
Registrar and Processing Office of Academic Promotion And Registrar

งานทะเบียนและประมวลผล
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การขอใบรับรองผลการศึกษา
การขอใบรับรองการเปนนักศึกษา
การขอใบรับรองความประพฤติ

คูมือสำหรับประชาชน

Rajamangala University of Technology Isan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



การน าคู่มือประชาชนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

https://www.rmuti.ac.th/2019/ 
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แบรนเนอรข์อง “ศุนยก์ลางข้อมูลคู่มือประชาชน” 
เชื่อมโยงกับ “ศูนยร์วมข้อมูลเพือ่ตดิต่อราชการ” 

 

https://www.rmuti.ac.th/2019/
https://www.info.go.th/?id=15109#!/th/search///


กระบวนการ ขั้นตอนการชอเอกสารรับรองทางการศึกษา ของงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ใบรับรองผลการศึกษา  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  และ ใบรับรองความประพฤติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน ของงำนทะเบยีนและประมวลผล 
 

 

1. คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบรบัรองผลกำรศกึษำ กรณีนกัศกึษำ

ปจัจบุนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  งานทะเบยีนและ
ประมวลผล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (1. เฉพาะนักศกึษาปัจจบุนั   2. นักศกึษายืน่ช าระ
คา่ธรรมเนยีมผา่นงานการเงนิ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้งจากฐานขอ้มลูนักศกึษา 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน 
 

2) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาอนุมัต ิภายหลังการตรวจสอบจากฐานขอ้มูลนักศกึษา 
(หมายเหต:ุ -)  

2 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผ ู้ อู านวยการส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน และ 
หัวหนา้งานทะเบยีนและประมวลผล ลงนามผา่นระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์
(หมายเหต:ุ ((ด าเนนิการผ่านระบบบรกิารศกึษา)))  

1 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน 
 

4) - 

รอรับเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

2 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

บตัรประจ ำตวันกัศกึษำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อสีาน 

3) 

 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

 
 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ใบรบัรอง (ฉบบั) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ูh้ttp://203.158.192.129/president/index.php 

(หมายเหต:ุ ((สายตรงอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน)))  
2) Facebook :  มทร.อสีาน นครราชสมีา งานทะเบยีนและประมวลผล 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอใบรับรองผลการศกึษา 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เรือ่ง อตัราคา่บ ารุงการศกึษา คา่ลงทะเบยีน และคา่ธรรมเนยีม

การศกึษา ในการจัดการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ขัน้ตอนการยืน่ขอเอกสารออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

เนือ่งจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ไดจั้ดท าประกาศฯ ปรับอตัราคา่บ ารุงการศกึษา คา่ลงทะเบยีน และ
คา่ธรรมเนยีมการศกึษา ในการจัดการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 ซึง่มผีลใหต้อ้งปรับเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีม

เอกสารใบรับรองผลการศกึษา จากฉบบัละ 20 บาท เป็นฉบบัละ 50 บาท 
 
 

ชือ่กระบวนงำน: การขอใบรับรองผลการศกึษา กรณีนักศกึษาปัจจบุนั  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อสีาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



  

1)ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เรือ่ง อตัราคา่บ ารุงการศกึษา คา่ลงทะเบยีน และคา่ธรรมเนยีมการศกึษา 
ในการจัดการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2554  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 20.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 219 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 219 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 44 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 20/04/2018 16:31 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 07/03/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบรบัรองกำรเป็นนกัศกึษำ กรณีนกัศกึษำ

ปจัจบุนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  งานทะเบยีนและ
ประมวลผล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. เฉพาะนักศกึษาปัจจบุนั    2. นักศกึษายืน่ช าระ
คา่ธรรมเนยีมผา่นงานการเงนิ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบความถกูตอ้งจากฐานขอ้มลูนักศกึษา 

 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน 

 

2) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาอนุมัต ิภายหลังการตรวจสอบจากฐานขอ้มูลนักศกึษา 

(หมายเหต:ุ -)  

2 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  และ 
หัวหนา้งานทะเบยีนและประมวลผล ลงนามผา่นระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์

(หมายเหต:ุ (ด าเนนิการผ่านระบบบรกิารศกึษา))  

1 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน 
 

4) - 

รอรับเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

2 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

บตัรประจ ำตวันกัศกึษำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อสีาน 

 
 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ใบรบัรอง (ฉบบั) 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) http://203.158.192.129/president/index.php 

(หมายเหต:ุ (สายตรงอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน))  
2) Facebook :  มทร.อสีาน นครราชสมีา งานทะเบยีนและประมวลผล 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอใบรับรองการเป็นนักศกึษา 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เรือ่ง อตัราคา่บ ารุงการศกึษา คา่ลงทะเบยีน และคา่ธรรมเนยีม
การศกึษา ในการจัดการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ขัน้ตอนการยืน่ขอเอกสารออนไลน์ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

เนือ่งจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ไดจั้ดท าประกาศฯ ปรับอตัราคา่บ ารุงการศกึษา คา่ลงทะเบยีน และ
คา่ธรรมเนยีมการศกึษา ในการจัดการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 ซึง่มผีลใหต้อ้งปรับเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีม

เอกสารใบรับรองผลการศกึษา จากฉบบัละ 20 บาท เป็นฉบบัละ 50 บาท 
 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอใบรับรองการเป็นนักศกึษา กรณีนักศกึษาปัจจุบนั  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อสีาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เรือ่ง อตัราคา่บ ารุงการศกึษา คา่ลงทะเบยีน และคา่ธรรมเนยีมการศกึษา 
ในการจัดการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2554  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นภมูภิาค, สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 20.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 42 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 42 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 13 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 20/04/2018 17:50 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 07/03/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบรบัรองควำมประพฤต ิกรณีนกัศกึษำ

ปจัจบุนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นใขในการยืน่ค าขอ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน งานทะเบยีนและ
ประมวลผล/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (1. เฉพาะนักศกึษาปัจจบุนั 
2. นักศกึษายืน่ช าระคา่ธรรมเนียมผา่นงานการเงนิ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้งจากฐานขอ้มลูนักศกึษา 
(หมายเหต:ุ (-))  

1 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน 
 

2) กำรพจิำรณำ 
พจิารณาอนุมัต ิภายหลังการตรวจสอบจากฐานขอ้มูลนักศกึษา 

(หมายเหต:ุ (-))  

4 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน และ หัวหนา้

งานทะเบยีนและประมวลผล ลงนามผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

(หมายเหต:ุ (-))  

3 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน 

 

4) - 

แจกจา่ยเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (-))  

2 นาท ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวันกัศกึษำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อสีาน 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อสีาน 

3) 
 

บตัรทีท่ำงหนว่ยงำนรำชกำรออกให ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อสีาน 

 
 

 

คำ่ธรรมเนยีม 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ใบรบัรอง (ฉบบั) 

(หมายเหต:ุ (ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู))  
 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  

 

2) คำ่ใบรบัรอง (ฉบบั) 

(หมายเหต:ุ (ระดบัปรญิญาตร)ี)  
 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  

 

3) คำ่ใบรบัรอง (ฉบบั) 

(หมายเหต:ุ (ระดบับณัฑติศกึษา))  
 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) http://203.158.192.129/president/index.php 

(หมายเหต:ุ (สายตรงอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขอหนังสอืรับรอง 
(หมายเหต:ุ (-))  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอใบรับรองความประพฤต ิกรณีนักศกึษาปัจจบุนั  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อสีาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เรือ่ง อตัราคา่คา่ธรรมเนยีมการศกึษา และคา่ธรรมเนยีมอืน่ ในการจัด
การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  
  

2)ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เรือ่ง อตัราคา่บ ารุงการศกึษา คา่ลงทะเบยีน และคา่ธรรมเนยีมการศกึษา 
ในการจัดการศกึษาระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู พ.ศ. 2554  
  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



3)ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เรือ่ง อตัราคา่บ ารุงการศกึษา คา่ลงทะเบยีน และคา่ธรรมเนยีมการศกึษา 
ในการจัดการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 10.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 28 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 86 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 6 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การขอใบรับรองความประพฤต ิกรณีนักศกึษาปัจจุบนั 

17/10/2561 10:22 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 07/03/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานทะเบียนและประมวลผล
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://regis.rmuti.ac.th/regis/


