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การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาและหลักฐานประกอบ 
      นักศึกษา แบบ ๑ แบบ ๒ (ดุษฎีนิพนธ์), แผน ก (ท าวิทยานิพนธ์), 

๑. ผลการตรวจสอบผลการเรียน 
       ครบตามหลักสูตร             ไม่ครบตามหลักสูตร เนื่องจาก.....................…………………………………………………… 

๒. เอกสารประกอบการแจ้งจบ            
             ใบตรวจสอบผลการเรียน (Check Grade) ต้องไม่มีผลการเรียน I หรือ X 

                  แบบ ว.๕ (แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) 
                  แบบ ว.๙ (แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎนีิพนธ/์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และ  
                  * ป.เอก (แบบ ๑) หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๒ เร่ือง 
                  * ป.เอก (แบบ ๒) หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
                  * ป.โท (แผน ก) หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ หรือหลักฐานการตีพิมพ์ 
                    ในรายงานการประชุมวชิาการ (Proceedings) 
           หมายเหตุ วารสารทางวิชาการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นไปตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยประกาศ 
                  ส าเนาบัตรประชาชนหรือ ส าเนาบตัรที่ทางราชการออกให้ (ชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกับเอกสารแจ้งจบการศึกษา) 
                  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยน  ชื่อ – นามสกุล – ยศ - ค าน าหนา้นาม  
                  (หากไม่แนบมาจะถือว่า นักศึกษาประสงค์จะใช้ ชื่อ-นามสกลุ-ยศ-ค าน าหนา้นามเดิม ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล) 
       นักศึกษา แผน ข (ท าสารนิพนธ์) และ แผน ข  (สอบประมวลความรู้) 

๑. ผลการตรวจสอบผลการเรียน 
        ครบตามหลักสูตร            ไม่ครบตามหลักสูตร เนื่องจาก..................…………………………………………………….. 

๒. เอกสารประกอบการแจ้งจบ            
             ใบตรวจสอบผลการเรียน (Check Grade) ต้องไม่มีผลการเรียน I หรือ X 

                  แบบ ส.๕ (แบบเสนอสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)  เฉพาะนักศึกษาแผน ข (ท าสารนิพนธ์) 
                  หลักฐานการตีพมิพ์เผยแพร ่สารนิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระ ที่เผยแพร่ในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ที่สบืค้นได้ 
                  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบตัรที่ทางราชการออกให้ (ชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกับเอกสารแจ้งจบการศึกษา) 
                  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยน  ชื่อ – นามสกุล – ยศ - ค าน าหนา้นาม  
                  (หากไม่แนบมาจะถือว่า นักศึกษาประสงค์จะใช้ ชื่อ-นามสกลุ-ยศ-ค าน าหนา้นามเดิม ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล) 

  คณะ/โครงการได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่านักศึกษา 
     เรียนครบตามหลักสูตรและแนบหลักฐานครบถ้วน 

ลงชื่อ .................................................... นักศึกษา         ลงชื่อ .......................................................... ผู้ตรวจสอบ 
             ........./............../............                                       ............/............/............. 
หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่งานตรวจสอบครบหลักสูตรและปริญญาบัตร โทร.๐๒-๓๑๐-๘๕๖๑                                        

แบบค าร้องขอแจ้งจบการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ล าดับที่........... 

บัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่บังคับใช ้ 23 กันยายน 2559  

FM  บว. 6-5 
ฉบับที่ 2 

1-1 



 
ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา 

 

๑. นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมลูในแบบค าร้องขอแจ้งจบการศึกษาด้วยตนเอง โดยจะต้องสะกดชื่อ-สกุล 
ยศ ค าน าหน้านาม ให้ถูกต้อง (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และผลการเรียนเฉพาะท่ีสอบผ่านแล้วให้
ครบถ้วนตามหลักสูตร (ไม่รับแจ้งจบการศึกษา หากผลการเรียนยังติด I หรือ X) 

๒. นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารยื่นประกอบการแจ้งจบการศึกษา ดังนี้ 

    ๒.๑ แบบ ว.๕ (แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) หรือ ส.๕ (แบบเสนอสารนิพนธ์ 
          ฉบบัสมบูรณ์) ส าหรับนักศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ นักศึกษาสามารถขอรับ  
          ว.๕ หรือ ส. ๕ ได้ภายหลังจากท่ีส่งรูปเล่มสมบูรณ์แล้วภายใน ๕ วันท าการ ที่งานมาตรฐาน 
          วิทยานิพนธ์       

    ๒.๒ แบบ ว.๙ (แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์) หรือหลักฐาน 
          การตีพิมพ์เผยแพร่ ส าหรับนักศึกษาท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  

    ๒.๓ ใบตรวจสอบผลการเรียน (Check Grade) ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซด์  
          www.e-regis.ru.ac.th หรือเขียนค าร้องขอใบตรวจสอบผลการเรียน พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
          ได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัยอาคารท่าชัย ชั้น ๓ (ผลสอบท่ียังติด I หรือ X นักศึกษา 
          ต้องติดต่อคณะเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน) 

 ๒.๔ ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ (กรณีท่ีชื่อ–สกุล–ค าน าหน้านาม 
       -ยศ ในฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับแจ้งจบการศึกษา และสะกดให้ถูกต้อง)  

    ๒.๕ ส าเนาใบเสร็จลงทะเบียน 
          ๒.๕.๑ กรณีนกัศึกษาแผน ก (วิทยานิพนธ์) แผน ข (สารนิพนธ์) ให้แนบส าเนาใบเสร็จ ๒ เทอม 
                   สุดท้าย  
 ๒.๕.๒ กรณีนักศึกษาแผน ข (สอบประมวลความรู้) ให้แนบส าเนาใบเสร็จเฉพาะภาคท่ีนักศึกษา 
                  ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ เท่านั้น  

 *** หากนักศึกษาประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้านาม ให้แนบหลักฐาน 
การเปลี่ยน พร้อมสะกดชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้านามที่ประสงค์จะใชใ้ห้ถูกต้อง หากไมแ่นบ
มาจะถือว่านักศึกษาประสงค์ใช ้ ชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้านามเดิม ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติ (ชื่อ-สกุล ยศ ค าน าหน้านาม ที่นักศึกษากรอกจะใช้ในการเสนอชื่อเพื่อ
อนุมัติปริญญา ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯอนุมัติปริญญาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว) 
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