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับปริญญาโท
“การเทียบโอน” หมายความว่า การเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกคณะ และโครงการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเทียบโอน
(1) เคยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย แต่ไม่สาเร็จการศึกษา
เนื่องจากครบระยะเวลาตามหลักสูตร หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือสอบประมวล
ความรู้ ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
(2) เคยเป็ น นั กศึ ก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ศึ ก ษามาแล้ ว
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ และมี ผ ลการศึ ก ษารายวิ ช าไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ คะแนนอั ก ษร B
หรือระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนอักษร S แต่ไม่สาเร็จการศึกษา เนื่องจาก
ลาออก หรือโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น หรือค้างชาระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และประสงค์จะกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) เคยส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย สาขาวิ ช าใด
สาขาวิชาหนึ่งแล้ว ซึง่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาใหม่ หรือสาขาวิชาเดิม แต่ประสงค์
จะเรียนในแผนการศึกษาใหม่ ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ
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(4) เป็นนักศึกษาที่ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา
(5) เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษามาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ ต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา
(6) ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึก ษาจากสถาบั นการศึก ษาอื่น และมี ผ ล
การศึกษาได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าที่สาขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลั ย
อย่ า งน้ อ ย 1 ปี การศึกษา และลงทะเบี ยนเรียนรายวิช าหรือ วิทยานิพ นธ์ต ามหลั กสู ตรที่ เข้า ศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(7) เคยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ศึกษารายวิชา
ครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สาเร็จการศึกษา เนื่องจากเรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร
(8) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มีสถานภาพการเป็น
นักศึกษาอยู่ มีความประสงค์จะโอนย้ายมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย โดยให้เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้
ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ นับระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 6 เกณฑ์การเทียบโอน
(1) การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะกาหนด
(2) รายวิ ชาหรื อกลุ่ มวิ ชาที่ ได้ รั บการเที ยบโอน ให้ มี การบั นทึ กในใบรั บรองผล
การศึกษาเป็นการโอนรายวิชา (WAIVED COURSE) สาหรับผู้มีสิทธิเทียบโอนตามข้อ 5 (6) (7) และ (8)
ให้รายงานผลระดับคะแนนอักษร S
(๓) การค านวณคะแนนเฉลี่ ย สะสม ส าหรั บ ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ เ ที ย บโอนที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ตามข้อ 5 (1) (2) (3) และ (4) ให้คานวณตามจานวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่ได้รับเทียบโอนและ
กระบวนวิ ช าที่ ต้ อ งเรี ย นใหม่ ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 5 (5) ให้ ค านวณตามจ านวนหน่ ว ยกิ ต
กระบวนวิช าเดิม และกระบวนวิช าที่เปลี่ ยนแผนการศึกษา หรือสาขาวิช าใหม่ และส าหรับผู้ ที่มีสิ ท ธิ
เทียบโอนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (6) (7) และ (8) ให้คานวณตามจานวนหน่วยกิต ของกระบวนวิชา
ที่ต้องเรียนใหม่
(4) การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติของ
ผู้มีสิทธิเทียบโอนตามข้อ 5 ต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน และสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนนอักษร S (Satisfactory)
(5) ระยะเวลาการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 7 การรับสมัคร การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ 8 การดาเนินการเทียบโอน
(1) นั ก ศึ ก ษาผู้ มี สิ ท ธิ เ ที ย บโอนต้ อ งดาเนิ น การเที ย บโอนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
กรณีนักศึกษาไม่มาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
จะต้องชาระค่าปรับภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
(2) ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 5 (5) ต้ อ งดาเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นกาหนด
การลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาถัดไป
(3) นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ ยื่ น เอกสารพร้ อ มหลั ก ฐาน
การศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
(1) ผู้ มีสิ ทธิ เที ยบโอนซึ่งมี คุณสมบัติ ตามข้ อ 5 (1) (2) (3) และ (4) ต้ องช าระ
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 5,000 บาท และค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 1,500 บาท สาหรับ
กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและวิชาปรับพื้นฐาน วิชาละ ๑,๕00 บาท
(2) ผู้มีสิทธิเทียบโอนซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 5 (6) และ (7) ต้องชาระค่าธรรมเนียม
การเทียบโอน 5,000 บาท และค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 2,000 บาท สาหรับกระบวนวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิตและวิชาปรับพื้นฐาน วิชาละ 2,000 บาท
(3) กรณี ต ามข้ อ 5 (5) ต้ อ งชาระค่ า ธรรมเนี ย มการเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษา
หรือเปลี่ยนสาขาวิชา
(ก) นักศึกษาภาคปกติ 500 บาท
(ข) นักศึกษาภาคพิเศษ 1,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบารุงการศึกษา
ชั้นปริญญาโท
ข้อ 10 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ได้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มีอานาจสั่งและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายวิรัช ชินวินิจกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง

