
ดวยงานตรวจสอบหลักสูตรและปริญญาบัตร ฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จะดําเนินการ
ตรวจสอบและเสนอรายชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา เพื่อมิใหเกิดปญหาในการตรวจสอบครบ
หลักสูตร จึงขอแจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสําหรับการสําเร็จการศึกษาดังนี้

* กรณีนักศึกษาแผน ข (สอบประมวลความรู) นักศึกษาจะตองตรวจสอบผลการเรียนกอนการสอบ
ประมวลความรู  และนักศึกษาตองมีผลการเรียนครบทุกกระบวนวิชา และไดผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00  และไมมีหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู

* กรณีนักศึกษาแผน ก (ทําวิทยานิพนธ), แผน ข (ทําสารนิพนธ)  นักศึกษาจะตองตรวจสอบหนี้สิน
คงคางทั้งหมดที่มีตอมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคารักษาสถานภาพในแตละภาคการศึกษา ตองชําระใหเสร็จสิ้น
กอนการสงรูปเลมสมบูรณ

ทั้งนี้เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2547 ขอ 35 กลาวคือ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ตอสภามหาวิทยาลัย ก็ตอเมื่อ

1) ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
2) มีผลการศึกษาไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
3) สอบผานภาษาตางประเทศหรือการเทียบระดับความรูแทนภาษาตางประเทศตาม

เงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
4) ไมมีหนี้คางชําระไวตอมหาวิทยาลัย
5) ไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษวินัยนักศึกษา

* นักศึกษาที่มีความประสงคจะเปลี่ยน ช่ือ – ช่ือสกุล หรือคํานําหนาชื่อ นักศึกษาจะตองแจงความ
จํานงคกอนการสอบประมวลความรู หรือ กอนรูปเลมเสร็จสมบูรณ  (ช่ือ- ช่ือสกุล และคํานําหนาชื่อจะตอง
ถูกตองตรงกันระหวางทะเบียนประวัติกับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ)  หากงานตรวจสอบหลักสูตรดําเนิน
การเสนอรายชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาแลว จะไมดําเนินการแกไขให

* นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาแลว ใหดําเนินการตรวจสอบรายชื่อการเสนอสภาเพื่ออนุมัติ
ปริญญา ที่เคานเตอรประชาสัมพันธ อาคารทาชัย ช้ัน 3 หากมีรายช่ือเสนอสภาฯ แลวใหนักศึกษาดําเนินการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต  หากไมพบรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบวานักศึกษามีปญหาเรื่องใด

ท้ังนี้เพื่อใหการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย

ขอควรรูสําหรับนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
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 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาบัณฑิตผูเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ใหแตงกายดังนี้
1) บัณฑิตชาย  แตงกายชุดสากล สีดํา, น้ําเงินเขมหรือกรมทา  ไมมีลวดลาย  เสื้อเชิ้ตแขนยาว

สีขาว  ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลายชะลอม  สวมครุยวิทยฐานะ ไมสวม
หมวก  สวมรองเทาสีดํา แบบหุมสน  ไมมีลวดลาย ไมมีโลหะ ถุงเทาสีดํา

2) บัณฑิตหญิง  แตงกายเครื่องแบบนักศึกษาหญิง  ติดกระดุมคอรูปพอขุนฯ  สวมครุย
วิทยฐานะ  ไมสวมหมวกและเครื่องประดับศรีษะ  สวมรองเทาหนังสีดําแบบหุมสน
ไมมีลวดลาย ไมควรใชรองเทาใหมที่ยังไมเคยใชหรือรองเทาสนสูงมาก เพราะจะทําให
เสียการทรงตัวไดงายเวลาเดิน หรือถวายความเคารพ  สวมถุงนองยาวแบบเต็มตัวสีเนื้อ
เรียบ ไมมีลวดลาย สําหรับบัณฑิตหญิงท่ีตั้งครรภ ตองแตงกายเหมือนกับบัณฑิตหญิงอ่ืน ๆ

3) บัณฑิตชาย-หญิงท่ีเปนขาราชการ  อาจแตงเครื่องแบบชุดปกติขาวได  ทหาร  ตํารวจ ถาแตง
เครื่องแบบปกติขาวใหคาดกระบี่และถือถุงมือได

สําหรับนักศึกษากรณีดังตอไปนี้ ใหติดตอท่ี เคานเตอรประชาสัมพันธ อาคารทาชัย ชั้น  3 หรือ
โทร.02-3108564 กด 5

 * กรณีเมื่อไดรับปริญญาบัตรแลวพบขอผิดพลาด  เชน  ช่ือ–นามสกุล, ช่ือปริญญา, วันสําเร็จการศึกษา
ไมถูกตอง ใหติดตอขอแกไขหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแลว ภายในกําหนด 1 เดือน

* กรณีผูที่ไมประสงคเขารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดตอขอรับปริญญาบัตรไดหลังจาก
เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแลว ภายในกําหนด 3 เดือน

           งานตรวจสอบหลักสูตรและปริญญาบัตร
  ฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย



ดวยฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานทะเบียนกลางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอแจงใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาง ๆ ดังนี้

* กรณีการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
ก็ตอเมื่อ 1)  ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น

2) มีผลการศึกษาไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
3) สอบผานภาษาตางประเทศหรอืการเทียบระดับความรูแทนภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขที่

                                บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
4) ไมมีหนี้คางชําระตอมหาวิทยาลัย
5) ไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษวินัยนักศึกษา

     ท้ังนี้ นักศึกษาที่มีความประสงคจะเปลี่ยน  ชื่อ – ชื่อสกุล หรือคํานําหนานาม นักศึกษาจะตองแจง
ความจํานงคกอนการสอบประมวลความรู   หากงานตรวจสอบหลักสูตรดําเนินการเสนอรายชื่อตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาแลว จะไมดําเนินการแกไขให

* กรณีการขึ้นทะเบียนปริญญา หรือการแจงสําเร็จการศึกษาและขอใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกคนจะตองขึ้นทะเบียนปริญญา มิฉะนั้นจะไมไดรับใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
ใบปริญญาบัตรและไมมีสิทธิ์เขารวมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ใหนักศึกษายื่นคํารองขอขึ้นทะเบียน
ปริญญาตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยปฏิบัติดังนี้

1) เขียนแบบยื่นคําขอหนังสือสําคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
                                  แบบขอใบรับรองผลการศกึษา (Transcript)  และระเบียนบัณฑิต พรอมติดรูปถาย 1 รูป

2) แนบรูปถายสวมครุยตามคณะที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 2 รูป
3) ชําระคาขึ้นทะเบียนสําหรับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 1,500.-บาท

โครงการพิเศษภูมิภาค จํานวน 2,000.- บาท
4) แนบซองจดหมายกันกระแทกจํานวน 1 ซอง  เขียนชื่อ-ที่อยู ใหชัดเจน หากใหจัดสง EMS

กรุณาติดแสตมปจํานวน 32  บาท  ถาเปนจดหมายลงทะเบียนติดแสตมปจํานวน 18 บาท
(ควรเปนจดหมาย EMS หรือจดหมายลงทะเบียนเทานั้น เพราะหากจัดสงแลวไมถึงมือ

              ผูรับสามารถตรวจสอบได)
ท้ังนี้ จะดําเนินการจัดสงใบรับรองสภาฯ และ Transcript ฉบับสมบูรณ  ใหกับนักศึกษา ภายหลังจากที่

ดําเนินการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ประมาณ 2 เดือน

ขอควรรูสําหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
และโครงการพิเศษภูมิภาค ท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
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* ขอปฏิบัติเก่ียวกับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาบัณฑิตผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

ใหแตงกายดังนี้
4) บัณฑิตชาย  แตงกายชุดสากล สีดํา, น้ําเงินเขมหรือกรมทา  ไมมีลวดลาย  เสื้อเชิ้ตแขนยาว

สีขาว  ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ลายชะลอม  สวมครุยวิทยฐานะ ไมสวม
หมวก  สวมรองเทาสีดํา แบบหุมสน  ไมมีลวดลาย ไมมีโลหะ ถุงเทาสีดํา

5) บัณฑิตหญิง  แตงกายเครื่องแบบนักศึกษาหญิง  ติดกระดุมคอรูปพอขุนฯ  สวมครุย
วิทยฐานะ  ไมสวมหมวกและเครื่องประดับศรีษะ  สวมรองเทาหนังสีดําแบบหุมสน
ไมมีลวดลาย ไมควรใชรองเทาใหมที่ยังไมเคยใชหรือรองเทาสนสูงมาก เพราะจะทําให
เสียการทรงตัวไดงายเวลาเดิน หรือถวายความเคารพ  สวมถุงนองยาวแบบเต็มตัวสีเนื้อ
เรียบ ไมมีลวดลาย สําหรับบัณฑิตหญิงท่ีตั้งครรภ ตองแตงกายเหมือนกับบัณฑิตหญิงอ่ืน ๆ

6) บัณฑิตชาย-หญิงท่ีเปนขาราชการ  อาจแตงเครื่องแบบชุดปกติขาวได  ทหาร  ตํารวจ ถาแตง
เครื่องแบบปกติขาวใหคาดกระบี่และถือถุงมือได

สําหรับนักศึกษากรณีดังตอไปนี้ ใหติดตอท่ี เคานเตอรประชาสัมพันธ อาคารทาชัย ชั้น  3 หรือ
โทร.02-3108564 กด 5

 * กรณีเมื่อไดรับปริญญาบัตรแลวพบขอผิดพลาด  เชน  ช่ือ–นามสกุล, ช่ือปริญญา, วันสําเร็จการศึกษา
ไมถูกตอง ใหติดตอขอแกไขหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแลว ภายในกําหนด 1 เดือน

* กรณีผูที่ไมประสงคเขารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดตอขอรับปริญญาบัตรไดหลังจาก
เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแลว ภายในกําหนด 3 เดือน

*****************************************************************************************


