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ค าน า 
 
 แนวปฏิบัติในการประสานงานใช้ส าหรับคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานการ
เรียนการสอนระดับปริญญาโท  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น
หัวใจส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอน ระบบเครือข่ายและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่องค์กรในภาพรวมต่อไป 
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---------------------------- 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน และการสอบ ระดับปริญญาโท สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมี
แนวทางปฏิบัติงานส าหรับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ช่วย ผู้ช่วยอาจารย์ กรรมการคุมสอบ และ
ผู้เกีย่วข้อง ดังนี้ 

 

1. อาจารย์ผู้สอน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
อาจารย์ผู้สอน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาอบรม              

การค้นคว้า การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ดังนี้ 
 1.1 มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 1.2 สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ในวิชาที่สอน 
 1.3 ชี้แนะให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.4 มีการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องชัดเจน มีการสอบย่อยเพ่ือวัดความเข้าใจของ
ผู้เรียน เป็นต้น 
 1.5 จัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม มีการ
น าเสนอด้วยวาจาและ/หรือลายลักษณ์อักษรในรูปของรายงาน 
 1.6 แนะน าและกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นอกเหนือจาก
ต าราเรียน เช่น ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้บริการ และ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 1.7 ใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์สื่อจากคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมน าเสนอ Power Point โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการค านวณ เป็นต้น 
 1.8 มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่              
การสอบปลายภาค การสอบกลางภาค การสอบย่อย การท ารายงาน การท าการบ้าน การมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น และการน าเสนอในชั้นเรียน มีการตรวจสอบผลงานของผู้เรียนอย่างเคร่งครัดเพ่ือ
ป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืน หรือให้ผู้อื่นท าให้ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา และต้อง
รายงานผลสอบไปยังบัณฑิตศึกษา ภายใน 40 วัน นับจากท่ีสอบเสร็จ 
 1.9 มีการสอดแทรกคุณธรรมขณะบรรยายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
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 1.10 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนและศึกษาเพ่ิมพูนความสามารถ
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 1.11 สร้างสรรค์และปรับปรุงต าราหรือเอกสารประสบการณ์สอนที่ใช้ในวิชาที่สอนโดยไม่
ลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการ 
 1.12 อุทิศเวลาให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ/หรือสารนิพนธ์ 
แก่นักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 
 1.13 จัดเตรียมต้นฉบับต าราในวิชาที่รับผิดชอบให้พร้อมก่อนการสอนและผลิตรูปเล่มต ารา
ที่สมบูรณ์ และจะต้องส่งมอบต าราที่เขียนขึ้น เพื่อจัดส่งให้แก่นักศึกษา 3 สัปดาห์ ก่อนมีการเริ่ม
บรรยายกระบวนวิชานั้น ๆ  
 1.14 การส่งต าราที่สาขาวิทยบริการฯ ให้ติดต่อส านักวิทยบริการฯ อาคารเวียงผา ชั้น 1 
คุณจรัสศรี  เดชยางกูร โทร. 02-310-8120, 02-310-8887 
 1.15 อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท าข้อสอบและบรรจุซองให้เรียบร้อย พร้อมเขียนชื่อผู้ออก
ข้อสอบหรือผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้หน้าซองข้อสอบ แล้วน าส่งที่บัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 3 ในวันพุธก่อนเวลา 16.00 น. ของสัปดาห์ที่มีการสอบ และให้ไปรับกระดาษค าตอบที่
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันพุธหลังการสอบไล่พร้อมลงนามรับ-ส่งเป็น
หลักฐาน 
 1.16 ให้อาจารย์ตรวจและประกาศผลสอบให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (40 วัน) 
มหาวิทยาลัยจะประกาศก าหนดสอบแก้ I (ไอ) ให้ก าหนดสอบในภาคการศึกษาถัดไป 
 1.17 ผลสอบ อักษร I (ไอ) แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในกระบวนวิชานั้น
ให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ หรือมีเวลาเข้าชั้นเรียนน้อยกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลา
เรียน 
 1.18 ผลสอบ อักษร W (ดับเบิ้ลยู) แสดงว่า 
  (1) นักศึกษาได้บอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้  
  (2) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ  
  (3) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
  (4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
  (5) กรณีลาออก หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือได้รับอนุมัติให้บอกเลิกทุกกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียน 
  (6) มีเวลาเข้าชั้นเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ 
 1.19 ผลสอบ อักษร F (เอฟ) แสดงว่า ผลการศึกษาหรือการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
กรณีนักศึกษาทุจริตในการสอบรายกระบวนวิชา จะต้องถูกปรับผลการสอบเป็นอักษร F และจะต้อง
ถูกพักการเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
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 1.20 นักศึกษาสามารถแก้ไขผลสอบอักษร I (ไอ) ได้เพียง 1 ครั้ง กรณียังสอบไม่ผ่านหรือ
ขาดสอบแก้ I (ไอ)  โดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัย นักศึกษาจะได้อักษร W (ดับเบิ้ลยู) ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
ในกระบวนวิชานั้น 
 
 2. อาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ช่วยอาจารย์ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 อาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ช่วยอาจารย์ ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนประสานกับเจ้าหน้าที่สาขา
วิทยบริการฯ และแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ดังนี้ 
 2.1 ชว่งเวลาปฏิบัติงาน 
  คณะศึกษาศาสตร์   วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี 
       เวลา 17.00 – 21.00 น. 
  คณะรัฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. 
       วันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.00 น. 
       วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 
 2.2 อยู่ประจ าในห้องบรรยายเพื่อควบคุมดูแลการเรียนการสอนและเวลาเรียนของนักศึกษา
ตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน 
 2.3 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาในวิชาที่สอน 
 2.4 ท ารายงานในแบบฟอร์ม ม.ร.ภ.1 และ ม.ร.ภ.2 พร้อมทั้งลงชื่อก ากับในสัปดาห์ที่ท่าน
ปฏิบัติหน้าที่ (แบบฟอร์มอยู่ในภาคผนวก) 
 2.5 นักศึกษามาสายเกินกว่า 1 ชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นแต่ละคาบ จะไม่มีสิทธิลงชื่อในคาบ
เรียนนั้น 
 2.6 ต้องให้นักศึกษาลงชื่อเมื่อสิ้นสุดการบรรยายวิชานั้นๆ  
 2.7 กรณีสัปดาห์ที่มีการบรรยายสด ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเซ็นชื่อหน้าห้องบรรยายตาม
เวลาที่ก าหนดหรือตามค าสั่งของอาจารย์ผู้สอน 
 2.8 ดูแลการแต่งกายของนักศึกษา กล่าวตักเตือนกรณีนักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพ หรือเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่นักศึกษาปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
 2.9 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย เช่น ช่วยควบคุมการสอบย่อยระหว่างที่มี
การเรียนการสอน น ากระดาษค าตอบ และ/หรือ รายงานของนักศึกษาส่งมอบอาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชา 
 2.10 กรณีมีเวลาที่เหมาะสมควรประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอน และนโยบายเชิงบวก
ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และ
เล็งเห็นความส าคัญในระบบการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
 2.11 งานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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 3. กรรมการควบคุมการสอบ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 กรรมการควบคุมการสอบ ท าหน้าที่รับ-ส่ง ข้อสอบ ควบคุมการสอบระดับปริญญาโท สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 
 3.1 กรรมการคุมสอบต้องไปรับข้อสอบที่ส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย 
ชั้น 3 ภายในเวลา 16.00 น. ของวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่มีการสอบและกรรมการควบคุมการสอบ
ทุกท่านต้องร่วมกับรับผิดชอบการรับข้อสอบทุกกระบวนวิชา ซึ่งจัดสอบที่สาขาวิทยบริการฯ และต้อง
ตรวจสอบการรับข้อสอบทุกวิชาทุกชั้นปีที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนการเดินทาง 
 3.2 กรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้รับผิดชอบน าข้อสอบไปยังสาขาวิทยบริการฯ ให้
ทันเวลาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.3 ก่อนการเปิดซองข้อสอบทุกครั้งให้เชิญผู้แทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีและกรรมการคุมสอบ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของซองข้อสอบทุกกระบวนวิชา แล้วจึงด าเนินการต่อไป 
 3.4 กรรมการควบคุมการสอบทุกท่านต้องรับผิดชอบการคุมสอบร่วมกันทุกกระบวนวิชา
เช่นเดียวกันกับที่ปฏิบัติในส่วนกลาง ไม่ทิ้งภาระหน้าที่ให้กรรมการคุมสอบท่านอ่ืนรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
เพราะมหาวิทยาลัยจัดกรรมการคุมสอบไว้ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 3.5 อาจารย์ที่ไม่สามารถไปควบคุมการสอบได้ ต้องแจ้งกลับไปยังคณะกรรมการอ านวยการ
ปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 ให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนปฏิบัติงาน 7 วัน พร้อมให้เหตุผลในการยกเลิก เพ่ือจะได้ด าเนินการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง
กรรมการคุมสอบต่อไป 
 3.6 เมื่อเดินทางกลับมาแล้วให้ส่งสมุดค าตอบและข้อสอบเหลือใช้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 
วัน หลังการเสร็จสิ้นการสอบ เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบหลักฐานการรับ-ส่งข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ ให้เป็นระบบห้ามกรรมการควบคุมการสอบรับข้อสอบโดยตรงจากอาจารย์เจ้าของวิชา
หรือน ากระดาษค าตอบ ส่งอาจารย์เข้าของวิชา โดยไม่ผ่านบัณฑิตวิทยาลัย เพราะจะท าให้สับสนและ
อาจเกิดปัญหาขึ้น 
 3.7 ในกรณีมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย น าเอกสาร หลักฐาน 
รวมทั้งให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการทุจริต (ม.ร.ภ.5) เปน็หลักฐาน และกรรมการควบคุมการสอบ
เขียนรายงานการทุจริต (ม.ร.ภ.5) ให้ชัดเจน โดยแยกข้อสอบ กระดาษค าตอบ เอกสารหลักฐานการ
ทุจริตทุกฉบับใส่ในซองบรรจุสมุดค าตอบ (เขียนหน้าซองว่า “กรณีทุจริต”) ส่วนซองของคณะกรรมการ
อ านวยการฯ / ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาแต่ละคณะ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ถ่ายส าเนาเอกสาร
ทุกฉบับใส่ในซองทุกซอง 
 3.8 ให้กรรมการควบคุมการสอบด าเนินการเรื่องบัญชีรายชื่อเข้าสอบของนักศึกษา  
  (1) คณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ 
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       บัญชีเซ็นชื่อเข้าสอบตัวจริง/ใบสรุปเข้าชั้นเรียน 80%/ใบ ม.ร.ภ.1/ม.ร.ภ.2 ตัว
จริง ใส่ในซองสมุดค าตอบซองที่ 1 และถ่ายส าเนาใส่ในซองสมุดค าตอบทุกซอง 
  (2) คณะรัฐศาสตร์ 
       บัญชีเซ็นชื่อเข้าสอบตัวจริง/ใบสรุปเข้าชั้นเรียน 80%/ใบ ม.ร.ภ.1/ม.ร.ภ.2 ตัว
จริง ใส่ซอง ส่งผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และถ่ายส าเนาใส่ในซองสมุดค าตอบทุก
ซอง 
 3.9 ในการควบคุมการสอบทุกครั้งกรรมการควบคุมการสอบต้องกรอกแบบฟอร์มสรุป
รายงานเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุมสอบของทุกกระบวนวิชา โดยแยกเป็นคณะ/วิชา และส่งไปที่
คณะกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 3.10 ประกาศให้นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดประมาณ 15 นาที 
 3.11 ประกาศห้ามน า ต ารา เอกสาร โน้ตย่อทุกประเภทติดตัวเข้ามาในที่นั่งสอบ (ยกเว้น
กรณีอาจารย์ผู้บรรยายอนุญาตเป็นรายวิชา) 
 3.12 ประกาศให้นักศึกษาน าบัตรประจ าตัวนักศึกษามาวางบนโต๊ะเพ่ือตรวจสอบ 
 3.13 ประกาศให้นักศึกษาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเก็บไว้ให้เรียบร้อย ห้ามวางไว้บน
โต๊ะระหว่างท าการสอบ 
 3.14 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกิน 15 นาที หลังจากแจกข้อสอบแล้ว 
 3.15 กรณีนักศึกษาทุจริต ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบและเคร่งครัด 
 
 4. เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิทยบริการฯ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิทยบริการฯ ท าหน้าที่ ดูแล อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ต่าง ๆ ดังนี้  

4.1 สาขาวิทยบริการฯ ที่มีการบรรยายสดต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องอย่างน้อย 1 คน                  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนหรือการท าแบบทดสอบย่อยของอาจารย์ผู้สอน 
 4.2 สาขาวิทยบริการฯ ที่มีอาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ชว่ยอาจารย์ กรณีมีการทดสอบย่อยหรือ Quiz          
ต้องเตรียมกระดาษและช่วยเก็บรวบรวมตรวจเช็คตามที่อาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ชว่ยอาจารย์แนะน า 
 4.3 น าแบบประเมิน อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ช่วยอาจารย์ ให้นักศึกษาประเมินและ
สรุปผลการประเมิน ส่งไปยังคณะกรรมการอ านวยการปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
 4.4 มอบแบบประเมินสาขาวิทยบริการฯ ให้กับอาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ช่วยอาจารย์ ประเมิน
หลังจากปฏิบัติงาน แต่ละสัปดาห์ และให้อาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ช่วยอาจารย์ ส่งไปยังคณะกรรมการ
อ านวยการปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
 4.5 รวบรวมรายงานที่เป็นรูปเล่มที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายแก่นักศึกษา ไปยังคณะต่าง ๆ 
หรือบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการตรวจเพื่อให้ทันผลการออกเกรด 
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 4.6 ประสานเรื่องบัญชีเซ็นชื่อเข้า-ออกชั้นเรียนในแต่ละคาบแต่ละวิชา ตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และให้อาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ช่วยอาจารย์ด าเนินการตรวจเช็คและลงชื่อผู้รับผิดชอบ
ทุกสัปดาห์ 
 4.7 กรณีสัปดาห์ที่มีการสอบไล่ ด าเนินการจัดสมุดค าตอบตามสีที่อาจารย์ผู้บรรยายก าหนด
และอ านวยความสะดวกในห้องสอบของแต่ละชั้นปีโดยเคร่งครัด 
 4.8 อ านวยความสะดวกอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ช่วยอาจารย์ 
 4.9 งานอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ช่วยอาจารย์/กรรมการควบคุมการสอบ/ผู้รับ 
  มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ  การเดินทางไปสาขาวิทยบริการฯ 
  ควรติดต่อประสานงานเรื่องการเดินทาง การรับ-ส่ง การจองตั๋วรถทัวร์ การจองตั๋ว
  เครื่องบิน กับทางสาขาวิทยบริการฯ ก่อน 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.  2552 

---------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.  
2541 สภามหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  
2552” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
   3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2547 
   3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
2548 
   3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  
2548 
   3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.  
2549 
   3.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  
2552 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้   
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   “คณะ” หมายความว่า คณะหรือสถาบันที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
   “คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
   “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและปริญญาเอก 
   “วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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หมวด 1 
ระบบการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษา 

 
 ข้อ 6 ให้บัณฑิตวิทยาลัย จัด ควบคุม และอ านวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ส าหรับการจัดการศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพิเศษ ให้อยู่ในความ
ควบคุมอ านวยการของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 7 ระบบการศึกษา 
   7.1 จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่ง เป็น  2 ภาคการศึกษาปกติ 
และอาจมีภาคฤดูร้อน ใช้เวลาศึกษาภาคการศึกษาปกติภาคละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนไม่น้อย
กว่า 5 สัปดาห์ 
    มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคพิเศษเพ่ือด าเนินการศึกษานอกเวลาราชการ 
   7.2 สาขาวิชาที่เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวิชา และก าหนดปริมาณ
ความมากน้อยของเนื้อหาวิชาเป็นจ านวนหน่วยกิต และท าการสอนกระบวนวิชาหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นในเวลา 1 ภาค
การศึกษา 
   7.3 แต่ละกระบวนวิชามีชื่อวิชา รหัสวิชา และจ านวนหน่วยกิต 
   7.4 รหัสวิชาประกอบด้วย อักษรย่อของสาขาวิชา และเลขประจ ากระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข 3 
หลัก 
    7.4.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย) 6, 7, 8, 9 แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
    7.4.2 เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
    7.4.3 เลขตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมของกระบวนวิชา   
 ข้อ 8 ในกรณียกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใด ๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชานั้นไว้ ในหลักสูตรเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่ายกเลิกการสอนกระบวนวิชานั้น ๆ ตั้งแต่เมื่อใด 
   ในกรณีที่เพ่ิมการสอนกระบวนวิชาใหม่ ให้ก าหนดเลขประจ าวิชาใหม่ ที่ยังไม่เคยน ามาใช้ ถ้ามี
ความจ าเป็นอาจก าหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้เลิกใช้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษาก็ได้ และให้บอกไว้ใน
วงเล็บว่าเปิดสอนครั้งแรกเมื่อใด 
   กระบวนวิชาใดที่มีลักษณะเทียบเท่ากัน ต้องระบุไว้ในแต่ละกระบวนวิชา เพราะกระบวนวิชา
ดังกล่าวจะนับเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเท่านั้น 
 ข้อ 9 รหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็น ดังนี้ 
   10.1 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาและรองผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาคนหนึ่งใน
แต่ละคณะ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบัณฑิตศึกษาคณะตามที่มหาวิทยาลัย และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย
มอบหมาย 
   10.2 ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะซึ่ งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ งประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาคณะเป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาคณะคนหนึ่งเป็นรอง
ประธานกรรมการ และกรรมการตามจ านวนประธานสาขาวิชาที่เปิดสอน กรณีไม่มีประธานสาขาวิชา ให้มี
กรรมการจ านวนไม่เกิน 13 คน เป็นกรรมการ 
    กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได ้
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   10.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    10.3.1 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
    10.3.2 ก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนและจัดการสอบไล่เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
    10.3.3 ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การสอน การ
วิจัย การจัดตารางสอน การจัดตารางสอบและการพิจารณาผลการสอบไล่ในระดับบัณฑิตศึกษาเสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย 
    10.3.4 ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
    10.3.5 จัดท าโครงการใช้จ่ายเงินประจ าปีส าหรับบัณฑิตศึกษาคณะเพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณา 
   10.4 แต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาซึ่งมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งตามที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ จ านวนไม่เกิน 5 คน ท าหน้าที่จัดการศึกษาในหลักสูตรที่มี
กระบวนวิชาในสาขาวิชานั้นและที่เกี่ยวข้องกับหลายภาควิชาหรือหลายคณะ 
   10.5 ให้คณะและภาควิชาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ท า
หน้าที่ช่วยอ านวยการศึกษาในสาขาวิชานั้น 
 ข้อ 11 ระยะเวลาศึกษา 
   11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องในปีการศึกษาสุดท้ายให้นับรวมด้วย 
   11.2 หลักสูตรปริญญาโทไม่เกิน 5 ปีการศึกษา หากมีภาคฤดูร้อนต่อเนื่องในปีการศึกษาสุดท้ายให้
นับรวมด้วย 
   11.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
    11.3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
    11.3.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
   11.4 ในกรณีไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บัณฑิตวิทยาลัย อาจผ่อนผันให้
นักศึกษาต่อเวลาการศึกษาได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องเป็นภาคการศึกษา
ติดต่อกัน หากมีภาคฤดูร้อนให้นับรวมด้วย นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ 
ดังนี้ 
    11.4.1 มีผลก้าวหน้าทางดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ อย่างเด่นชัด และ/
หรือ 
    11.4.2 มีความจ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย 
   11.5 กรณีนักศึกษาเทียบโอนตามข้อ 22 ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 12 หลักสูตรการศึกษา 
   12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และเป็นหลักสูตรการศึกษา
ที่สมบูรณ์ส าหรับสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ เนื้อหาของหลักสูตร จะซ้ าซ้อนกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้ไม่เกินร้อยละ 40  
   12.2 ปริญญาโท 
    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
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    12.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน 
ก มี 2 แบบ คือ 
     (1) แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
หลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนกระบวนวิชาเพ่ิมเติมได้ หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นโดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชานั้น และบัณฑิตวิทยาลัย 
     (2) แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษา
กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    12.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ และต้องมี
การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาแผน ข หากศึกษาวิจัยที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต                     
ในสาขาวิชาเดิมตามแผน ก ส าเร็จ ให้ถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา แบบ ก 2 ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   12.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และเป็นหลักสูตร 
การศึกษาที่สมบูรณ์ส าหรับสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ เนื้อหาของหลักสูตร จะซ้ าซ้อนกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้ไม่เกินร้อยละ 40 
   12.4 ปริญญาเอก 
    แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
    12.4.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยหรือโครงการฯ อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็
ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่เกณฑ์ก าหนด ดังนี้ 
     แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
     แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
     ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
    12.4.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษากระบวนวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     แบบ  2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
และศึกษากระบวนวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
     แบบ  2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
     ทั้งนี้ ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
   12.5 การรับเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา                         
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิต ที่ก าหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวด  2 
การรับเข้าศึกษา ประเภทนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน 

การบอกเพิ่ม การบอกเลิกกระบวนวิชา การรับโอนนักศึกษา 
และการขอเทียบโอนกระบวนวิชา 

 
 ข้อ 13 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   13.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    ส า เ ร็ จการศึ กษาชั้ นปริญญาตรี ขึ้ น ไปหรื อ เที ยบ เท่ า  จ ากสถาบัน อุดมศึ กษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
   13.2 ระดับปริญญาโท 
    ส า เ ร็ จ กา รศึ กษาชั้ นปริ ญญาตรี ขึ้ น ไปหรื อ เที ยบ เท่ า จ ากสถาบั น อุ ดมศึ กษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
    ส าหรับผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีเด่นในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่ศึกษาต่อ และมีพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
นั้น 
    อนึ่ง ผู้เข้าศึกษาตามแผนการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   13.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น ไปหรือเทียบเท่ า  จากสถาบัน อุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
   13.4 ระดับปริญญาเอก 
    ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้วและผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ดังนี้ 
    13.4.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดี โดยต้องเป็น
นักศึกษาระดับเกียรตินิยมจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการรับรอง หรือ  
    13.4.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท และเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ หรือผ่านการประเมินพิจารณา
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
   13.5 ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   13.6 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากกระท าความผิดหรือมีความประพฤติ 
เสื่อมเสีย 
   13.7 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   13.8 มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้เฉพาะสาขาวิชา 
 ข้อ 14 การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   ผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 13 ต้องช าระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย 
ตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
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   (1) ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนตามแบบพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชุด 
   (2) หนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดพร้อมส าเนา  
   (3) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) พร้อมส าเนา 
   (4) หนังสือรับรอง (Recommendation) ของผู้ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ จ านวน 3 คน ตามแบบพิมพ์
ของมหาวิทยาลัย 
   (5) ส าเนาทะเบียนบ้าน   
   (6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 สาขาเวชกรรม 
   (7) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดดถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว  
   (8) เอกสารอย่างอ่ืน เช่น ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือค าน าหน้าชื่อ 
การสมรส การรับบุตรบุญธรรม ฯลฯ   
   (9) ส าหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา ภาคการศึกษาสุดท้าย ที่ก าลังรอผล
การศึกษาอยู่ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย และต้องส่งหลักฐานตามข้อ 14 (2) 
และ14 (3) ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา
รับเข้าศึกษา  
   (10) ส าหรับผู้สมัครเพ่ือเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกควรเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เ พ่ือ
ประกอบการสอบคัดเลือก หรือตามท่ีโครงการฯ ก าหนด 
 ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา เงื่อนไขการสมัครและจ านวนนักศึกษา ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาคณะเป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาคณะเป็นรองประธาน
กรรมการ อาจารย์ประจ าในสาขาวิชานั้นเป็นกรรมการ 
   คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตรวจสอบและประเมินศักยภาพด้านสติปัญญาของผู้สมัคร
เข้าเป็นนักศึกษาจากผลการศึกษา หนังสือรับรองและ ประสบการณ์ หรือผลการปฏิบัติงานหรือ กรณีอ่ืน ๆ ใน
กรณีเห็นสมควรอาจสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาด้วยก็ได้ 
   การวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้ถือเป็นยุติ 
 ข้อ 16 ผู้ซึ่งได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาต้องรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตาม ข้อ 13 และมีหลักฐานตาม ข้อ 14 ประกอบการรายงานตัว
ครบถ้วน  
   ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ก าลังรอผลการศึกษาอยู่ บัณฑิตวิทยาลัย จะรับรายงานตัวเพ่ือขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา เมื่อมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 13 และมีหลักฐานตามข้อ 14 ประกอบการรายงานตัว
ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ผู้ที่ได้รับอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 15 จะมีสถานภาพ
เป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ด าเนินการตามวรรคแรกเสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 17 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 18 ประเภทของนักศึกษา มีดังนี้ 
   18.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า นักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 13 ซึ่งมหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาเพ่ือรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก 
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   18.2 นักศึกษาวิสามัญ หมายความว่า นักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษา นักศึกษา
วิสามัญจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ 1 ภาค
การศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.00 
    ในกรณีนักศึกษาวิสามัญยังไม่อาจเปลี่ยนสถานภาพตามวรรคแรก บัณฑิตวิทยาลัย จะ
อนุญาตให้เรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 
   18.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับผู้มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นนักศึกษาสมทบและให้ลงทะเบียนเรียน และ/หรือท าการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญา แต่มหาวิทยาลัยจะออกสัมฤทธิบัตรให้เมื่อจบการศึกษาชั้นนั้นแล้ว 
   18.4 นักศึกษาที่ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายความว่า 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือใช้ในการเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 19 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และให้นักศึกษา
ถือปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
   19.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวนวิชาของ
มหาวิทยาลัย 
   19.2 การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใด นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ ดังนี้ 
    19.2.1 ส าหรับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จากอาจารย์ที่
ปรึกษา 
    19.2.2 ส าหรับระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 
   19.3 กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรระดับคะแนน B หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
นั้นซ้ าอีกไม่ได้ 
   19.4 การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่
เกิน 12 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้ ไม่รวมหน่วยกิตของดุษฎี
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระ หรือการลงทะเบียนเรียนเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
    ในกรณีนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง คณบดีหรือผู้ซึ่งคณบดี
มอบหมาย อาจอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิตใน
ภาคฤดูร้อน 
   19.5 การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าไม่มีการลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นและกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร  W  
   19.6 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใด เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้หากอาจารย์
ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องยังคงมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาและช าระค่าหน่วยกิตกระบวนวิชานั้น และนักศึกษาจะได้รับอักษร AU  
   19.7 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามแผนการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   
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   19.8 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลา ที่ก าหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัย หรือในประกาศของโครงการฯให้ถือว่าไม่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และนักศึกษา
จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ การด าเนินการ  ใด ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอบของนักศึกษาในภาคนั้นให้ถือว่าไม่มีผลใดๆ 
ยกเว้นนักศึกษาได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย หรือโครงการฯ ให้ผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา                
เป็นกรณี ๆ ไป 
 ข้อ 20 การบอกเพ่ิมกระบวนวิชาใดจะกระท าได้ภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 3 
วันแรกของภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   การบอกเพ่ิมกระบวนวิชาใดในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
ภายในระยะเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
 ข้อ 21 การบอกเลิกกระบวนวิชาใดต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 
   21.1 ในกรณีนักศึกษาบอกเลิกกระบวนวิชาใดภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 
3 วันแรกของภาคฤดูร้อน กระบวนวิชาที่ขอบอกเลิกจะไม่ปรากฏในระเบียนผลการเรียน 
    ส าหรับการบอกเลิกทุกกระบวนวิชา ให้ยื่นค าร้องขอลาพัก การศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม
การรักษาสถานภาพนักศึกษา 
   21.2 ในกรณีนักศึกษาบอกเลิกกระบวนวิชาภายใน 60 วัน นับแต่เปิดภาคเรียนกระบวนวิชาที่ขอบ
อกเลิกจะปรากฏอักษร W ในระเบียนผลการเรียน   
 ข้อ 22 การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หมวด  3 
คุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์ 

 
 ข้อ 23 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   23.1 อาจารย์ประจ า หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน               
และวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
   23.2 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หมายความว่า ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย หรือบุคคลากรภายนอกที่มิใช่อาจารย์ประจ าและมีวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก า หนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจนั้น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 
   23.3 อาจารย์บัณฑิตผู้ช่วย หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ช่วยอาจารย์ประจ าและ/หรืออาจารย์บัณฑิต
พิเศษในการสอนนักศึกษา 
    (1) มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ 
    (2) เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม 
   23.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มหาวิทยาลัยอาจ



๒๑ 
 

ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืนในสาขาวิชาเดียวกันหรือหลักสูตร
พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร 
   23.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็น
อาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ อาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม 
    อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
   23.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน
เป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจ าใน
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าใน
มหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชา 
นั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ ด้าน 
นั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
    ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็น ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในวิชาสาขาที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แทนเป็นกรณี ๆ ไปโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
    ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้
เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่เทียบเคียงและ
ยอมรับเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
   23.7 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับรวมจ านวนนักศึกษา
เก่าท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาด้วย 
   23.8 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ในหลักสูตรปริญญาโท 
    23.8.1 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็น ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    23.8.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
    23.8.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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      1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
      2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
    23.8.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
   23.9 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ในหลักสูตรปริญญาเอก 
    23.9.1 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
    23.9.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
    23.9.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
      1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
      2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    23.9.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็น ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา    
 

หมวด  4 
การวัดและการประเมินผล การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ 

และการท าดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 
 
 ข้อ 24 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   24.1 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
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   24.2 ให้ใช้ระบบอักษรระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล เว้นแต่กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัด
และประเมินผลด้วยอักษร S  และ U 
   24.3 อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลในแต่ละกระบวนวิชาก าหนดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.4.4 ค่าอักษรระดับคะแนน  ก าหนดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A หมายถึง ดีเยี่ยม (Excellent) 
A- หมายถึง เกือบดีเยี่ยม (Almost Excellent) 
B+ หมายถึง ดีมาก (Very Good) 
B หมายถึง ดี (Good) 
B- หมายถึง ดีพอใช้ (Fairly Good) 
C+ หมายถึง เกือบดี (Almost Good) 
C หมายถึง พอใช้ (Fair) 
C- หมายถึง เกือบพอใช้ (Almost Fair) 
D หมายถึง อ่อน (Poor) 
F หมายถึง ตก (Failure) 
S หมายถึง เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
I หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
P หมายถึง การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (In Progress) 
T หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ (Thesis in Progress) 
AU หมายถึง ผู้เข้าร่วมศึกษา (Auditor) 
X หมายถึง ไม่มีผลสอบ (No Report) 
W หมายถึง การบอกเลิกกระบวนวิชา (Withdrawal) 

อักษร A เท่ากับ 4.00 
อักษร A- เท่ากับ 3.67 
อักษร B+ เท่ากับ 3.33 
อักษร B เท่ากับ 3.00 
อักษร B- เท่ากับ 2.67 
อักษร C+ เท่ากับ 2.33 
อักษร C เท่ากับ 2.00 
อักษร C- เท่ากับ 1.67 
อักษร D เท่ากับ 1.00 
อักษร F เท่ากับ 0.00 
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        24.5 อักษร S แสดงว่า ผลการศึกษาหรือการสอบเป็นที่น่าพอใจ ใช้ส าหรับกระบวนวิชาที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนน 
   24.6 อักษร U แสดงว่า ผลการศึกษาหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ ใช้ส าหรับกระบวนวิชาที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนน  
    กรณีนักศึกษาทุจริตในการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
หรือการคัดลอกงานวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์โดยไม่มีการอ้างอิงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนักศึกษา
ชั้นปริญญาโท และนักศึกษาชั้นปริญญาเอก จะต้องถูกปรับผลการสอบเป็นอักษร U และจะต้องถูกพักการเรียน 
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
   24.7 อักษร I แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในกระบวนวิชานั้นให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ 
หรือมีเวลาเข้าชั้นเรียนน้อยกว่าร้อยละ 75 แตไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาเรียนในกระบวนวิชานั้น  
   24.8 อักษร F แสดงว่า ผลการศึกษาหรือการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    กรณีนักศึกษาทุจริตในการสอบรายกระบวนวิชาทั้งนักศึกษาชั้นปริญญาโท และนักศึกษาชั้น
ปริญญาเอก จะต้องถูกปรับผลการสอบเป็นอักษร F และจะต้องถูกพักการเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
   24.9 อักษร P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่า 1 
ภาคการศึกษา  
   24.10 อักษร T แสดงว่า ยังไม่มีการวัดและการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ์ เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
   24.11 อักษร AU แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัด
และประเมินผลในกระบวนวิชานั้น 
   24.12 อักษร W แสดงว่า 
    24.12.1 นักศึกษาได้บอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ตามข้อ 
21.2   
    24.12.2 การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 19.5 
    24.12.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
    24.12.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
    24.12.5 กรณีลาออก หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือได้รับอนุมัติให้บอกเลิกทุกกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียน 
    24.12.6 มีเวลาเข้าชั้นเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ   
   24.13 นักศึกษาต้องได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C- ส าหรับกระบวนวิชาบังคับและ/หรือ วิชา
บังคับเลือก หากต่ ากว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นใหม่ หากเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอ่ืนแทนได้ กระบวนวิชาใด หากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ 
U นักศึกษาจะต้องได้อักษร S มิฉะนั้น จะต้องลงทะเบียนในกระบวนวิชานั้นใหม่ 
   24.14 ในกรณีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้  ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพ่ิมการบอกเลิกกระบวนวิชา การวัดและการ
ประเมินผลส าหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม 
   24.15 อักษร S, U, I, P, T, AU, X, และ W จะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   24.16 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม 
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    กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับคะแนน A, A-, B+, B, B- C+, C, C- จึงจะนับ                   
หน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม เพ่ือให้ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
   24.17 การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการฝึกงานให้เป็น S หรือ U   
   24.18 มหาวิทยาลัยจะค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิตและค่าอักษรระดับ
คะแนนของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี หาก
กระบวนวิชาใดลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครั้ง ให้คิดทุกครั้ง 
   24.19 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าอักษร
ระดับคะแนนทุกกระบวนวิชาตามข้อ 24.16 มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของกระบวนวิชา
ทั้งหมด นอกจากที่ระบุไว้ตามข้อ 24.13 ในการหารนี้ให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 ข้อ 25 การสอบภาษาต่างประเทศ 
   25.1 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตาม
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   25.2 นักศึกษาชาวต่างประเทศ ต้องสอบผ่านการเทียบความรู้ภาษาอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 26 การสอบวัดคุณสมบัติส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าใน
สาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถของนักศึกษา ให้มีสิทธิขอท า
ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
   26.1 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต อย่างน้อย 3 คนเป็นคณะกรรมการสอบวัด
คุณสมบัติ ทั้งนี้ ให้มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มาจาก สาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันซึ่งมิใช่อาจารย์ที่
ปรึกษา 
   26.2 การสอบวัดคุณสมบัติ  มีดังนี้ 
    26.2.1 นักศึกษาปริญญาเอกซึ่งศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
ดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
    26.2.2 นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งศึกษาตามหลักสูตรแบบ 2 ต้องศึกษากระบวนวิชาครบ
ตามหลักสูตรปริญญาเอกในสาขาวิชานั้น และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิยื่นค า
ร้องขอสอบต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภายในก าหนด ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   26.3 การสอบผ่านต้องมีมติเป็นเอกฉันท ์
   26.4 นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง การสอบแก้ตัวต้องสอบ ภายใน 2 ภาค
การศึกษาปกติถัดไปจากการสอบครั้งแรก หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
อาจพิจารณาให้โอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
   26.5 ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ รายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 45 วัน 
หลังจากวันสอบเสร็จ 
 ข้อ 27 การสอบประมวลความรู้ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท เป็นการสอบ ข้อเขียนและ/หรือ ปากเปล่าใน
สาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบ จะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตาม หลักสูตรแล้วและมี
แต้มระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 โดยให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
   27.1 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการ สอบ
ประมวลความรู้ แล้วรายงานผลให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 2 สัปดาห์ถัดจากวันสอบสุดท้าย เป็นอักษร S 
หรือ U เท่านั้น 



๒๖ 
 

   27.2 การสอบผ่านต้องได้รับมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบ 
   27.3 นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง และให้ประธานคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้รายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วัน หลังจากวันสอบเสร็จ 
 ข้อ 28 การท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 
   28.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
    28.1.1 นักศึกษาปริญญาโท ซึ่งศึกษาตามหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ส าหรับ แผน ก แบบ ก 2 จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    28.1.2 นักศึกษาปริญญาเอกซึ่งศึกษาตามหลักสูตรแบบ 1 นักศึกษาซึ่งส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต นักศึกษาซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องท า
ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับแบบ 2 นักศึกษาซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องท าดุษฎี
นิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต นักศึกษาซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต 
   28.2 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ 
    28.2.1 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 การเสนอให้อยู่ในเงื่อนไขของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและดุลพินิจของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 ให้เสนอ
ได้ต่อเมื่อมีหน่วยกิตสะสมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    28.2.2 นักศึกษาปริญญาเอกให้เสนอได้ต่อเมื่อได้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและสอบผ่านการ
เทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยให้อยู่ในเงื่อนไขของสาขาวิชาและดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์  
   28.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ได้หลังจากท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติเค้า
โครงวิทยานิพนธ์หรือข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ การลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และอาจแยกลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
    การลงทะเบียนและการสอบการศึกษาอิสระ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการสาขาวิชาหรือโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
   28.4 นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 
ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ แต่ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
   28.5 การสอบวิทยานิพนธ์หรือสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์   
    28.5.1 นักศึกษาปริญญาโท เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จ และได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้คณะเสนอชื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ พร้อมส่งวิทยานิพนธ์และบทคัดย่อมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 
     ก าหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ 
ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
     การสอบวิทยานิพนธ์จะกระท าได้ต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนแล้ว 
เว้นแต่นักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ให้อยู่ใน เงื่อนไขและดุลยพินิจของกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ 



๒๗ 
 

     การสอบผ่าน ต้องได้รับมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับการแต่งตั้ง 
     นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านจะสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง เมื่อพ้น 30 วัน จากวันสอบครั้งแรก 
    28.5.2 นักศึกษาปริญญาเอก เมื่อนักศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์เสร็จ และได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์แล้วให้คณะเสนอชื่อคณะกรรมการสอบ
ป้องกันดุษฎีนิพนธ์ พร้อมส่ง ดุษฎีนิพนธ์และบทคัดย่อมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ป้องกันดุษฎีนิพนธ์  
    28.5.3 การสอบผ่านต้องได้รับมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎี
นิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
    28.5.4 นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านจะสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง เมื่อพ้น 30 วันจากวันสอบครั้งแรก 
   28.6 การรายงานผลการสอบ ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ รายงาน
ผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ถัดจากวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
 

หมวด  5 
สถานภาพของนักศึกษา การลา และการขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

 
 ข้อ 29 การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ 
   29.1 ตาย 
   29.2 ลาออก และได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ซึ่งคณบดีมอบหมาย 
   29.3 โอนเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
   29.4 ขาดคุณสมบัติตามข้อ  13 
   29.5 ศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ  11 
   29.6 ส าเร็จการศึกษา 
   29.7 นักศึกษาวิสามัญซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพตามข้อ 18.2 
   29.8 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน และไม่ได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 
   29.9 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 
2 ไม่ผ่าน 
   29.10 ค้างช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน           
เว้นแต่นักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาพัก 
   29.11 มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 ข้อ 30 การลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
   30.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้คราวละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคฤดูร้อน 
   30.2 นักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาพัก เมื่อกลับมาศึกษาหลังจากลาพักแล้ว และยังอยู่ในระยะเวลา
ตามข้อ 11 ให้ยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา โดยช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเท่ากับจ านวนภาคการศึกษาปกติ
ที่ได้ลาพัก 



๒๘ 
 

 ข้อ 31 นักศึกษาซึ่งประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามระเบียบ
บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออก ให้ถือว่ายังมีสภาพเป็นนักศึกษาซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 32 การกลับเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   32.1 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 29.5, 29.6, 29.7 หรือ 29.8  ไม่มีสิทธิเข้าศึกษา
ต่อในสาขาวิชาเดิม 
   32.2 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 29.2, 29.3, 29.9 หรือ 29.10 อาจขอกลับเป็น
นักศึกษา ได้ตามหลักเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ 29.11 ไม่มีสิทธิขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 
 

หมวด  6 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 33 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   33.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
   33.2 ปริญญาโท 
    33.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
    33.2.2 แผน ก  แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
    33.2.3 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
   33.3 ปริญญาเอก 
    33.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎี
นิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และ สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น    
    33.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่าน ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตาม



๒๙ 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็น
ผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการ ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
 

หมวด  7 
การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 
 ข้อ 34 การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อเมื่อ 
   34.1 ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 
   34.2 มีผลการศึกษาได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
   34.3 สอบผ่านการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   34.4 ไม่มีหนี้ค้างช าระไว้ต่อมหาวิทยาลัย 
   34.5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษวินัยนักศึกษา 
 ข้อ 35 การให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม 
   บัณฑิตวิทยาลัยอาจให้เกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการเรียนดี
เยี่ยมตลอดหลักสูตร ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 



๓๐ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 36 ให้บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาคณะ รองผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาคณะ                           
และคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งตามข้อบังคับนี้  มีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.  2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2548 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.  2549 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2552 ในกรณีข้อบังคับดังกล่าว
ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ด าเนินการในเรื่องใด ให้น าข้อบังคับนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ประกาศ   ณ   วันที่   30   ตุลาคม  พ.ศ.   2552 
 
 
 

  
 
       (นายประจวบ  ไชยสาส์น) 
              นายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 
รูป 1 
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๑. เรียน คณบดีคณะ........................................ (ผา่น ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา) 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหงมอบหมายให้ข้าพเจ้า รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชา

................................................ในภาคการศึกษาท่ี.............../............... ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั 

...................................................... ตั้งแต่วนัท่ี ...........................................ถึงวนัท่ี .............................................นั้น  
ขา้พเจา้ใคร่ขออนุมติัเดินทางไปราชการตามนยัดงักล่าวขา้งตน้และขออนุมติัเบิกเงินค่าสอน

เหมาจ่าย รวมเป็นเงินจ านวน ..............................บาท (..........................................................................................)  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัให้ข้าพเจ้าเดินทางไปราชการตามนัยดังกล่าวข้างต้น  
และขออนุมติัเบิกเงิน จ านวน.............................บาท (..........................................................................................) 
โดยน าฝากเขา้บญัชีธนาคารของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

o ธนาคารทหารไทย  เลขท่ี ...………………………………..………..………….. 
o ธนาคารออมสิน   เลขท่ี ...…………………………………………..………… 

.......................................................... 
(..........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

๒. เรียน คณบดีคณะ............................................... 
เห็นควรอนุมติัตามเสนอ 

.................................................................. 
(ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษาคณะ.....................) 

วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ….......... 
อนุมัติ 

.......................................................... 
(..........................................................) 
คณบดีคณะ........................................ 

วนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ………..…. 

 
                    บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที่  วนัที่  

เร่ือง ขออนุมติัเดินทางไปราชการและขออนุมติัเบิกเงินค่าสอนเหมาจ่าย ระดบัปริญญาโท สาขาวทิยบริการ 

 เฉลิมพระเกียรติ 

หมายเหต ุการมอบหมายใหอ้าจารยรั์บผิดชอบการสอน ตอ้งพิจารณาคุณสมบติัตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงไดป้ระกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๒๒ ตอนพิเศษ 
๓๙ ง เม่ือวนัท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
 



๓๒ 
 

 

๑. เรียน รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ/คณบดี/ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/ศูนย ์             
  (ผา่นผูอ้  านวยการกอง/เลขานุการ           ) 
 

ตามท่ีมหาวทิยาลยั ไดมี้หนงัสือแจง้ใหข้า้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).............................................. 
......................................ปัจจุบนัมีสถานภาพเป็น 

o ขา้ราชการ 
o ลูกจา้งงบรายได ้
o อ่ืนๆ ......................................... 

o พนกังานมหาวทิยาลยั 
o ลูกจา้งปฏิบติังานชัว่คราว 

ต าแหน่ง……....……….…..…........... ........ สังกัด ………………………...…….…..…...... 
เดินทางไปปฏิบัติงานควบคุมการสอบ ระดับปริญญาโท ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 
.......................................... ตั้งแต่วนัท่ี ................................ ถึงวนัท่ี ...................................นั้น ขา้พเจา้จึงใคร่ขอ
อนุมติัเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบติังานควบคุมการสอบตามนยัดงักล่าวขา้งตน้ โดย   เคร่ืองบิน                            

 ภาคพื้นดิน   เคร่ืองบิน แต่ขอเบิกตามสิทธิภาคพื้นดิน ทั้งน้ีไม่เกินกวา่ค่าพาหนะท่ีจ่ายจริง (กรณีไม่มีสิทธิ
เดินทางโดยเคร่ืองบิน) 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

.......................................................... 
(..........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

๒. เรียน รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ/คณบดี/ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/ศูนย์          

เห็นควรอนุมติัตามเสนอ 

.......................................................... 
(ผูอ้  านวยการกอง/เลขานุการ.....................) 
วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ…….…. 

 
                    บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที่  วนัที่  

เร่ือง ขออนุมติัเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบติังานควบคุมการสอบ ระดบัปริญญาโท สาขาวทิยบริการ 

 เฉลิมพระเกียรติ และขออนุมติัเบิกเงิน  



๓๓ 
 

- ๒ - 
 

อนุมัติ 

.......................................................... 
(..........................................................) 

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ/คณบดี/ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/
ศูนย.์........................................ 

วนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ………..…. 
 

๓. เรียน คณบดีคณะ........................................ (ผา่น ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา) 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลยั ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ขา้พเจา้เดินทางไปปฏิบติังานควบคุมการสอบ ระดบั
ปริญญาโท และพร้อมน้ีไดรั้บอนุมติัให้เดินทางไปปฏิบติัราชการตามนยัดงักล่าว จากผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจใหป้ฏิบติัราชการแทนอธิการบดีตามค าสั่งมหาวทิยาลยัรามค าแหง เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้นั้น 

  ขา้พเจา้จึงใคร่ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการค่าเดินทางไปราชการต่างจงัหวดัและค่าตอบแทน
ปฏิบติังานควบคุมการสอบ ดงัน้ี 

๑. ค่าเบ้ียเล้ียงวนัไม่ไดป้ฏิบติังาน วนัละ ๓๕๐ บาท จ านวน.......วนั (วนัท่ี ....................... ถึง 
วนัท่ี ...............................) เป็นเงิน ............... บาท (..............................................................................................) 

๒. ค่าเบ้ียเล้ียงวนัปฏิบติังานควบคุมการสอบ วนัละ ๘๕๐ บาท จ านวน ....................... วนั  
(วนัท่ี ....................... ถึง วนัท่ี .........................) เป็นเงิน ............... บาท (............................................................) 

๓. ค่าท่ีพกั วนัละ ๘๐๐ บาท จ านวน ............................... วนั (วนัท่ี .................................. ถึง 
วนัท่ี ...............................) เป็นเงิน ........................... บาท (..................................................................................) 

๔. ค่าพาหนะทุกประเภท (วนัเดินทางไปสาขาวิทยบริการฯ และวนัเดินทางกลบั) ตามอตัรา 
เหมาจ่ายท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ดงัน้ี 

- โดยรถยนต ์เป็นเงิน ..................บาท (..........................................................................) 
- โดยเคร่ืองบิน เป็นเงิน ................บาท (.........................................................................) 
- ค่ารถรับจา้ง (กรณีเบิกค่าเคร่ืองบิน) เป็นเงิน ............บาท (..........................................) 

  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน............................บาท (..............................................................) 
 

 ทั้งน้ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะเดินทางไปปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยเดินทางตรงตาม
วนัท่ีได้รับอนุมัติให้เดินทาง และมีสิทธิเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวดัและ
ค่าตอบแทนปฏิบติังานควบคุมการสอบตามระเบียบ/มติ ก.บ.ม.ร. จริง 



๓๔ 
 

- ๓ - 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัให้ข้าพเจ้าเดินทางไปราชการตามนัยดังกล่าวข้างต้น  
และขออนุมติัเบิกเงิน จ านวน.............................บาท (..........................................................................................) 
โดยน าฝากเขา้บญัชีธนาคารของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

o ธนาคารทหารไทย  เลขท่ี ...…………………………………..………..……… 
o ธนาคารออมสิน   เลขท่ี ...…………………………………..………..……… 

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

(..........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

๔. เรียน คณบดีคณะ........................................ 
เห็นควรอนุมติัตามเสนอ 

.......................................................... 
(ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษาคณะ

.........................) 
วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ…….…. 

อนุมัติ 
 

.......................................................... 
(..........................................................) 
คณบดีคณะ........................................ 

วนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ………..…. 
 

 

หมายเหตุ 

๑. ผู้ได้รับหนังสือแจ้งให้ เ ดินทางไปปฏิบัติงานควบคุมการสอบ  ระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย                           
ใหด้ าเนินการดงัน้ี  
 ๑.๑ กรณีเป็นบุคลากรของหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะ/ส านกั/สถาบนั/ศูนย ์ ใหเ้สนอขออนุมติัเดินทางไปราชการ
ต่อผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานตน้สงักดัโดยผา่นเลขานุการหน่วยงาน   
       ๑.๒ กรณีเป็นบุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบนั/ศูนย ์ ให้เสนอขออนุมติัเดินทางไป      
ราชการต่อรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ โดยผา่นผูอ้  านวยการกองหรือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีหวัหนา้ส านกังาน 

๒. เม่ือไดรั้บอนุมติัตามนัย ขอ้ ๑ ให้เสนอขออนุมติัเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างจงัหวดัและ
ค่าตอบแทนปฏิบติังานควบคุมการสอบกบัคณะท่ีไดรั้บแจง้ 

๓. ให้คณะท่ีรับผิดชอบการเบิกจ่าย ด าเนินการบันทึกตั้งหน้ีในระบบบัญชี ๓ มิติให้แลว้เสร็จ โดยมอบให้
เลขานุการคณะเป็นผูต้รวจ และผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษาคณะเป็นผูเ้สนออนุมติัเบิกจ่ายเงินต่อคณบดีท่ีไดรั้บมอบอ านาจให้
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีตามค าสั่งมหาวิทยาลยัรามค าแหง ก่อนจดัส่งเอกสารการเบิกจ่ายมาท่ีงานการเงินกองคลงั 
ภายใน ๔ วนัท าการก่อนการเดินทางเพ่ือจดัท าเช็คสัง่จ่ายใหก้บัผูมี้สิทธิไดรั้บต่อไป 
 



๓๕ 
 

 

 

๑. เรียน รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ/คณบดี/ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/ศูนย ์             
  (ผา่นผูอ้  านวยการกอง/เลขานุการ           ) 

ตามท่ีมหาวทิยาลยั ไดมี้หนงัสือแจง้ใหข้า้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) …….……………................. 
ปัจจุบนัมีสถานภาพเป็น 

o ขา้ราชการ 
o ลูกจา้งงบรายได ้
o อาจารยพ์ิเศษท่ีไดรั้บการ 

แต่งตั้งจากมหาวทิยาลยั 

o พนกังานมหาวทิยาลยั 
o ลูกจา้งปฏิบติังานชัว่คราว 

ต าแหน่ง …………………....………….…. สังกัด …………………………..….…..…........... 
ใหเ้ดินทางไปปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย ์ระดบัปริญญาโท คณะ ....................... ณ สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั .................................................. ตั้งแต่วนัท่ี ............................ถึงวนัท่ี ............................
นั้น ขา้พเจา้จึงใคร่ขออนุมติัเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย ์ระดบัปริญญาโท  
ตามนยัดงักล่าวขา้งตน้ โดย  เคร่ืองบิน    ภาคพื้นดิน    เคร่ืองบิน แต่ขอเบิกตามสิทธิภาคพื้นดิน ทั้งน้ีไม่
เกินกวา่ค่าพาหนะท่ีจ่ายจริง  (กรณีไม่มีสิทธิเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

.......................................................... 
(..........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

๒. เรียน รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ/คณบดี/ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/ศูนย์.......................................................... 
เห็นควรอนุมติัตามเสนอ 

.......................................................... 
(ผูอ้  านวยการกอง/เลขานุการ        ) 
วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ…….…. 

 

 
                    บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที่  วนัที่  

เร่ือง ขออนุมติัเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย ์ระดบัปริญญาโท สาขาวทิย 

 บริการเฉลิมพระเกียรติ และขออนุมติัเบิกเงิน   



๓๖ 
 

 

- ๒ - 
อนุมัติ 

.......................................................... 
(..........................................................) 

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ/คณบดี/ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั/
ศูนย.์........................................ 

วนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ………..…. 
 

๓. เรียน คณบดีคณะ........................................ (ผา่น ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา) 
  ตามท่ีมหาวิทยาลยั ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ขา้พเจา้เดินทางไปปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วย
อาจารย์ ระดับปริญญาโท และพร้อมน้ีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติราชการตามนัยดังกล่าวจาก
ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัท่ีไดรั้บมอบอ านาจให้ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีตามค าสั่งมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้นั้น  
  ขา้พเจา้จึงใคร่ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการค่าเดินทางไปราชการต่างจงัหวดัและค่าตอบแทน
อาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย ์ดงัน้ี 

๑. ค่าเบ้ียเล้ียงวนัไม่ไดป้ฏิบติังาน วนัละ ๓๕๐ บาท จ านวน.........วนั (วนัท่ี ......................ถึง 
วนัท่ี ..................................) เป็นเงิน ............... บาท (...........................................................................................) 

๒. ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าแนะน าการศึกษา วนัละ ๘๕๐ บาท จ านวน ...................................... วนั  
(วนัท่ี ....................... ถึง วนัท่ี .........................) เป็นเงิน ............... บาท (............................................................) 

๓. ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าแนะน าการศึกษา วนัละ ๒,๕๐๐ บาท (ปฏิบติังานเวลา ๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ 
น.) จ  านวน .......... วนั (วนัท่ี ............................ และวนัท่ี ............................) เป็นเงิน .................................. บาท 
(....................................................................................) 

๔. ค่าท่ีพกั วนัละ ๘๐๐ บาท จ านวน ................................. วนั (วนัท่ี ................................ ถึง 
วนัท่ี ...............................) เป็นเงิน ........................... บาท (..................................................................................) 

๕. ค่าพาหนะทุกประเภท (วนัเดินทางไปสาขาวิทยบริการฯ และวนัเดินทางกลบั) ตามอตัรา
เหมาจ่ายท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ดงัน้ี 

- โดยรถยนต ์เป็นเงิน ..................บาท (..........................................................................) 
- โดยเคร่ืองบิน เป็นเงิน ................บาท (.........................................................................) 
- ค่ารถรับจา้ง (กรณีเบิกค่าเคร่ืองบิน) เป็นเงิน ............บาท (..........................................) 

  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน.............................บาท (....................................................................) 
  
  



๓๗ 
 

 

- ๓ – 
 

 ทั้งน้ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะเดินทางไปปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยเดินทางตรงตาม
วนัท่ีได้รับอนุมัติให้เดินทาง และมีสิทธิเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางไปราชการต่างจังหวดัและ
ค่าตอบแทนอาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย ์ตามระเบียบ/มติ ก.บ.ม.ร. จริง 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัให้ข้าพเจ้าเดินทางไปราชการตามนัยดังกล่าวข้างต้น  
และขออนุมติัเบิกเงิน จ านวน.............................บาท (.........................................................................................) 
โดยน าฝากเขา้บญัชีธนาคารของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

o ธนาคารทหารไทย  เลขท่ี ...…………………………………..………..……… 
o ธนาคารออมสิน   เลขท่ี ...………..…………………………………………… 

.......................................................... 
(..........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

๔. เรียน คณบดีคณะ........................................ 
เห็นควรอนุมติัตามเสนอ 

.......................................................... 
(ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษาคณะ

.........................) 
วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ…….…. 

อนุมัติ 
.......................................................... 

(..........................................................) 
คณบดีคณะ........................................ 

วนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ………..…. 
หมายเหตุ 

๑. ใหเ้สนอขออนุมติัเดินทางไปราชการต่อคณบดีคณะตน้สังกดัโดยผา่นเลขานุการคณะ  
๒. เม่ือได้รับอนุมัติตามนัย ข้อ ๑ ให้เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต่างจงัหวดัและค่าตอบแทนอาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย ์ระดบัปริญญาโทกบัคณะท่ีไดรั้บแจง้ 
๓. ใหค้ณะท่ีรับผดิชอบการเบิกจ่าย ด าเนินการบนัทึกตั้งหน้ีในระบบบญัชี ๓ มิติใหแ้ลว้เสร็จ โดยมอบ

ใหเ้ลขานุการคณะเป็นผูต้รวจ และผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษาคณะเป็นผูเ้สนออนุมติัเบิกจ่ายเงินต่อคณบดีท่ีไดรั้บ 
มอบอ านาจใหป้ฏิบติัราชการแทนอธิการบดีตามค าสั่งมหาวทิยาลยัรามค าแหง ก่อนจดัส่งเอกสารการเบิกจ่ายมา
ท่ีงานการเงินกองคลงั ภายใน ๕ วนัท าการก่อนการเดินทาง เพื่อจดัท าเช็คสั่งจ่ายใหก้บัผูมี้สิทธิไดรั้บต่อไป 



๓๘ 
 

 

 

๑. เรียน คณบดีคณะ........................................ (ผา่น ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา) 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหงมอบหมายให้ข้าพเ จ้า รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชา

...............................ในภาคการศึกษาท่ี.... ........../............. ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวดั 

....................................................... ซ่ึงขา้พเจา้มีความจ าเป็นตอ้งจดัท า/จดัหาต ารา/เอกสารประกอบค าบรรยายโดย  
o เขียนต ารา/เอกสารประกอบค าบรรยายข้ึนเองและได้จัดท าต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว      

(ตามเอกสารท่ีแนบ) 
o ใชต้  าราท่ีมีการจ าหน่ายในทอ้งตลาด เพื่อแจกให้กบันกัศึกษาเป็นรายบุคคลและจดัเขา้

หอ้งสมุดสาขาวทิยบริการฯ ทุกสาขา ช่ือหนงัสือ ...................................................................................................
รหสัการพิมพเ์ลขท่ี.................................. มีรายนามผูแ้ต่งดงัน้ี 

๑. .............................................................................................. 
๒. .............................................................................................. 
๓. .............................................................................................. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 
๑. ขออนุมติัหลกัการจดัท า/จดัหาต ารา/เอกสารประกอบค าบรรยาย ตามนยัดงักล่าว 
๒. หากอนุมติัตามนยัขอ้ ๑ 
o โปรดอนุมติัเบิกเงินค่าตอบแทนผูเ้ขียนตน้ฉบบัต าราและเอกสารประกอบค าบรรยาย 

เน่ืองจากเป็นต ารา/เอกสารประกอบค าบรรยายท่ียงัไม่เคยเบิกจ่ายมาก่อน 
o โปรดอนุมติัเบิกเงินค่าตอบแทนผูเ้ขียนตน้ฉบบัต าราและเอกสารประกอบค าบรรยาย

เน่ืองจากเป็นต ารา/เอกสารประกอบค าบรรยายท่ีมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงเน้ือหาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์
เดียวกบัการขอผลงานทางวิชาการ และคณะ........................................... ไดรั้บรองการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง
เน้ือหาว่ามีความเหมาะสม สมควรท่ีจะได้รับค่าตอบแทนผูเ้ขียน/จดัท าตน้ฉบบัต าราและเอกสารประกอบค า
บรรยายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ตามเอกสารท่ีแนบ 

o ขา้พเจา้ไม่ขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ขียนตน้ฉบบัต าราและเอกสารประกอบค าบรรยาย 
เน่ืองจากใชต้  าราท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด 

 

 
                    บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที่  วนัที่  

เร่ือง ขออนุมติัหลกัการจดัท า/จดัหาต ารา/เอกสารประกอบค าบรรยายวชิาในระดบัปริญญาโทสาขาวทิย 

 บริการเฉลิมพระเกียรติ และขออนุมติัเบิกเงิน ค่าตอบแทน/ค่าเขียนต ารา/เอกสารประกอบ ค าบรรยาย  



๓๙ 
 

 

- ๒ - 
o ขา้พเจา้ไม่ขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ขียนตน้ฉบบัต าราและเอกสารประกอบค าบรรยาย

เน่ืองจากเคยเบิกจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ขียนต้นฉบบัต าราและเอกสารประกอบค าบรรยายมาแล้ว และไม่มีการ
ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงเน้ือหา 

๓. เบิกเงิน จ านวน..........................บาท (............................................................................. ..) 
โดยน าฝากเขา้บญัชีธนาคารของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

o ธนาคารทหารไทย  เลขท่ี ...………………………………..………..……… 
o ธนาคารออมสิน   เลขท่ี ...…………………………………..………..……… 

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

(..........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

 
๒. เรียน คณบดีคณะ........................................ 

 เห็นควรอนุมติัหลกัการ และอนุมติัเบิกเงินดงัน้ี 

1. เบิกเงินค่าตอบแทนผูเ้ขียนตน้ฉบบัต าราและเอกสารประกอบค าบรรยาย (ถา้มี) 
2. การจดัท าต าราและเอกสารประกอบค าบรรยาย สมควรมอบหมายใหบ้ณัฑิตศึกษาคณะ............................ 

เป็นผูด้  าเนินการเป็นจ านวน ................  เล่ม โดยเบิกจ่ายตามจริงไม่เกินวิชาละ ๕๐๐ บาท/เล่ม ภายใน
วงเงินงบประมาณ ไม่เกิน .......................บาท (……………….................................................................) 

 
 

.......................................................... 
(ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษาคณะ.........................) 

วนัท่ี.........เดือน.................พ.ศ…….…. 
 
 

อนุมัติ 
.......................................................... 

(..........................................................) 
คณบดีคณะ........................................ 

วนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ………..…. 



๔๐ 

 

เรียน  อธิการบดี 
 

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดอ้นุมติัใหข้า้พเจา้...............................................สังกดั..............................เป็น
ผูป้ฏิบติังานสอบสัมภาษณ์ คณะ............................................................สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั
.......................................................ระหวา่งวนัท่ี.........................เดือน....................................พ.ศ.......................... 
ถึงวนัท่ี......................เดือน............................................พ.ศ.......................โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ๑. ค่าเบ้ียเล้ียง - ท่ีพกั วนัไม่ไดป้ฏิบติังาน วนัละ ๑,๖๐๐ บาท  จ านวน..................................วนั 
(วนัท่ี.......................................) เป็นเงิน...............................บาท  (..................................................................) 
 ๒. ค่าเบ้ียเล้ียง - ท่ีพกั วนัปฏิบติังานสอบสัมภาษณ์  วนัละ ๒,๐๐๐ บาท จ านวน...............วนั 
(วนัท่ี.......................................) เป็นเงิน...............................บาท  (..................................................................) 
 ๓. ค่าท่ีพกัเบ้ียเล้ียงวนัไม่ไดป้ฏิบติังาน           วนัละ ๘๐๐ บาท    จ  านวน..............................วนั 
(วนัท่ี.......................................) เป็นเงิน...............................บาท  (..................................................................) 
 ๔. ค่าเบ้ียเล้ียง  วนัปฏิบติังานสอบสัมภาษณ์  วนัละ ๑,๐๐๐ บาท  จ านวน..............................วนั                
(วนัท่ี.......................................) เป็นเงิน...............................บาท  (..................................................................) 
 ๕. ค่าพาหนะทุกประเภท วนัเดินทางไป - กลบั 
  -  โดยรถยนตส่์วนตวั  เป็นเงิน..................บาท  (................................................................) 
  -   โดยเคร่ืองบิน          เป็นเงิน..................บาท  (................................................................) 
  -   โดยแทก็ซ่ี          เป็นเงิน..................บาท  (................................................................)     
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน............................บาท  (...........................................................) 
 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะเดินทางไปปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจริง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัเบิกเงิน  โดยจ่ายเขา้บญัชีของขา้พเจา้ 
       ธนาคารทหารไทย  ธนาคารออมสิน   เลขบญัชี.................................................................... 
 

   .......................................................... 
   (........................................................) 

หมายเหตุ  กรณีถา้เป็นธนาคารอ่ืนจะตอ้งหกัค่าธรรมเนียมการโอน  คร้ังละ ๑๒ บาท/ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

 
                    บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที่  วนัที่  

เร่ือง ขออนุมติัเบิกเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ ระดบัปริญญาโท สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ 



๔๑ 

ท่ี................................. 
(ส่วนราชการเป็นผูใ้ช)้ 

 

ใบส าคญัรับเงนิ 
  
       วนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 
 
 ขา้พเจา้...........................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี......................................... 
ถนน................................ต าบล/แขวง........................อ  าเภอ/เขต.........................จงัหวดั.................................. 
ไดรั้บเงินจากมหาวทิยาลยัรามค าแหง   ดงัรายการต่อไปน้ี 
 

รายการ จ านวนเงิน 
๑. ค่าเบ้ียเล้ียง - ท่ีพกั  วนัไม่ไดป้ฏิบติังาน   วนัละ ๑,๖๐๐ บาท         
    จ  านวน......................วนั   (วนัท่ี...............................................)   

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

๒. ค่าเบ้ียเล้ียง - ท่ีพกั  วนัสอบสัมภาษณ์     วนัละ ๒,๐๐๐ บาท 
    จ  านวน......................วนั   (วนัท่ี...............................................)   

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

๓. ค่าท่ีพกัเบ้ียเล้ียงวนัไม่ไดป้ฏิบติังาน         วนัละ ๘๐๐ บาท   
    จ  านวน......................วนั   (วนัท่ี...............................................)   

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

๔. ค่าเบ้ียเล้ียง  วนัสอบสัมภาษณ์      วนัละ ๑,๐๐๐ บาท  
    จ  านวน......................วนั   (วนัท่ี...............................................)   

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

๕. ค่าพาหนะเดินทางไปจงัหวดั..................................................... ................................... 
๖. ค่าแทก็ซ่ี ................................... 
                                                       รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน ................................... 
 
    จ  านวนเงิน (..................................................................................................) 

 

ลงช่ือ.......................................ผูรั้บเงิน 

ลงช่ือ.....................................ผูจ่้ายเงิน 

 



๔๒ 

 
                    บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที่  วนัที่  

เร่ือง ขออนุมติัเบิกเงินค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีสอบสัมภาษณ์ ระดบัปริญญาโท สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
 

เรียน  อธิการบดี 
 

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดอ้นุมติัใหข้า้พเจา้........................................................สังกดั..............................           
เป็นผูป้ฏิบติังานสอบสัมภาษณ์  คณะ..................................................................สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดั..............................................ระหวา่งวนัท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ........................... 
ถึงวนัท่ี......................เดือน............................................พ.ศ.......................โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ๑. ค่าเบ้ียเล้ียง - ท่ีพกั    วนัละ ๑,๐๐๐ บาท        จ  านวน.............................วนั 
(วนัท่ี...................................)  เป็นเงิน...............................บาท  (.............................................................) 
 ๒. ค่าเบ้ียเล้ียง    วนัละ    ๔๐๐ บาท       จ  านวน..............................วนั 
(วนัท่ี...................................)  เป็นเงิน...............................บาท  (.............................................................) 
 ๓. ค่าพาหนะทุกประเภท วนัเดินทางไป - กลบั 
  -   โดยรถยนตส่์วนตวั   เป็นเงิน....................บาท  (...............................................................) 
  -   โดยเคร่ืองบิน           เป็นเงิน.....................บาท  (...............................................................) 
  -   โดยแทก็ซ่ี           เป็นเงิน.....................บาท  (...............................................................) 
  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน..............................บาท  (...............................................................) 
 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะเดินทางไปปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจริง 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัเบิกเงิน  โดยจ่ายเขา้บญัชีของขา้พเจา้ 
        ธนาคารทหารไทย  ธนาคารออมสิน   เลขบญัชี.................................................................... 
 

 
  ............................................................... 
  (..............................................................) 

 
 
หมายเหตุ  กรณีเป็นธนาคารอ่ืนจะตอ้งหกัค่าธรรมเนียมการโอน  คร้ังละ ๑๒ บาท/ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 



๔๓ 

ท่ี................................. 
(ส่วนราชการเป็นผูใ้ช)้ 

 

ใบส าคญัรับเงนิ 
  

       วนัท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.............. 
 
 ขา้พเจา้..................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี.................................................. 
ถนน................................ต าบล/แขวง........................อ  าเภอ/เขต.........................จงัหวดั.................................. 
ไดรั้บเงินจากมหาวทิยาลยัรามค าแหง   ดงัรายการต่อไปน้ี 

 

รายการ จ านวนเงิน 
๑. ค่าเบ้ียเล้ียง - ท่ีพกั          วนัละ ๑,๐๐๐ บาท         
    จ  านวน......................วนั   (วนัท่ี...............................................)   

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

๒. ค่าเบ้ียเล้ียง                   วนัละ ๔๐๐ บาท 
    จ  านวน......................วนั   (วนัท่ี...............................................)   

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

๓. ค่าพาหนะเดินทางไปจงัหวดั..................................................... ................................... 
๔. ค่าแทก็ซ่ี ................................... 
 
                                                       รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 

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

 
 
    จ  านวนเงิน (..................................................................................................) 

 

ลงช่ือ.......................................ผูรั้บเงิน 

ลงช่ือ.....................................ผูจ่้ายเงิน 

 



๔๔ 
 

 
 

แบบบันทกึรายช่ือนักศึกษาปริญญาโททีข่าดเรียน 
รหสัวชิา.......................ช่ือวชิา................................................ 

อาจารยผ์ูส้อน (ผูบ้รรยาย).........................................................จงัหวดั........................................ 
วนั......................ท่ี...........เดือน.............................พ.ศ.......................... 

สปัดาห์ท่ี..........................ปีท่ี.................. 

  

........................................................................                              ..........................................................................                         
(……………….....…………………………)                               (…………………..………………….………) 
อาจารยผ์ูส้อน(ผูบ้รรยาย)/อาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย ์                              เจา้หนา้ท่ีสาขาวทิยบริการฯ 
เบอร์โทรศพัท.์............................................... 
หมายเหตุ   ๑.  อาจารย์ผู ้ช่วย /  ผู ้ช่วยอาจารย์ เป็นผู ้บันทึกรายช่ือนักศึกษาท่ีขาดเรียนทุกคาบเรียน                   
 (กรณีบรรยายสด เจา้หนา้ท่ีสาขาฯ เป็นผูบ้นัทึก) 
                       ๒. เจา้หน้าท่ีสาขาฯ เป็นผูร้วบรวม แบบ ม.ร.ภ. ๑ และ ม.ร.ภ. ๒ (ทั้ง ๔ สัปดาห์) ใส่ในซอง
กระดาษทุกซอง (การส่งใบลาทุกประเภทไม่ถือว่าเวลาการเข้าช้ันเรียนครบ)  

ล าดบัที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ – สกลุ คาบ ๑ คาบ ๒ คาบ ๓ หมายเหตุ 
๑        
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       
๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       
๑๖       
๑๗       
๑๘       
๑๙       
๒๐       

ส าหรับอาจารยผ์ูส้อน (ผูบ้รรยาย)/อาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย์
อาจารย์ 

ม.ร.ภ. ๑ 



๔๕ 
 

ม.ร.ภ. 2 
(ตัวอย่างแบบฟอร์มชุดที ่1) 

 

สรุปการขาดเรียนของนักศึกษา กระบวนวชิา............................ ระหว่างวนัที.่.................. , .................... , ................... , ................... , พ.ศ. 25......... นักศึกษาปี........................... 
 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกลุ 

จ านวนคาบ 

รวม หมายเหตุ สัปดาห์ที ่1 สัปดาห์ที ่2 สัปดาห์ที ่3 สัปดาห์ที ่4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8  ทางสาขาฯ จะพิมพร์ายช่ือนกัศึกษาแต่ละกระบวนวชิาลงไป               
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 



๔๖ 
 

ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกลุ 
จ านวนคาบ 

รวม หมายเหตุ สปัดาห์ท่ี 1 สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 3 สปัดาห์ท่ี 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22  ทางสาขาฯ จะพิมพร์ายช่ือนกัศึกษาแต่ละกระบวนวชิาลงไป               
23                 
24                 
25                 

 
 
(..............................................................)    (..............................................................)    (..............................................................)    (..............................................................) 

                 อาจารยส์ัปดาห์ท่ี 1                                      อาจารยส์ัปดาห์ท่ี 2                                       อาจารยส์ัปดาห์ท่ี 3                                        อาจารยส์ัปดาห์ท่ี 4 

หมายเหตุ 1. บนัทึกการขาดเรียนดว้ยเคร่ืองหมาย X ลงในแบบสรุปการขาดเรียนในแต่ละคาบ 

                 2. ใหเ้จา้หนา้ท่ีสาขาฯ ส่งแบบฟอร์มสรุปรายช่ือการขาดเรียนของนกัศึกษา (แบบ ม.ร.ภ. 2) พร้อมกบั แบบสรุปการขาดเรียนในแต่ละคาบ (แบบ ม.ร.ภ. 1) 

                ใส่ในซองกระดาษค าตอบทุกซอง 



๔๗ 
 

ม.ร.ภ. ๓ 

 
แบบรายงานส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ 

 
เรียน  ผูอ้  านวยการบณัฑิตศึกษา  คณะ.......................................... 

  ขา้พเจา้ขอรายงานการสอบกระบวนวชิา...................... (....................................) 
ภาคเรียนท่ี.............ปีการศึกษา.................วนัท่ี............เดือน...............................พ.ศ.........................
เวลา......................น. ถึง....................น. จงัหวดั......................................ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑. จ านวนนกัศึกษาเขา้สอบ.............................คน ขาดสอบ............................คน 
  ๒. กระดาษค าตอบอตันยั   (ท าในขอ้สอบ) จ านวน..............................ชุด 
  ๓. กระดาษค าตอบอตันยั  สีเขียว  จ านวน..............................ชุด 
      สีแดง  จ านวน..............................ชุด 
      สีด า  จ านวน..............................ชุด 
      สีน ้าเงิน  จ านวน..............................ชุด 
  ๔. เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี)    จ านวน.................ซอง/ชุด/ช้ิน 
        รวมทั้งส้ิน..........................ชุด 
  ๕. กรณีทุจริต  (ให้แยกซองกระดาษค าตอบ) จ านวน..............................ชุด 
 (รายงานเพิ่มเติม)....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการ 
 
 

 (ลงช่ือ)..........................................................    (ลงช่ือ)............................................................ 
        (............................................................)               (............................................................) 
                        กรรมการคุมสอบ                                                   กรรมการคุมสอบ 
 

(ลงช่ือ)......................................................      (ลงช่ือ)............................................................ 
        (...........................................................)               (..............................................................)             
                         กรรมการคุมสอบ                                                       กรรมการคุมสอบ   

 



๔๘ 
 

ม.ร.ภ. ๔ 

 
 

แบบรายงานนักศึกษาฝ่าฝืนข้อปฏบิัติในการสอบ 
 

เรียน  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบกระบวนวชิา.......................................... 
  เน่ืองดว้ยในการสอบกระบวนวชิา...................... (..................................................) 
ภาคเรียนท่ี..................ปีการศึกษา..........................โครงการพิเศษ......................................................
วนัท่ี.........................เดือน.............................พ.ศ................................เวลา.....................................น.
ถึง......................................น. ไดต้รวจพบนกัศึกษาช่ือ........................................................................
รหสัประจ าตวั............................... กระท าการฝ่าฝืนขอ้ปฏิบติัในการสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑. ลกัษณะความผดิท่ีกระท า.................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
  ๒. เวลาท่ีตรวจพบ..........................................................น. 
  ๓. การประกาศค าเตือนของกรรมการคุมสอบ เ ร่ือง การฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ                 
ในการสอบ............................................................................................................................................................... 
  ๔. หลกัฐานท่ีตรวจพบในการกระท าผดิ............................................................................. 
  ๕. นกัศึกษาใหก้าร           รับสารภาพ           ปฏิเสธ 
  พร้อมกนัน้ีไดส่้งหลกัฐาน/เอกสาร/โนต้ยอ่  หรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีนกัศึกษาใชใ้นการ
ฝ่าฝืนขอ้ปฏิบติัฯ  มาดว้ยแลว้ จ านวน..................................ช้ิน  โดยบรรจุไวใ้นซองผนึกไวต่้างหาก 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการ 
 

(ลงช่ือ)................................................................    (ลงช่ือ)........................................................................ 
         (.................................................................)                (.......................................................................) 
                       กรรมการคุมสอบ                                                         กรรมการคุมสอบ  
 

 (ลงช่ือ)................................................................    (ลงช่ือ)........................................................................ 
          (................................................................)      (....................................................................) 
                       กรรมการคุมสอบ                                                       กรรมการคุมสอบ  
 
หมายเหตุ  แบบรายงานของอาจารยผ์ูคุ้มสอบ (ฉบบัตวัจริง) ส่งอาจารยผ์ูส้อนและถ่ายส าเนา            
     ใส่ใน ซองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทุกซอง  
 



๔๙ 
 

ม.ร.ภ. ๕ 

 
 

บันทกึค าให้การนักศึกษา 
กรณทุีจริต 

 
เรียน  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบกระบวนวชิา.............................................................. 

   ขา้พเจา้ (นาย,นาง,น.ส.)........................................นามสกุล.................................... 
รหสัประจ าตวันกัศึกษา....................................เลขประจ าตวัประชาชน  
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี......................ซอย......................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั.............................................. 
สอบกระบวนวชิา.......................(.......................................) วนัท่ี........เดือน...................พ.ศ............. 
  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้ความในบนัทึก (ม.ร.ภ. ๔) ของกรรมการคุมสอบ ระดบั
ปริญญาโท ภาคเรียนท่ี..........ปีการศึกษา...................ขอใหถ้อ้ยค าเพิ่มเติมดงัน้ี 
          ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะท าขอ้สอบต่อ 
          ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะท าขอ้สอบต่อ   
  เน่ืองจาก................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
     ลงช่ือนกัศึกษา................................................................. 
                   (...............................................................)     
                                     วนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ..............     
                                          
หมายเหตุ    ๑. กรณีนกัศึกษารับสารภาพหรือปฏิเสธในขอ้กล่าวหา ใหน้กัศึกษาเขียนถอ้ยค าดว้ยตนเอง 
     ๒. ถ่ายส าเนาบนัทึกค าใหก้าร (ม.ร.ภ. ๔ และม.ร.ภ. ๕) และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ใส่ในซองสรุป
รายงานการสอบ ส่งไปท่ี ผอ.บณัฑิตศึกษาคณะ........./คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 



๕๐ 
 

 

ม.ร.ภ. ๖ 

 
 

แบบสรุปรายงานในการควบคุมการสอบ 

ภาคเรียนที.่.......ปีการศึกษา............... 
สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติ จังหวดั........................................ 

 
วนัท่ี...........เดือน.........................พ.ศ................ 

เรียน  ผูอ้  านวยการบณัฑิตคณะ............./คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

  ดว้ยกระบวนวชิา...................................................................................................... 
สอบวนัท่ี............................................เวลา...........................มีเหตุการณ์ในการควบคุมการสอบดงัน้ี 
  ๑.            เหตุการณ์ทัว่ไปปกติ 
  ๒.           มีปัญหาเร่ือง............................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
(ลงช่ือ)........................................................       (ลงช่ือ)...........................................................  
          (.....................................................)                   (..........................................................) 
                      กรรมการคุมสอบ                                                           กรรมการคุมสอบ  
 

 
(ลงช่ือ).......................................................       (ลงช่ือ)........................................................... 
          (......................................................)       (.........................................................) 
         กรรมการคุมสอบ                                                           กรรมการคุมสอบ  



๕๑ 
 

 
 

แบบรายงานนักศึกษามพีฤติกรรมไม่เหมาะสม/แต่งกายไม่สุภาพ 
 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวทิยบริการฯ จงัหวดั.......................................... 

  เน่ืองดว้ยในการเรียน / การสอบ กระบวนวชิา.......................................................... 
ณ สาขาวทิยบริการฯ........................................  วนัท่ี..........เดือน...........................พ.ศ...................... 
สัปดาห์ท่ี.............เวลา................น. ถึง..... ............น. มีนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ช่ือ (นาย/นาง/
นางสาว................................................................รหสัประจ าตวั......................................................... 
เลขประจ าตวัประชาชน                                              ไดแ้ต่งกายไม่สุภาพเขา้ชั้นเรียน/เขา้ห้องสอบ
ในลกัษณะหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

  อาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย/์กรรมการคุมสอบ ไดก้ล่าวตกัเตือนมิให้ (นาย/นาง/
นางสาว)................................................................. .....กระท าอีกเพื่อเกียรติแก่ตนเองและสถาบนั 
หากกระท าอีกมหาวทิยาลยัจะพิจารณาต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 

 

      (ลงช่ือ)............................................................... 
                                                                                          (..............................................................)                              
                                                                                      อาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย/์ควบคุมการสอบ 
                                     วนัท่ี...........เดือน....................พ.ศ............. 
 

บันทกึของนักศึกษารับทราบค าตักเตือน 
เรียน  อาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย/์กรรมการคุมสอบ 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................รหสัประจ าตวั......................... 
ขอยอมรับว่าไดแ้ต่งกายไม่สุภาพจริง  และสัญญาว่าจะไม่ปฏิบติัตนเช่นน้ีอีก  และสัญญาว่าจะไม่
กระท าอีก  
      (ลงช่ือ)...................................................................... 
                    (........................................................................)     
                                                                                        วนัท่ี..............เดือน.................พ.ศ............... 
 
 

ม.ร.ภ. ๗ 



๕๒ 
 

แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั............................................................................ 
วชิา..........................................................ภาคเรียนท่ี....................................ปีการศึกษา.......................................... 
วนัท่ี..............................เดือน..........................................พ.ศ..................................เวลา.........................................น.  
อาจารยผ์ูส้อน............................................................................................................................................................ 
 

ค าช้ีแจง  
 ๑. แบบประเมินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงการท างานให้มีคุณภาพ และประเมิน
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ขอใหผู้ป้ระเมินตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ค าตอบจะไม่ส่งผลใด ๆ 
ต่อผูต้อบ โดยจะบนัทึกเป็นฐานขอ้มูล และน ามาปรับปรุงต่อไป 
 ๒. โปรดกาเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดับความพอใจตามความคิดเห็นของท่าน ว่าแต่ละรายการ
ประเมิน ท่านมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดงัน้ี 
๕  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
๔  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
๓  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
๒  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
๑  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

ส่วนที ่๑ ประเมนิประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ระดบัความคดิเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. เขา้สอนตรงเวลา      
๒. มีความสม ่าเสมอในการเขา้สอน      
๓. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหน้กัศึกษาเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี      
๔. มีการจดัเน้ือหาวชิาท่ีสอนเรียงล าดบัเป็นขั้นตอนอยา่งต่อเน่ืองเหมาะสม      
๕. มีการจดัการเรียนการสอนตามเน้ือหา ท่ีก าหนด      
๖. เลือกใชกิ้จกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกบัระดบันกัศึกษา      
๗. ใชอุ้ปกรณ์การสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม      
๘. มีต าราและ/หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา      
๙. เน้ือหาวชิาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้      
๑๐. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้สงสยั      
๑๑. ไม่ใชอ้  านาจครอบง านกัศึกษาใหป้ระพฤติผิดท านองคลองธรรม      
๑๒. มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมขณะท่ีสอน      
๑๓. มีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา      
                ส่วนที ่๒ ประเมนิปัจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน      
๑. ความเหมาะสมของอาคารสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน      
๒. ความเหมาะสมของโสตทศันูปกรณ์ในหอ้งเรียน      

 

ม.ร.ภ. ๘ 



๕๓ 
 

 
                ส่วนที ่๓ นักศึกษาประเมนิตนเอง      
๑. ขา้พเจา้ตั้งใจเรียนกระบวนวชิาน้ี      
๒. ขา้พเจา้เขา้เรียนกระบวนวชิาน้ีตรงต่อเวลา      
๓. ขา้พเจา้ทบทวนบทเรียนกระบวนวชิาน้ี      
๔. ขา้พเจา้ศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมประกอบการเรียนกระบวนวชิาน้ี      
๕. ขา้พเจา้ไดป้ระโยชน์จากการเรียนกระบวนวชิาน้ี      
 

ขอ้เสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................... 
 

หมายเหตุ  โปรดส่งคืนเจา้หนา้ท่ีท่ีหอ้งธุรการ  หรือส่งไดท่ี้ทางสาขาวทิยบริการฯ ก าหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

แบบประเมนิอาจารย์ผู้ช่วย/ผู้ช่วยอาจารย์ 
 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั............................................................................ 
วชิา..........................................................ภาคเรียนท่ี....................................ปีการศึกษา.......................................... 
วนัท่ี.............................เดือน..........................................พ.ศ.................................เวลา...........................................น.  
อาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย.์....................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง 
 ๑. แบบประเมินน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการท างานให้มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม มากข้ึน ขอใหผู้ป้ระเมินตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ค าตอบจะไม่ส่งผลใด ๆ 
ต่อผูต้อบ โดยจะบนัทึกไวเ้พ่ือเป็นฐานขอ้มูล และน ามาปรับปรุงดา้นบุคลากรของมหาวทิยาลยัต่อไป 
 ๒. โปรดกาเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดับความพอใจตามความคิดเห็นของท่าน ว่าแต่ละรายการ
ประเมิน ท่านมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดงัน้ี 
๕  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
๔  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
๓  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
๒  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
๑  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน      
   ๑) ปฏิบติัหนา้ท่ีตรงเวลา      
   ๒) ประสานงานร่วมระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนกบันกัศึกษาไดดี้      
   ๓) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น      
   ๔) รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น พร้อมแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้      
   ๕) ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ี      
๒. ด้วนบุคลกิภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน      
   ๑) การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี      
   ๒) มีกิริยาวาจาสุภาพ น่าเคารพนบัถือ      
   ๓) มีความเมตตา กรุณา ปราศจากอคติในการปฏิบติัหนา้ท่ี      
   ๔) อธัยาศยัดีกบันกัศึกษาและผูร่้วมงาน      
   ๕) มีความอดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีไม่เขา้ใจเน้ือหา      
 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................... 

ม.ร.ภ. ๙ 



๕๕ 
 
 

แบบประเมินสาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติ จังหวดั............................................. 
 

ค าช้ีแจง 
 ๑. แบบประเมินน้ีส าหรับอาจารยผ์ูส้อน และอาจารยผ์ูช่้วย/ผูช่้วยอาจารย ์เม่ือท่านแสดงความคิดเห็นทั้ง                         
     ๓ ดา้นแลว้ 
      กรุณาน าแบบประเมนิสาขาส่งทีบ่ัณฑิตวทิยาลยั อาคารท่าชัย ช้ัน ๓ 
 ๒. แบบประเมินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงการท างานใหมี้คุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนขอใหผู้ป้ระเมินตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ค าตอบจะไม่ส่งผลใด ๆ 
ต่อผูต้อบโดยจะบนัทึกเป็นฐานขอ้มูลและน ามาปรับปรุงต่อไป 
 ๓. โปรดกาเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดับความพอใจตามความคิดเห็นของท่าน ว่าแต่ละรายการ
ประเมินท่านมีความพึงพอใจระดบัใด โดยแปลความหมาย ดงัน้ี 
  ๕  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ๔  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  ๓  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ๒  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
  ๑  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัตามความคดิเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านอาคาร สถานที ่และปัจจยัเกือ้หนุน      
   ๑) สภาพพ้ืนท่ีภายนอกอาคาร โดยรอบสาขาฯ มีบรรยากาศร่มร่ืน สะอาด เรียบร้อยดี      
   ๒) สภาพพ้ืนท่ีภายในอาคาร สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ      
   ๓) มีการรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณ หอ้งน ้ า อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ      
   ๔) หอ้งรับรองอาจารย ์สะอาดเรียบร้อย แยกเป็นสดัส่วน      
   ๕) หอ้งเรียน มีส่ือการสอนทนัสมยั อยูใ่นสภาพดี สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา      
   ๖) หอ้งคอนโทรล สะอาด เป็นระเบียบ      
   ๗) พ้ืนท่ีภายในหอ้งเรียน ตวัอาคาร มีแสงสวา่งพอเพียง      
   ๘) บริเวณสถานท่ีจอดรถ มีผูดู้แลความปลอดภยัและแสงสวา่งพอเพียง      
   ๙) การประชาสมัพนัธ์ มีการติดประกาศขอ้มูล ข่าวสารท่ีทนัสมยั และน่าสนใจ      
   ๑๐) ต ารา เอกสาร และบริการต่าง ๆ ของหอ้งสมุดตามความตอ้งของนกัศึกษามี
เพียงพอ 

     

   ๑๑) จ านวนร้านอาหารในโรงอาหารมีเพียงพอท่ีจะบริการใหเ้หมาะสมกบัจ านวน
นกัศึกษา 

     

   ๑๒) ราคากบัปริมาณอาหารของร้านคา้ในโรงอาหาร มีความยอ่มเยาเหมาะสมดีแลว้      
      

      

ม.ร.ภ. ๑๐ 



๕๖ 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัตามความคดิเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒. ด้านการดูแล อ านวยความสะดวกทีไ่ด้รับจากบุคลากรของสาขาฯ      
   ๑) เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการประสานงานทางโทรศพัทอ์ยา่งดี      
   ๒) เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกเร่ืองสถานท่ีพกั      
   ๓) เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการจดัยานพาหนะรับ-ส่งอยา่งดี      
   ๔) พนกังานขบัรถยนตอ์ านวยความสะดวกในการรับ-ส่งอยา่งดี      
   ๕) เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดอ านวยความสะดวกในการบริการใชห้อ้งสมุดอยา่งเหมาะสม      
   ๖) เจา้หนา้ท่ีหอ้งคอนโทรล อ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อการสอนอยา่งเหมาะสม      
   ๗) เจา้หนา้ท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์อ านวยความสะดวกในการใชค้อมพิวเตอร์อยา่ง
เหมาะสม 

     

   ๘) ดูแลเอาใจใส่เร่ืองอาหาร และเคร่ืองด่ืมใหอ้าจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูช่้วย / ผูช่้วย
อาจารย ์ขณะปฏิบติังานเป็นอยา่งดีโดยไม่เลือกปฏิบติั 

     

   ๙) เอาใจใส่ดูแล ใหน้กัศึกษาเซ็นช่ือเขา้ชั้นเรียน อยา่งถูกตอ้งตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยั 

     

๓. ด้านบุคลกิภาพของเจ้าหน้าที ่      
   ๑) แต่งกายเหมาะสมกบัสถานศึกษา      
   ๒) กริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย      
   ๓) ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ และเสียสละ      

 
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................ 



๕๗ 
 

 หมายเลขโทรศัพท์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
 

สาขาฯ หัวหน้าสาขาฯ เบอร์มือถือ พขร. เบอร์มือถือ ภายใน ภายนอก 
ปราจีนบุรี  นางจิราพร มาลากุล 081-905-3699 นายยอดฉัตร เลิศศิริ 089-244-1782 7020-1 037-454-096 
อุทัยธานี นางสุรีย์นารถ บัวแก้ว 084-622-3259 นายจ าเนียร พวงสมบัติ 089-564-3929 7038 056-980-567-9 

นครศรีธรรมราช นางอาภรณ์  ทองแย้ม 089-470-0346 
1.นายชาตรี เสนพงศ์ 081-428-1777 

7050-1 075-466-147 
2.นายปรีดา ตลังวิทย์ 080-546-9719 

แพร่ นายฐิติพงศ์ วงศ์แสน 083-766-5665 
1.นายพันชัย ศรีใจวงศ์ 082-765-9793 

7060 054-531-870-1 
2.นายวสันต์ หงส์เจ็ด 089-552-9933 

นครพนม  นายอุฏฐายี โสวรรณา 081-661-2454 
1.นายอภิชัย พรหมดี 084-551-9078 

7070 042-571-409 
2.นายเรืองยศ  เพ็งสวย 088-514-0016 

อ านาจเจริญ นายวาสนา ทองแสง 089-454-9174 
1.นายเจริญศักดิ์ ชมพู่ 086-256-1379 

7040-1 045-523-515 
2.นายสมบัติ วงศ์เย็น 084-829-9710 

สุโขทัย นายปริญญา โสมพัฒนาพงษ์ 081-886-7799 
1.นายสิทธิพงษ์ เฉย์เมย์ 087-524-2282 

7091 055-945-112-4 2.นายศิริวัฒน์ ทองใบ 091-838-2349 
3.นายเมนู ฤทธิ์ค า 087-309-9748 

ขอนแก่น นางศรุตญา ชินรัตน์ 081-975-1884 
1.นายประภาส เขียวกลม 087-480-7856 

7100-1 043-306-106-7 
2.นายพรชัย สารสี 085-010-5980 

ศรีสะเกษ น.ส.สิริกัญญา โพธิวัฒน์ 081-548-7940 
1.นายสมศรี ศรีละพันธ์ 085-023-5691 

7114 045-814-651-5 
2.นายสมบูรณ์ พันต้น 085-773-9115 

ตรัง น.ส.จงรักษ์ อธิวัฒนชัย 089-472-7795 
1.นายณัฐพงศ์ ถาวรสุข 089-650-4146 

7124 075-501-164 
2.นายธีระชัย เถี้ยนขก 087-691-5862 

ลพบุรี น.ส.เพ็ญพิชชา จริตพันธ์ 081-853-5146 นายสายันต์ ศรีอ่อน 087-416-4450 7130 036-414-053-4 

นครราชสีมา น.ส.ศรีทอง ยี่สุ่นแก้ว 089-579-7015 
1.นายทิน กุมภิโร 087-252-8179 

7080 
044-756-505 

2.นายชิราวุฒิ ชัยทองสุก 085-104-9707 044-756-506 
หนองบัวล าภู น.ส.วัลเพ็ญ มีล้อม  086-224-3827 นายกรุงจีน สิงห์เสนา 082-114-1319 7170-1 042-315-952-3 
ชัยภูมิ น.ส.สุภมาส ธรรมโสภารัตน์ 099-425-4453 นายชาตรี ฟึสันเทียะ 088-085-4669 7160 044-8640714 
เพชรบูรณ์ นางลักขณา ยงไสว 081-046-8764 นายสวิน จันทร์เขียน 085-729-6567 7153 056-718-334 
บุรีรัมย์ นางนุ่มนวล วิชาสวัสดิ์ 084-977-0497 นายสุขสรร พวงสาย 091-830-9906 7140 044-658-052 
เชียงราย น.ส.ปราณี เช้ือเมืองพาน 086-116-9368 นายมานิตย์ วงศ์วาร 085-714-8898 7180 053-152-050 

กาญจนบุรี นายนันทภัค ไม้หอม 081-942-4485 
1.นายทิวา ไวยิ่งยุทธ 089-163-0734 

7210 
034-581-009 

2.นายเจริญ ปลอดโปร่ง 062-557-3115 034-581-090 
สุรินทร์ นางมุทิตา ศรีปิยะบุตร 089-720-0693 นายสุริยา ระเมียดดี 089-424-2585 7200 044-558-920-1 
อุดรธานี นายยงยุทธ แสงเส้น 085-132-8675 นายทินกร เมืองแพน 088-036-3226 7192 042-250-063-4 
พังงา  น.ส. กมลทิพย์ ถิรสัตยวงศ์ 089-078-6381 นายวิษณุ  วังเมือง 085-070-6877 7242  
สงขลา นายณัฐชาญเชษฐ์ สรรพพันธ์ 089-505-7177 นายจีรวัฒน์ ตันติสุนทรรักษ์ 089-889-3112 7231  
เชียงใหม่ น.ส.กัญจน์ชริน เจริญเดช 081-594-4531 นายเอกสิทธิ์ ปันใจโต 061-273-3300 7222 053-226-329 

 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

E-MAIL ADDRESS ติดต่อสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด 
 

ล าดับ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ E-MAIL 
1 บุรีรัมย์ numnual_01@hotmail.com 
2 หนองบัวล าภู wonpen16@hotmail.com 
3 อุทัยธานี ru_uthaithanee@ru.ac.th 
4 เพชรบูรณ์ milk_mind2006@hotmail.com 
5 ตรัง ramtrang@hotmail.com 
6 แพร่ phrae_ru@hotmail.com 
7 สุรินทร์ sripiyabut@hotmail.com 
8 นครราชสีมา nakhonratchasima@ru.ac.th 
9 อุดรธานี ruudon2012@hotmail.com 

10 สุโขทัย sukhothai@ru.ac.th 
11 ชัยภูมิ  chaiyaphum@ru.ac.th 
12 นครพนม ja001@hotmail.co.th 
13 ศรีสะเกษ sirikanya@ru.ac.th 
14 ปราจีนบุรี prachingroup1@hotmail.com 
15 ขอนแก่น reg_kk@ru.ac.th 
16 อ านาจเจริญ wasana2525@hotmail.com 
17 กาญจนบุรี kanchanaburi@ru.ac.th 
18 เชียงราย chiangrai@ru.ac.th 
19 ลพบุรี lopburi@ru.ac.th 
20 นครศรีธรรมราช arporn.master@gmail.com 
21 พังงา peed160@hotmail.com 
22 สงขลา ram_songkhla@hotmail.com 
23 เชียงใหม่ noinar.kasemsuk@gmail.com 

24 รองอธิการบดีฝ่ายส านักงานวิทยบริการ 
(รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์) 

Zurasakk@gmail.com 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

ส านักวิทยบริการ 
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