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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอขึน้ทะเบียนบัณฑติระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอขึน้ทะเบียนบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ของสถาบนัการอาชีวศกึษา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 25 (6) 

 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการของสถาบนัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 

 

3) ระเบียบสถาบนัการอาชีวศึกษาว่าดว้ย การเก็บเงินบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค

�าธรรมเนียมการศกึษาและค่าสนบัสนนุการจดัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ... 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สถาบนัการศกึษา, สว่นกลางท่ีตัง้อยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอขึน้ทะเบียนบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4   

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ อาชีวศึกษาบณัฑิต สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4  ทีอ่ยู่ กม.8 ถนนวา

ริน-พิบูล ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รหสัไปรษณีย์ 34190/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลายืน่คําขออาจมีการเปิดให้บริการในวนัเสาร์-อาทิตย์ ทัง้นี้ เป็นไปตามประกาศของ

สถาบนัการอาชีวศึกษา) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1) นกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาต้องผา่นการอนมุตัโิดยสภาสถาบนัการอาชีวศกึษา และจะต้องขอขึน้ทะเบียนบณัฑิต โดย

ย่ืนคําร้องขอขึน้ทะเบียนบณัฑิตพร้อมชําระเงินคา่ขึน้ทะเบียนบณัฑิต 

 

2) การเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนัการอาชีวศกึษา 

 

3) ระยะเวลาเปิดให้ย่ืนคําขอเป็นไปตามประกาศของสถาบนัการอาชีวศกึษา 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถกูต้อง

ครบถ้วนของคําขอการขึน้

ทะเบียนการเป็นบณัฑิตเพ่ือ

รับปริญญา 
 

15 นาที สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

(1) มีชว่ง

ระยะเวลาย่ืนคํา

ขอ15 วนัหรือ

เป็นไปตามท่ี

สถาบนัฯกําหนด 

2) กรณีไม่

ประสงค์เข้ารับ

พระราชทาน

ปริญญาบตัร

สถาบนัฯ จะจดัสง่

ใบปริญญาทาง

ไปรษณีย์ 

3) ระยะเวลาการ

ให้บริการจะเร่ิม
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

นบัระยะเวลา

ตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีผู้

รับคําร้องได้

ตรวจสอบเอกสาร

ครบถ้วนเรียบร้อย

แล้ว 

) 

2) 

การพิจารณา 
 

ชําระคา่ธรรมเนียมการรับ

ปริญญาหรือการจดัสง่

ปริญญาบตัร 
 

30 นาที สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบรายช่ือผู้ สําเร็จ

การศกึษา 
 

1 วนั สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้า

รับปริญญา 
 

2 วนั สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

(กรณีไมป่ระสงค์

เข้ารับ

พระราชทาน

ปริญญาบตัร

สถาบนัฯ จะจดัสง่

ใบปริญญาทาง

ไปรษณีย์) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   18 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

2) 

บตัรประจําตวั

ข้าราชการหรือ

พนกังานองค์การ

ของรัฐ 

- 0 1 ฉบบั ((1) ใช้แทน

บตัรประชาชน 

(2) ลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 

3) 

ใบสําคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั ((1) ถ้ามีการ

เปล่ียนช่ือ / 

นามสกลุ 

(2) ลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 

) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

รูปถ่ายชดุครุย

วิทยฐานะ หน้า

ตรง ไมส่วม

แวน่ตา เก็บผม

คร่ึงตวั ขนาด 1 

นิว้ถ่ายไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน 

- 4 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
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1) ค่าขึน้ทะเบียนบัณฑติ 

 ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท 

หมายเหตุ -   

 

2) ค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กรณีไม่เข้ารับปริญญา 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน หนงัสือร้องเรียนถึงผู้ อํานวยการสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4  ท่ี

อยู ่กม.8 ถนนวาริน-พิบลู ตําบลบุง่ไหม อําเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี รหสัไปรษณีย์ 34190 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน หนงัสือร้องเรียนถึงผู้ อํานวยการสถานศกึษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศกึษา 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการอาชีวศกึษา  ine4.ubon@gmail.com 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


