
 
 

หลักเกณฑ์การแจ้งจบการศึกษาของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

เมื่อนักศกึษาทราบผลสอบวิชาสุดทา้ยที่สอบผา่น 
โดยผลสอบปรากฎในใบตรวจสอบผลการเรียน (Check Grade) และเรียนจบครบ

ตามหลักสตูรของคณะบริหารธุรกิจแลว้ สามารถด าเนินการแจ้งจบการศึกษา 
ที ่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศกึษา คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 

โดยเตรียมหลักฐานการแจ้งจบการศกึษา ดังนี ้
 

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งจบการศึกษา 
 

 แบบค าร้องแจ้งจบการศึกษา  สามารถ Download ได้ที ่เว๊ปไซด์คณะบริหารธุรกิจ    
 www.ba.ru.ac.th 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา และส าเนาบัตรประชาชน ชื่อ – สกุล ยศ ค าน าหน้า 

ต้องถูกต้องตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง)  

กรณี นักศึกษา เปลี่ยน ชื่อ นามสกุล ยศ ค าน าหน้า ให้ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน       
ติดต่อได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 2 

2. ส าเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนสุดท้าย (ภาคเรียนที่จบและก่อนภาคเรียน   

ที่จบ) (ต้องกากบาทขอจบในใบเสร็จ) อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรณี นักศึกษาไม่ได้กากบาทขอจบในใบเสร็จ ต้องด าเนินการตดิต่อได้ที่ หน่วยทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1  
กรณี หากใบเสร็จการลงทะเบียนเรียนสูญหาย สามารถขอถ่ายส าเนา ติดต่อได้ที่ One stop 
service อาคาร KLB ชั้น 1 

3 . ใบตรวจสอบผลการเรียนล่ าสุด  (Check Grade) ติ ดต่ อ ได้ที่  One stop service      

อาคาร KLB ชั้น 1 
 



 

4. นักศึกษาจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท า (มีงานท าหรือไม่มีก็ตาม) ลงใน  

Google Form  https://forms.gle/zamcpdsaxy9HmaZQ9  หรือสแกน QR code 

 
 

เอกสารที่ใช้ขอใบรบัรองจบการศึกษา (ชั่วคราว) 
 
แบบค าร้องใบรับรองจบการศึกษา (ชั่วคราว) สามารถ Download ได้ที่  
เว๊ปไซด์คณะบริหารธุรกิจ www.ba.ru.ac.th 
 

1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป สวมชุดนักศึกษา (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย) 
เท่านั้น (เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หลังรูป) 
2. ใบเสร็จช าระเงินค่าท าใบรับรองจบการศึกษา จ านวน 50  บาท  ช าระเงินได้ที่         

อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

ใบรับรองจบการศึกษา (ชั่วคราว) สามารถมารับได้หลังจากยื่นเอกสารแจ้งจบการศึกษา 
ที่คณะบริหารธุรกิจ ประมาณ 1 เดือน สามารถติดต่อขอรับได้ 
ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

 
ในกรณีที่นักศึกษาขอใบรับรองจบการศึกษา (ชั่วคราว)  

ต้องยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารแจ้งจบการศึกษาเท่านั้น 
 

ใบรับรองจบการศึกษา (ชั่วคราว)  
หากนักศึกษามีงานท าแล้วหรือไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน ไม่จ าเป็นต้องยื่นเอกสารได้ 

https://forms.gle/zamcpdsaxy9HmaZQ9


เมื่อนักศึกษา ยื่นเอกสารแจ้งจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
- เมื่อนักศึกษาท าเรื่องแจ้งจบการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจแล้ว ประมาณ 1 – 2 เดือน  

(หรือเร็วกว่านั้น) หลังจากยื่นเอกสารแจ้งจบการศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ได้ที่  

1. แฟ้มสภาฯอนุมัติ ที่หน้าห้องทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

2. www.approve.ru.ac.th 

3. ตรวจสอบสภาฯอนุมัติได้ที่เว๊ปไซด์คณะบริหารธุรกิจ www.ba.ru.ac.th 
 

- เมื่อนักศึกษาตรวจสอบแล้วว่ามีรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาที่เว๊ปไซด์   
คณะบริหารธุรกิจ www.ba.ru.ac.th หรือ ที่แฟ้มสภาฯอนุมัติ มีวันที่ขึ้นว่าสภาอนุมัติ วันที่ 
...................... (โดยเขียนวันที่เรียบร้อยแล้ว) ที่หน้าห้องทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษาจด ภาค ปีการศึกษา ครั้งที่ สภาอนุมัติ ไปด าเนินการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต ได้ที่  

1. ช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ อาคารส านักกงานอธิการบดี กองคลัง ชั้น 1      
โดยช าระเงิน ดังนี้ 

- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต   1,000  บาท 

- ค่าใบรับรองสภาฯ    100   บาท 

- ค่า Transcript    100   บาท 

2. หลังจากช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ให้นักศึกษาน าใบเสร็จการช าระเงินไปยื่น

เพื่อด าเนินการขอ Transcript และใบรับรองสภาฯ ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 
 

- นักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษาไม่ต้องท าเรื่องบอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกันไว้ 
สามารถขอเงินคืนได้ เมื่อใบรับรองสภาฯออก โดยน าใบรับรองสภาฯ มาติดต่อขอเงินคืนได้ที่ อาคาร 
สวป. ช้ัน 1 ช่อง 7 ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษาเท่านั้น 
 

- เมื่อนักศึกษาด าเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้รอมหาวิทยาลัยประกาศก าหนดการ
พระราชทานปริญญาบัตร รอประกาศรายชื่อ แถว ที่นั่ง วันฝึกซ้อมและวันรับจริง  
โดยติดตาม ได้ที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University 
ห รื อ เว๊ ป ไซด์ ข อ งมห าวิท ย าลั ย  www.ru.ac.th ห รื อ เว๊ ป ไซด์ ค ณ ะบ ริ ห ารธุ รกิ จ 
www.ba.ru.ac.th หรือ เพจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง – ทางการ 

http://www.ba.ru.ac.th/
http://www.ru.ac.th/

