
คูมือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปจจุบัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
กระทรวง: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอใบรับรองทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปจจุบัน 
2. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
3. หมวดหมูกระบวนงาน  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
4. กฎหมายท่ีใหอำนาจอนุญาต พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. ระดับผลกระทบ   

6. กลุมผูใชบริการ     

7. พ้ืนท่ีใหบริการ                 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา 

ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ: ระดับปริญญาตรีตามประกาศคาธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาตรี ฉบับท่ี 963/2555 
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2555  และระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557 ฉบับท่ี 308/2558 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2557 
ระยะเวลาดำเนินการ: ทุกวัน วันจันทร ถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
และวันเสาร  ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (หมายเหตุ: มีพักเท่ียง) หนวย 1 วัน 
(ยกเวนวันหยุดราชการท่ีทางราชการกำหนด และตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน * 6000  ฉบับ จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด *300 ฉบับ ใน 1 วัน 

จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด * 50  ฉบับ ใน 1 วัน 

10. คูมือสำหรับประชาชน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

11. ชองทางการใหบริการ 
ลำดับ สถานท่ีชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหทำการ 

1 เคานเตอรหนวยบริการเอกสารสำคัญทาง
การศึกษา งานบริการและทะเบียนการศึกษา 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กล
กิจ ชั้น 1 

ทุกวัน วันจันทร ถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 – 
12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. และวันเสาร  
ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 
16.30 น. (หมายเหตุ: มีพักเท่ียง) หนวย 1 วัน 
(ยกเวนวันหยุดราชการท่ีทางราชการกำหนด และ
ตามประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 



 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

1 นักศึกษายื่นคำรองและบันทึกรายการขอเอกสาร ณ 
จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ 

5 นาที นักศึกษา 

2 รับชำระเงิน และเรียกตามลำดับคิว ณ จุดบริการ 10 นาที หนวยคลังและพัสดุ 
งานบริหารและ
สารสนเทศ สำนัก
สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3 เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล และพิมพเอกสารตามท่ี
รองขอ 

 5 – 15 นาที  
(ข้ึนอยูกับจำนวนชุด
การขอ) 

หนวยบริการเอกสาร
สำคัญทางการศึกษา 
งานบริการและ
ทะเบียนการศึกษา 
สำนักสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4 รับเอกสาร ณ เคาเตอรบริการ 5 – 10 นาที หนวยบริการเอกสาร
สำคัญทางการศึกษา 
งานบริการและ
ทะเบียนการศึกษา 
สำนักสำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ

1. หนังสือรับรองเปนนักศึกษา ณ วัน/เวลาท่ีขอ นักศึกษาจะตองมีสถานะเปนนักศึกษาปกต ิ

2. หนังสือรับรองคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ณ วัน/เวลาท่ีขอ นักศึกษาจะตองมีสถานะเปนนักศึกษาปกต ิ

ป.ตรี เกรดเฉลี่ยจะตองไมต่ำกวา 2.00 ระดับบัณฑิตศึกษาจะตองไมต่ำกวา 3.00 

3. Transcript ฉบับสะสม ณ วัน/เวลาท่ีขอ นักศึกษาจะตองมีสถานะเปนนักศึกษาปกติ และมีรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนในฐานขอมูล 



มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระยะเวลาดำเนินการรวม  5 – 30 นาที 
 
14. การลดข้ันตอน 

 
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว

  
ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  นาที หนวย นาที 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร(จำนวน ฉบับจริง/จำนวน สำเนา) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1 หนังสือรับรองเปนนักศึกษา ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ป.ตรี 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

2 หนังสือรับรองคาดวาจะจบ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ป.ตรี 

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

3 Transcript ฉบับสะสม ระดับปริญญาตรี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

4 หนังสือรับรองเปนนักศึกษา ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ บัณฑิตศึกษา 

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

5 หนังสือรับรองคาดวาจะจบ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ บัณฑิตศึกษา 

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

6 Transcript ฉบับสะสม บัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

16. คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม(บาท/ฉบับ) 
1 หนังสือรับรองเปนนักศึกษา ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ป.ตรี 
20 

2 หนังสือรับรองคาดวาจะจบ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ป.ตรี 

20 

3 Transcript ฉบับสะสม ระดับปริญญาตรี 30 
4 หนังสือรับรองเปนนักศึกษา ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ บัณฑิตศึกษา 
50 

5 หนังสือรับรองคาดวาจะจบ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ บัณฑิตศึกษา 

50 

6 Transcript ฉบับสะสม บัณฑิตศึกษา 50 
17. ชองทางการรองเรียน 



ลำดับ ชองทางการรองเรียน 
 1) มหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ีอยู 123 หมู 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002                  

โทรศัพท 043-009700   เว็บไซต http://www.kku.ac.th    
2) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  123  หมู 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแกน 40002   โทรศัพท 043-202397  เว็บไซต  https://registrar.kku.ac.th  อีเมล 
B2AD@kku.ac.th         

3) ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม 
10300/ สายดวน 1111 / www.1111.go.th/ ตู ป.ณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม 
10300 

18. แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือเอกสาร URL ท่ีตั้งของเอกสาร 
1 

 

http://reg6.kku.ac.th/regQueue/student.php?stu
dentLogin&main (ใชเฉพาะ ณ เคานเตอรบริการ กลุม
ภารกิจบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเทานั้น) 

2 

 

กรณีขอทางออนไลน https://reg.kku.ac.th/ 

(เฉพาะนักศึกษาหรือบัณฑิตท่ีมีรหัสผานเขาระบบ

ทะเบียนนักศึกษาไดเทานั้น) 

ซ่ึงจะมีคาธรรมเนียมการสงเอกสารทางไปรษณีย

เพ่ิมเติม 50 บาท 

 
หมายเหตุ 

 
ชื่อผูบันทึกขอมลู นางหทัยรัตน บุณยรัตพันธุ เงินทอง ตำแหนง นักวิชาการศึกษา 

- การขอเอกสารผานเว็บไซต จะมรีะยะเวลาในการดำเนินการ 5 – 7 วันนับจากวันท่ีชำระเงินแลว 
- การขอเอกสารผานทางไปรษณีย ชำระผานธนาณัติ จะมีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 – 7 วันนับจาก 
  วันท่ีไดรับไปรษณยีแลว 

http://reg6.kku.ac.th/regQueue/student.php?studentLogin&main
http://reg6.kku.ac.th/regQueue/student.php?studentLogin&main
https://reg.kku.ac.th/

