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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระดับปริญญำตรี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การรับสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องก าหนดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพ.ศ. 2556 
 

3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาพ.ศ  .2548  
 

4) ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวาดวยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาคาลงทะเบียนคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2556 
 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
 

7. พื้นที่ให้บริกำร: สถาบันการศึกษา, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษาการเปดและปดสถาน
ศึกษาพ.ศ. 2549  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 60 วัน 
 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน      
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  
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10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน รับสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการงานทะเบียนวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเลขท่ี 100 หมู่ 3 ต.ท่าศาลาอ.เมืองจ.ลพบุรี  15000 เบอร์
โทรศัพท์  036-420950/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (1.ช่วงเปิดรับสมัครเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษา
เขาเรียนในสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาอาจมีการเปิดรับสมัครในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศการรับสมัครฯของสถานศึกษาในช่วงนั้นๆ 
 การข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาประกอบขั้นตอนดังนี้ 1)รายงานตัว 2) มอบตัวเข้าศึกษา 3) จ่ายค่าลงทะเบียนและ 
4) รับรหัสนักเรียนนักศึกษา 
 
 3. กรณีการรับสมัครของวิทยาลัยการอาชีพและวิทยาลัยสารพัดช่างไม่มีข้ันตอนการสอบคัดเลือกก่อนขึ้นทะเบียนเป็น
นักเรียนนักศึกษา 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของใบสมัครและ
เอกสารประกอบ 
 

15 นาที วิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี 

(ช่วงเวลาการ
เปิดรับสมัคร 15 
วันหรือเป็นไปตาม
ประกาศของ
สถานศึกษา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาและวัน
เวลาสถานที่จัดสอบ 
 

7 วันท าการ วิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี 

(ช่วงเวลาการ
ประกาศรายชื่อ 7 
วันก่อนสอบ
คัดเลือกหรือ
เป็นไปตาม
ประกาศของ
สถานศึกษา) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 
การพิจารณา 
 

ด าเนินการสอบคัดเลือก 
 

2 วันท าการ วิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 
 

5 วันท าการ วิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี 

(ช่วงเวลาการ
ประกาศ 5 วันท า
การก่อนขึ้น
ทะเบียนหรือ
เป็นไปตาม
ประกาศของ
สถานศึกษา) 

5) 

การพิจารณา 
 

ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน
นักศึกษา 
 

1 วันท าการ วิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี 

(1. รายละเอียด
เป็นไปตาม
ประกาศของ
สถานศึกษา 
2. การข้ึนทะเบียน
เป็นนักเรียน
นักศึกษาจะมีผลก็
ต่อเมื่อได้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
เรียบร้อยแล้ว) 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (1. ฉบับจริงเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล 
2. รับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อมลง
ชื่อณสถานศึกษา) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 

ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (1. ฉบับจริงเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล 
2. รับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อมลง
ชื่อณสถานศึกษา) 

3) 

บัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ 

- 0 1 ฉบับ (1. กรณี
ผู้ปกครองเป็น
ข้าราชการหรือ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ 
2. รับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

4) 

ทะเบียนสมรส กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (1.กรณีผู้สมัคร
เรียนระดับปริญญา
ตรีและสมรสแล้ว 
2. รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

5) 
ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
รูปถ่ายครึ่งตัว
ขนาด 1 นิ้ว 

- 6 0 ฉบับ (ใช้ส าหรับการรับ
สมัครคัดเลือก) 

2) 

ใบระเบียน
แสดงผลการ
เรียน/ผล
การศึกษา 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1 2 ฉบับ (1. ใช้ส าหรับ
การรับสมัคร
คัดเลือก 
2. รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

3) 

หนังสือรับรอง
ประสบการณ์
ท างาน (กรณี
เรียนระบบทวิ
ภาค)ี 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1 1 ฉบับ (1. ใช้ส าหรับ
การรับสมัคร
คัดเลือก 
2. รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของบิดา 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (1. ใช้ส าหรับ
การข้ึนทะเบียน
เป็นนักเรียน
นักศึกษา 
2.รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

5) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของมารดา 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (1.ใช้ส าหรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น
นักเรียนนักศึกษา 
2.รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

6) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้ปกครอง (กรณี
ที่ไม่ใช่บิดา
มารดา) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (1.ใช้ส าหรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น
นักเรียนนักศึกษา
กรณีผู้ปกครองที่
ไม่ใช่บิดามารดา
ของของนักเรียน
นักศึกษา 
2.รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

7) 

ส าเนาทะเบียน
บ้านของ
ผู้ปกครอง (กรณี
ที่ไม่ใช่บิดา
มารดา) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (1.ใช้ส าหรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น
นักเรียนนักศึกษา
กรณีผู้ปกครองที่
ไม่ใช่บิดามารดา
ของของนักเรียน
นักศึกษา 
2.รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

8) 

สูติบัตร (กรณีท่ี
ไม่มีส าเนาบัตร
ประชาชนหรือ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของบิดาหรือ
มารดา) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำขึ้นทะเบียนเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพต่อภำคกำรศึกษำ 

 
ค่ำธรรมเนียม1,500 บาท 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานศึกษาและแต่
ละสาขาที่เรียน) 
 

2) ค่ำขึ้นทะเบียนเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงต่อภำคกำรศึกษำ 
ค่ำธรรมเนียม10,000 บาท 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานศึกษาและแต่
ละสาขาที่เรียน) 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเลขท่ี 100 หมู่ 3 ต.ท่าศาลาอ.เมืองจ.ลพบุรี 15000 

เบอร์โทรศัพท์ 036-420950 E-mail Address: Lopburi07ptc@hotmail.com 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนE-mail Address: Lopburi07ptc@hotmail.com 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

(นายอนุชาติ  อุนะพ านัก)  

                   รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 

                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

        21 กรกฎาคม 2558 


