
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เรื่อง  

แนวปฏิบัตกิารดำเนินงาน 

ด้านการออกเอกสารทางการศึกษา 

งานทะเบียนและประมวลผล 

สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  











เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑/๔๘ 

 

 เอกสารแนบทายประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานดานการออกเอกสารทางการ

ศึกษา  มีดังรายละเอียดตอไปนี ้

๑. ใบรับรองผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) 

๒. ใบรับรองผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

๓. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย) 

๔. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

๕. หนังสือรับรองความประพฤติ (ฉบับภาษาไทย) 

๖. หนังสือรับรองความประพฤติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

๗. หนังสือรับรองลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย) 

๘. หนังสือรับรองลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

๙. หนังสือรับรองสอบผานทุกลักษณะรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย) 

๑๐.  หนังสือรับรองสอบผานทุกลักษณะรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

๑๑.  ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) (กรณีขอเอกสารออนไลน) 

๑๒.  ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) (กรณีขอเอกสาร ณ จุดบริการ) 

๑๓.  ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) (กรณีขอเอกสารออนไลน)   

๑๔.  ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) (กรณีขอเอกสาร ณ จุดบริการ)  

๑๕.  หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับต่ำกวาปริญญา (ฉบับภาษาไทย)  

๑๖.  หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับต่ำกวาปริญญา (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

๑๗.  หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญา (ฉบับภาษาไทย)   

๑๘.  หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญา (ฉบับภาษาอังกฤษ)   

๑๙.  หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาไทย)    

๒๐.  หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

๒๑.  ใบประกาศนียบตัร (ฉบับภาษาไทย) 

๒๒.  หนังสือแทนใบประกาศนียบัตร (ฉบับภาษาไทย) 

๒๓.  หนังสือแทนใบประกาศนียบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

๒๔.  หนังสือแปลใบประกาศนียบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

๒๕.  ใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทย) 

๒๖.  หนังสือแทนใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทย)    

๒๗.  หนังสือแทนใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

๒๘.  หนังสือแปลใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ)  

 

หมายเหตุ  เอกสารลำดับท่ี ๑ – ๘  เปนเอกสารรับรองทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาปจจุบัน 

 เอกสารลำดับท่ี ๙ – ๒๘ เปนเอกสารทางการศึกษา สำหรับผูสำเร็จการศึกษา 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒/๔๘ 

 

 

 

 กระบวนการดำเนินงานดานการออกเอกสารทางการศึกษา มีรายละเอียดวิธีการดำเนินการ

ในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดังรายละเอียดตอไปนี้  

๑. การดำเนินการออกเอกสารทางการศึกษา  

๒. การดำเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา   
๓. การดำเนินการเก่ียวกับการออกเอกสารทางการศึกษา กรณีนักศึกษาพนสถานภาพ

นักศึกษาตามขอบังคับฯ และกรณีสำเร็จการศึกษาแลว กลับมาขอเอกสารทางการศึกษาใหม   
๔. การดำเนินการเก่ียวกับเอกสารทางการศึกษา กรณีพบขอมูลผิดพลาดสำหรับใบ

ประกาศนียบัตร และใบปริญญาบัตร  

 

๑. การดำเนินการออกเอกสารทางการศึกษา ใหดำเนินการดังตอไปนี้ 
 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๑ ใบรับรองผลการศึกษา   

(ฉบับภาษาไทย) 

ไมใช กระดาษขนาด A๔   

สีขาว (๑๒๐ แกรม) 

มีลายน้ำ ตามท่ี 

มหาวิทยาลยักำหนด 

 

 

: นครราชสีมา 

หัวหนางานทะเบียนและ

ประมวลผล 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 
 

 

: วิทยาเขต 

หัวหนางานบริการการศึกษา 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือหัวหนางานทะเบียน

และประมวลผล 

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือหัวหนางานบริการ

การศึกษา ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

๒ ใบรับรองผลการศึกษา   

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

ไมใช กระดาษขนาด A๔   

สีขาว (๑๒๐ แกรม) 

มีลายน้ำ ตามท่ี 

มหาวิทยาลยักำหนด 

 

 

 

: นครราชสีมา 

หัวหนางานทะเบียนและ

ประมวลผล 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

 
 

: วิทยาเขต 

หัวหนางานบริการการศึกษา 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 
 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือหัวหนางานทะเบียน

และประมวลผล 

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือหัวหนางานบริการ

การศึกษา ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๓ หนังสือรับรอง 

การเปนนักศึกษา   

(ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

ใชรูปถาย     

ชุดนักศึกษา 

ขนาด ๑ น้ิว 

กระดาษขนาด A๔   

สีขาว (๑๒๐ แกรม) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

 

: นครราชสีมา  

๑. ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ 

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. หัวหนางานทะเบียน  

    และประมวลผล 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. รองอธิการบดีประจำ      

วิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. หัวหนางานบริการการศึกษา 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับท่ีดานขวาของรูปถาย  

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

๔ หนังสือรับรอง 

การเปนนักศึกษา              

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

ใชรูปถาย     

ชุดนักศึกษา 

ขนาด ๑ น้ิว 

กระดาษขนาด A๔   

สีขาว (๑๒๐ แกรม) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

: นครราชสีมา  

๑. ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ 

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. หัวหนางานทะเบียน      

และประมวลผล       

(ลายมือช่ือสแกน) 

: วิทยาเขต 

๑. รองอธิการบดีประจำ     

วิทยาเขต              

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. หัวหนางานบริการการศึกษา

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับท่ีดานขวาของรูปถาย  

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๔/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๕ หนังสือรับรอง 

ความประพฤติ  

(ฉบับภาษาไทย) 

ใชรูปถาย     

ชุดนักศึกษา 

ขนาด ๑ น้ิว 

กระดาษขนาด A๔   

สีขาว (๑๒๐ แกรม) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

 

: นครราชสีมา  

๑. ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ 

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. หัวหนางานทะเบียน  

    และประมวลผล 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. รองอธิการบดีประจำ      

วิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. หัวหนางานบริการการศึกษา 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับท่ีดานขวาของรูปถาย  

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

๖ หนังสือรับรอง 

ความประพฤติ           

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

ใชรูปถาย       

ชุดนักศึกษา 

ขนาด ๑ น้ิว 

กระดาษขนาด A๔   

สีขาว (๑๒๐ แกรม) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

 

: นครราชสีมา  

๑. ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ 

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. หัวหนางานทะเบียน  

    และประมวลผล 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. รองอธิการบดีประจำ      

วิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. หัวหนางานบริการการศึกษา 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับท่ีดานขวาของรูปถาย  

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๕/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๗ หนังสือรับรอง 

ลงทะเบียนเรียนครบ 

ตามโครงสราง

หลักสูตร  

(ฉบับภาษาไทย) 

ไมใช กระดาษขนาด A๔   

สีขาว (๑๒๐ แกรม) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

๘. 

 

หนังสือรับรอง 

ลงทะเบียนเรียนครบ 

ตามโครงสราง

หลักสูตร  

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

ไมใช กระดาษขนาด A๔   

สีขาว (๑๒๐ แกรม) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 
 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

๙ หนังสือรับรอง      

สอบผานทุกลกัษณะ

รายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร            

(ฉบับภาษาไทย) 

ใชรูปถาย    

ชุดนักศึกษา 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ 

    ประมวลผล  

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา 

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. รองอธิการบดีประจำ    

    วิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับท่ีดานขวาของรูปถาย  

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๖/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๑๐ หนังสือรับรอง      

สอบผานทุกลกัษณะ

รายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร            

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

ใชรูปถาย    

ชุดนักศึกษา 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ 

    ประมวลผล  

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา 

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. รองอธิการบดีประจำ    

    วิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับท่ีดานขวาของรูปถาย  

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

๑๑ ใบแสดงผล

การศึกษา                 

(ฉบับภาษาไทย)          
 

(กรณีการขอเอกสาร

ออนไลน) 

ไมใช กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ 

    ประมวลผล  

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา 

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. รองอธิการบดีประจำ    

    วิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

 

 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๗/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๑๒ ใบแสดงผลการศึกษา                 

(ฉบับภาษาไทย)          
 

(กรณีการขอเอกสาร 

ณ จุดบริการ) 

ไมใช กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ 

    ประมวลผล  

(ลงลายมือช่ือ) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา 

(ลงลายมือช่ือ) 

๒. รองอธิการบดีประจำ    

    วิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

 

 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

 

๑๓ ใบแสดงผลการศึกษา                 

(ฉบับภาษาอังกฤษ)          
 

(กรณีการขอเอกสาร

ออนไลน) 

ไมใช กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ 

    ประมวลผล  

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา 

(ลายมือช่ือสแกน) 

๒. รองอธิการบดีประจำ    

    วิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

 

 
 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๘/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๑๔ ใบแสดงผลการศึกษา                 

(ฉบับภาษาอังกฤษ)          
 

(กรณีการขอเอกสาร 

ณ จุดบริการ) 

ไมใช กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ 

    ประมวลผล  

(ลงลายมือช่ือ) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา 

(ลงลายมือช่ือ) 

๒. รองอธิการบดีประจำ    

    วิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

 

 
 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย 

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

 

๑๕ หนังสือรับรองคุณวุฒิ            

ระดับต่ำกวาปริญญา 

(ฉบับภาษาไทย)          

ใชรูปถาย      

ชุดนักศึกษา

ขนาด ๑ น้ิว 
 

กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับท่ีดานขวาของรูปถาย    

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

๑๖ หนังสือรับรองคุณวุฒิ           

ระดับต่ำกวาปริญญา         

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

ใชรูปถาย      

ชุดนักศึกษา 

ขนาด ๑ น้ิว 
 

กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับท่ีดานขวาของรูปถาย   

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๙/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๑๗ หนังสือรับรองคุณวุฒิ          

ระดับปริญญา       

(ฉบับภาษาไทย) 

 

ใชรูปถาย    

สวมครยุ

ปริญญา  

ขนาด ๑ น้ิว  

กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ี

มหาวิทยาลยั

กำหนด 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับท่ีดานขวาของรูปถาย   

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

๑๘ หนังสือรับรองคุณวุฒิ          

ระดับปริญญา       

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

ใชรูปถาย    

สวมครยุ

ปริญญา  

ขนาด ๑ น้ิว  

กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ี

มหาวิทยาลยั

กำหนด 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับท่ีดานขวาของรูปถาย   

ดวยหมึกสีน้ำเงิน 

๑๙ หนังสือรับรอง    

สำเร็จการศึกษา       

(ฉบับภาษาไทย) 

 

ไมใช กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ี

มหาวิทยาลยั

กำหนด 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑๐/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๒๐ หนังสือรับรอง    

สำเร็จการศึกษา       

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

ไมใช กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

๒๑ ใบประกาศนียบัตร  

(ฉบับภาษาไทย)  
 

(ออกใหฉบับเดียว) 

ไมใช กระดาษขนาด 

๑๘.๕ x ๒๓.๒ 

เซนติเมตร 

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

๑. นายกสภามหาวิทยาลัย 

    ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

๒. อธิการบดี                        

    ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

๓. คณบดี  

    ลงนามโดยผูดำรงตำแหนง 

    ปจจุบัน 

    (ลงลายมือช่ือ) 
 

ไมประทับตรามหาวิทยาลัย 

๒๒ หนังสือแทน          

ใบประกาศนียบัตร 

(ฉบับภาษาไทย)   
 

(กรณีเอกสารชำรุด

หรือสูญหาย) 

ไมใช 

 

กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: นครราชสีมา         

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

: วิทยาเขต          

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑๑/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๒๓ หนังสือแทน          

ใบประกาศนียบัตร 

(ฉบับภาษาอังกฤษ)  
 

(กรณีเอกสารชำรุด

หรือสูญหาย) 

ไมใช 

 

กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: นครราชสีมา         

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

: วิทยาเขต          

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

๒๔ หนังสือแปล          

ใบประกาศนียบัตร 

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

ไมใช กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิ

วิชาการและงานทะเบียน

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: นครราชสีมา         

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

: วิทยาเขต          

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

๒๕ ใบปริญญาบัตร 

(ฉบับภาษาไทย) 
 

(ออกใหฉบับเดียว) 

ไมใช กระดาษขนาด 

๑๘.๕ x ๒๓.๒ 

เซนติเมตร 

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

๑. นายกสภามหาวิทยาลัย 

    ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

๒. อธิการบดี                        

    ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

๓. คณบดี  

    ลงนามโดยผูดำรงตำแหนง 

    ปจจุบัน 

    (ลงลายมือช่ือ) 
 

ไมประทับตรามหาวิทยาลัย 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑๒/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๒๖ หนังสือแทน          

ใบปริญญาบัตร   

(ฉบับภาษาไทย)  
 

(กรณีเอกสารชำรุด

หรือสูญหาย)  

 

ไมใช กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำตามท่ี

มหาวิทยาลยักำหนด 

 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการ

และงานทะเบียน 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: นครราชสีมา         

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

: วิทยาเขต          

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

๒๗ หนังสือแทน          

ใบปริญญาบัตร   

(ฉบับภาษาอังกฤษ)  
 

(กรณีเอกสารชำรุด

หรือสูญหาย)  

 

ไมใช กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำตามท่ี

มหาวิทยาลยักำหนด 

 

 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการ

และงานทะเบียน 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 
 

: นครราชสีมา         

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

: วิทยาเขต          

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

๒๘ หนังสือแปล          

ใบปริญญาบัตร     

(ฉบับภาษาอังกฤษ) 

ไมใช กระดาษขนาด A๔      

แบบซอนลายน้ำตามท่ี

มหาวิทยาลยักำหนด 

 

: นครราชสีมา 

ผูอำนวยการสำนักสงเสรมิวิชาการ

และงานทะเบียน 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: วิทยาเขต 

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 

(ลายมือช่ือสแกน) 

 

: นครราชสีมา         

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

: วิทยาเขต          

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑๓/๔๘ 

 

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา  ใหดำเนินการดังตอไปนี้ 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๑ ใบแสดงผลการศึกษา        

(ฉบับภาษาไทย และ 

ฉบับภาษาอังกฤษ) 

ไมใช กระดาษ A๔       

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ  

    ประมวลผล (ไมลงนาม) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

    (ไมลงนาม) 

๓. ไมระบุวันท่ีออกเอกสาร 

 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา (ไมลงนาม) 

๒. รองอธิการบดีประจำ 

    วิทยาเขต (ไมลงนาม) 

๓. ไมระบุวันท่ีออกเอกสาร 

 

ไมประทับตรามหาวิทยาลัย 

 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑๔/๔๘ 

 

๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารทางการศึกษา กรณีนักศึกษาพนสถานภาพนักศึกษาตาม

ขอบังคับฯ และกรณีสำเร็จการศึกษาแลว กลับมาขอเอกสารทางการศึกษาใหม ใหดำเนินการ

ดังตอไปนี้ 
 

๓.๑  กรณีนักศึกษาพนสถานภาพนักศึกษาตามขอบังคับฯ แลวกลับมาขอเอกสารทางการศึกษาใหม   

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๑ ใบแสดงผลการศึกษา 

(ฉบับภาษาไทย และ

ฉบับภาษาอังกฤษ) 
 

(กรณีการขอเอกสาร

ออนไลน) 
 

 

ไมใช ใชกระดาษตาม

รูปแบบท่ี

มหาวิทยาลยั 

กำหนด 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ  

    ประมวลผล                 

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา  

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 

๒. รองอธิการบดีประจำ 

    วิทยาเขต  

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 

 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

 

 

 
 

 
 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑๕/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๒ ใบแสดงผลการศึกษา 

(ฉบับภาษาไทย และ

ฉบับภาษาอังกฤษ) 
 

(กรณีการขอเอกสาร 

ณ จุดบริการ) 
 

 

ไมใช ใชกระดาษตาม

รูปแบบท่ี

มหาวิทยาลยั 

กำหนด 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ  

    ประมวลผล                 

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลงลายมือช่ือ) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา  

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลงลายมือช่ือ) 

๒. รองอธิการบดีประจำ 

    วิทยาเขต  

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 

 

: นครราชสีมา 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

 

 

 
 

 
 

: วิทยาเขต 

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑๖/๔๘ 

 

๓.๒  กรณีสำเร็จการศึกษาแลว กลับมาขอเอกสารทางการศึกษาใหม   

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๑ ใบแสดงผลการศึกษา         

(ฉบับภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) 
 

(กรณีการขอเอกสาร

ออนไลน) 

 

ไมใช ๑. กระดาษขนาด A๔         

    แบบซอนลายน้ำ  

    ตามท่ีมหาวิทยาลัย 

    กำหนด  

๒. กรณีสำเร็จการศึกษา 

    กอนการจัดตั้ง 

    มหาวิทยาลัย 

    ใหดำเนินการ 

ถายสำเนาจาก

เอกสารท่ีจดัเก็บไว 

โดยใหใชกระดาษ

ตามรูปแบบท่ี

มหาวิทยาลยักำหนด 

 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ  

    ประมวลผล  

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 

๓. ระบุวันท่ีออกเอกสาร

ปจจุบัน 
 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา  

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 

๒. รองอธิการบดีประจำ 

    วิทยาเขต  

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 

๓. ระบุวันท่ีออกเอกสาร

ปจจุบัน 

 

: นครราชสีมา         

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

 

 

 

 

 
 

 

: วิทยาเขต          

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ 

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑๗/๔๘ 

 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร     

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๒ ใบแสดงผลการศึกษา         

(ฉบับภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) 
 

(กรณีการขอเอกสาร 

ณ จุดบริการ) 

 

ไมใช ๑. กระดาษขนาด A๔         

    แบบซอนลายน้ำ  

    ตามท่ีมหาวิทยาลัย 

    กำหนด  

๒. กรณีสำเร็จการศึกษา 

    กอนการจัดตั้ง 

    มหาวิทยาลัย 

    ใหดำเนินการ 

ถายสำเนาจาก

เอกสารท่ีจดัเก็บไว 

โดยใหใชกระดาษ

ตามรูปแบบท่ี

มหาวิทยาลยักำหนด 

 

: นครราชสีมา 

๑. หัวหนางานทะเบียนและ  

    ประมวลผล  

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลงลายมือช่ือ) 

๒. ผูอำนวยการสำนักสงเสริม 

    วิชาการและงานทะเบียน 

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 

๔. ระบุวันท่ีออกเอกสาร

ปจจุบัน 
 

: วิทยาเขต 

๑. หัวหนางานบริการ 

    การศึกษา  

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลงลายมือช่ือ) 

๒. รองอธิการบดีประจำ 

    วิทยาเขต  

    (ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน) 

    (ลายมือช่ือสแกน) 

๔. ระบุวันท่ีออกเอกสาร

ปจจุบัน 

 

: นครราชสีมา         

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือผูอำนวยการสำนัก

สงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

 

 

 

 

 
 

 

: วิทยาเขต          

ประทับตรามหาวิทยาลัย  

ทับช่ือรองอธิการบดีประจำ 

วิทยาเขต ดวยหมึกสีน้ำเงิน 
 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑๘/๔๘ 

 

๔. การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางการศึกษา กรณีพบขอมูลผิดพลาดสำหรับใบประกาศนียบัตร 

และใบปริญญาบัตร  ใหดำเนินการดังตอไปนี้ 

ลำดับ 
ประเภทเอกสาร      

ทางการศึกษา 

การดำเนินการ 

รูปถาย ขนาดกระดาษ ผูมีอำนาจลงนาม/การลงนาม การประทับตรา 

๑ ใบประกาศนียบัตร 
 

(มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน นครราชสีมา/

วิทยาเขต ดำเนินการ

แกไขขอมูลใหถูกตอง) 

 

ไมใช กระดาษขนาด  

๑๘.๕ x ๒๓.๒ 

เซนติเมตร 

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

๑. นายกสภามหาวิทยาลัย 

    ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

๒. อธิการบดี                        

    ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

๓. คณบดี  

    ลงนามโดยผูดำรงตำแหนง 

    ปจจุบัน 

    (ลงลายมือช่ือ) 
       

๑. ไมประทับตรามหาวิทยาลยั 

๒. อธิการบดี ผูดำรงตำแหนง 

    ปจจุบันลงนาม กำกับไว 

    ดานหลังมุมลางซายของ 

    เอกสาร  

    (เฉพาะนครราชสีมา) 

๓. รองอธิการบดีประจำ 

    วิทยาเขต ผูดำรงตำแหนง 

    ปจจุบันลงนาม กำกับไว 

    ดานหลังมุมลางซายของ 

    เอกสาร  

    (ในสวนของวิทยาเขต) 

 

๒ ใบปริญญาบัตร 
 

(มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน นครราชสีมา 

ดำเนินการแกไขขอมูล

ใหถูกตอง) 

ไมใช กระดาษขนาด 

๑๘.๕ x ๒๓.๒ 

เซนติเมตร 

แบบซอนลายน้ำ

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

๑. นายกสภามหาวิทยาลัย 

    ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

๒. อธิการบดี                        

    ผูดำรงตำแหนงปจจุบัน 

    (ลายมือช่ือสแกน) 
 

๓. คณบดี  

    ลงนามโดยผูดำรงตำแหนง 

    ปจจุบัน 

    (ลงลายมือช่ือ) 

 

๑. ไมประทับตรามหาวิทยาลยั 

๒. อธิการบดี ผูดำรงตำแหนง 

    ปจจุบันลงนาม กำกับไว 

    ดานหลังมุมลางซายของ 

    เอกสาร 

 

                                    

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๑๙/๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

ตัวอยางเอกสารทางการศึกษา 

เอกสารลำดบัท่ี ๑ – ๘ สำหรับนักศกึษาปจจุบัน 
 

 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒๐/๔๘ 

 

1 - ใบรับรองผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   เลขประจําตัวประชาชน : ………………………………..

รหัสวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต เกรด รหัสวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต เกรด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                วันที�ออกเอกสาร .................................................................

ใบรับรองนี�ไม่ใช่ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า.......

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

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

หน่วยกิตลงทะเบียนสะสม ..... หน่วยกิต หน่วยกิตสอบผ่านสะสม ..... หน่วยกิต หน่วยกิตลงทะเบียนสะสม ..... หน่วยกิต หน่วยกิตสอบผ่านสะสม ..... หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ........... หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ...........
………………………………………………………………………………………………..

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ........... หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ...........

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ............ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ............

เกรดเฉลี�ยประจําภาค ................... เกรดเฉลี�ยสะสม ................... เกรดเฉลี�ยประจําภาค ................... เกรดเฉลี�ยสะสม ...................

ภาคการศึกษาที� ..... ปีการศึกษา ............ ภาคการศึกษาที� ..... ปีการศึกษา ............

เกรดเฉลี�ยประจําภาค ................... เกรดเฉลี�ยสะสม ................... เกรดเฉลี�ยประจําภาค ................... เกรดเฉลี�ยสะสม ...................

หน่วยกิตลงทะเบียนสะสม ..... หน่วยกิต หน่วยกิตสอบผ่านสะสม ..... หน่วยกิต หน่วยกิตลงทะเบียนสะสม ..... หน่วยกิต หน่วยกิตสอบผ่านสะสม ..... หน่วยกิต

เกรดเฉลี�ยประจําภาค ................... เกรดเฉลี�ยสะสม ................... เกรดเฉลี�ยประจําภาค ................... เกรดเฉลี�ยสะสม ...................

หน่วยกิตลงทะเบียนสะสม ..... หน่วยกิต หน่วยกิตสอบผ่านสะสม ..... หน่วยกิต หน่วยกิตลงทะเบียนสะสม ..... หน่วยกิต หน่วยกิตสอบผ่านสะสม ..... หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ........... หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ...........

ภาคการศึกษาที� ..... ปีการศึกษา ............ ภาคการศึกษาที� ..... ปีการศึกษา ............

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
...........................................................................................

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

ใบรับรองผลการศึกษา

คณะ....................................................

ชื�อ : .....................................................................

รหัสนักศึกษา : ......................................................    วันเกิด : ............................................................

ชื�อคุณวุฒิ : ...........................................................    วันที�เข้าศึกษา : ................................................

วิชาเอก : ..............................................................

หน้า ..../.....

ชื่อคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง ชื่อสกุล (กรณีท่ีเปนนักศึกษาตางชาติใหอางอิงขอมูลจากหนังสือเดินทาง)

ท่ีอยู, รหัสไปรษณีย (แตละพื้นท่ี)

ชื่อวิทยาเขตแตละพืน้ท่ี ยกเวน นครราชสีมา จะไมแสดงขอความ

ชื่อคุณวุฒิ ระบุตามเลมหลักสูตร

วิชาเอก ระบุตามเลมหลักสูตร

วัน/เดือน/ป เกิดของนักศึกษา

วัน/เดือน/ป ท่ีเขาศึกษา

รหัสนักศึกษา

ลายมือชื่อสแกน

วัน/เดือน/ป ท่ีออกเอกสาร

ตําแหนงผูมีอํานาจลงนาม

เลขประจําตัวประชาชน



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒๑/๔๘ 

 

2 - ใบรับรองผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

  

   Identification Number : ………………………………………

Code Subject Credits Grade Code Subject Credits Grade

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

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

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

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

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

Total Credits ............. Total Credits .............

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

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

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

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

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

Total Credits ............. Total Credits .............

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

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

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

Total Credits ............. Total Credits .............

                                                           Date of Issued .................................................

This certificate is not as a complete Transcript of records.

The total credits earned throughout the program curriculum is not less than…..

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

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

GPS. ..................................  GPA. .................................. GPS. ..................................  GPA. ..................................

Total Registered Credits ..... Total Earned Credits ..... Total Registered Credits ..... Total Earned Credits .....

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

Summer/............. Summer/.............

GPS. ..................................  GPA. .................................. GPS. ..................................  GPA. ..................................

Total Registered Credits ..... Total Earned Credits ..... Total Registered Credits ..... Total Earned Credits .....

 Semester ...../.............  Semester ...../.............

GPS. ..................................  GPA. .................................. GPS. ..................................  GPA. ..................................

Total Registered Credits ..... Total Earned Credits ..... Total Registered Credits ..... Total Earned Credits .....

 Semester ...../.............  Semester ...../.............

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN
.................................................................................., THAILAND

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

Official  Transcript  of  Record

Faculty of......................................................

Name :  ................................................................

Student ID : ........................................................    Date of Birth :  ..................................................

Degree : ..............................................................    Date of Admission :  ..........................................

Major : ...............................................................

Page..../.......

ชื่อคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

คํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง ชื่อสกุล (กรณีท่ีเปนนักศึกษาตางชาติใหอางอิงขอมูลจากหนังสือเดินทาง)

ท่ีอยู, รหัสไปรษณีย (แตละพื้นท่ี)

ชื่อวิทยาเขตแตละพืน้ท่ี ยกเวน นครราชสีมา จะไมแสดงขอความ

ชื่อคุณวุฒ ิระบุตามเลมหลักสูตร

วิชาเอก ระบุตามเลมหลักสูตร

วัน/เดือน/ป เกิดของนักศึกษา

วัน/เดือน/ป ท่ีเขาศึกษา

รหัสนักศึกษา

เลขประจําตัวประชาชน

ลายมือชื่อสแกน

วัน/เดือน/ป ท่ีออกเอกสาร

ตําแหนงผูมีอํานาจลงนาม

ชื่อวิทยาเขตแตละพืน้ท่ี ยกเวน นครราชสีมา จะไมแสดงขอความ



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒๒/๔๘ 

 

วัน/เดือน/ป ท่ีออกเอกสาร 

3 - หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย) 
 
 

 
  

 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

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

หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 
 

ขอรับรองวา .........................................................................รหัสนักศึกษา............................ 

เกิดวันท่ี.....................  เดือน....................................................   พ.ศ. ....................................................... 

ขณะนี้กำลังศึกษาใน หลักสูตร ..........................................................คณะ........................................................   

สาขาวิชา .............................................. ชั้นปท่ี ................ (ระยะเวลาศึกษา .................. ป)   

   ใหไว ณ วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ. ......... 
 

 

 

       (………………………......…………………....) 

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

 

 

 

 

 
 

 

     

   (…………........………………………..) 

.................................………................ 

 

หมายเหตุ  หนังสือรับรองนี้มีกำหนดใชภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันท่ีออกเอกสาร 

ชื่อสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

 

ติดรูปถาย

ชุดนักศึกษา 

 

ชื่อคุณวุฒิ ระบุตามเลมหลักสูตร ชื่อคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

ชื่อวิทยาเขตแตละพ้ืนท่ี ยกเวน นครราชสีมา จะไมแสดงขอความ 

 

เดือนเกิด   พ.ศ. เกิด วันเกิด

   

 2, 3, 4, ...  1, 2, 3, ... 

คำนำหนาชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง ชื่อสกุล 
 (กรณีท่ีเปนนักศึกษาตางชาติใหอางอิงขอมูลจากหนังสือเดินทาง) รหัสนักศึกษา 

ลายมือชื่อสแกน 

ตำแหนงผูมีอำนาจลงนาม 

ลายมือชื่อสแกน 

ตำแหนงผูมีอำนาจลงนาม 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒๓/๔๘ 

 

4 - หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒๔/๔๘ 

 

5 – หนังสือรับรองความประพฤติ (ฉบับภาษาไทย) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒๕/๔๘ 

 

6 – หนังสือรับรองความประพฤติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒๖/๔๘ 

 

7 - หนังสือรับรองลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒๗/๔๘ 

 

8 - หนังสือรับรองลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒๘/๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

ตัวอยางเอกสารทางการศึกษา 

เอกสารลำดบัท่ี ๙ – ๒๘ สำหรับผูสำเร็จการศึกษา 
 

 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๒๙/๔๘ 

 

9 – หนังสือรับรองสอบผานทุกลักษณะรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓๐/๔๘ 

 

10 – หนังสือรับรองสอบผานทุกลักษณะรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓๑/๔๘ 

 

11 – ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) - กรณีขอเอกสารออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓๒/๔๘ 

 

12 – ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) - กรณีขอเอกสาร ณ จุดบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓๓/๔๘ 

 

13 – ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) - กรณีขอเอกสารออนไลน 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓๔/๔๘ 

 

14 – ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) - กรณีขอเอกสาร ณ จุดบริการ 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓๕/๔๘ 

 

15 - หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับต่ำกวาปริญญา (ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓๖/๔๘ 

 

16 - หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับต่ำกวาปริญญา (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓๗/๔๘ 

 

17 - หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญา (ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓๘/๔๘ 

 

18 - หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญา (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๓๙/๔๘ 

 

19 - หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๔๐/๔๘ 

 

20 - หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๔๑/๔๘ 

 

21 - ใบประกาศนียบัตร (ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๔๒/๔๘ 

 

22 - หนังสือแทนใบประกาศนียบัตร (ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๔๓/๔๘ 

 

23 - หนังสือแทนใบประกาศนียบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๔๔/๔๘ 

 

24 - หนังสือแปลใบประกาศนียบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๔๕/๔๘ 

 

25 – ใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๔๖/๔๘ 

 

26 – หนังสือแทนใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๔๗/๔๘ 

 

27 – หนังสือแทนใบปริญญาบัตร  (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศฯ  หนาท่ี ๔๘/๔๘ 

 

28 – หนังสือแปลใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  









 

 

งานทะเบียนและประมวลผล 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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