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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูงและระดับปริญญำตรี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

และระดับปริญญาตรี 
 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
 

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพ.ศ. 2545 และ

พ.ศ.2547 
 

2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องก าหนดการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

3) ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวาดวยการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาคาลงทะเบียนคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ  .2556  
 

4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. 2546 
และพ.ศ.2547 
 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: สถาบันการศึกษา, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  
 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน      0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 
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10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการงานทะเบียนวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเลขท่ี 100 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา 
อ.เมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี 15000 เบอร์โทรศัพท์ 036-420950/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   1. คุณสมบัติผู้ยื่นค าขอได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง 
   2. เอกสารหลักฐานการศึกษาตามคู่มือฉบับนี้หมายถึงเอกสารหรือส าเนาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ออก 
      ตามอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 
ส าหรับนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันได้แก่ 
 
   1)ใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตร (กรณีท่ีเกรดออกครบทุกภาคการศึกษา) 
 
   2) ใบรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษา (ฉบับไทย/ อังกฤษ) 
 
   3) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 
 
   4) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับไทย/ อังกฤษ) 
 
   5)อ่ืนๆ 
 
          ส าหรับบัณฑิตท่ีมาขอเอกสารเพิ่มเติมภายหลังได้แก่ 
 
          1) ใบรับรองส าเร็จการศึกษา (ฉบับไทย/ อังกฤษ) 
 
            2)ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับไทย/ อังกฤษ) 
 
            3) อ่ืนๆ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
 

15 นาที วิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี 

(ระยะเวลาการ
ให้บริการจะเริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต่
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการค าขอ
ครบถ้วนแล้ว) 

2) 

การพิจารณา 
 

จัดท าเอกสารหลักฐาน
การศึกษาและ 
พิจารณาลงนาม 
 

1 วันท าการ วิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี 

- 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 2 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 0 1 ฉบับ (ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

2) 

บัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ 

- 0 1 ฉบับ (1)ใช้แทนบัตร
ประชาชน 
2)ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

3) 

ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (1) ถ้ำมีกำร 
เปล่ียนช่ือ 
2)ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

รูปถ่ายชุด
นักศึกษาหน้าตรง
ครึ่งตัวขนาด 1 
นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน (เฉพาะ
ระดับปวช. และ
ปวส.) 

- 2 0 ฉบับ (กรณีนักศึกษา
ปัจจุบันยื่นขอ  
(1.ใบรับรองเรียน
ครบตามหลักสูตร 
2.ใบรับรองการ
เป็นนักศึกษา)) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ระดับปวช. ปวส. ฉบับละ 20 บำท 

ค่ำธรรมเนียม20 บาท 
หมำยเหตุ (ยกเว้นเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ขอครั้งแรก ) 
 

2) ระดับปริญญำตรีฉบับละ 100 บำท 
ค่ำธรรมเนียม100 บาท 
หมำยเหตุ (ยกเว้นเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ขอครั้งแรก) 
 

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

เบอร์โทรศัพท์ 036-420950  E-mail Address:Lopburi07pct@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) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
(นายอนุชาติ  อุนะพ านัก)  

                   รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 

                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

        21 กรกฎาคม 2558 

 
 


