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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอสาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้สูง ของสถาบันการอาชีวศึกษา 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอสําเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ของ

สถาบนัการอาชีวศกึษา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุตัิ  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

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

 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 

3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการรเรียนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง พ.ศ. 2557 

 

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 การขอสําเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สงู ของสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ ที่อยู่ 319 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ตําบลหนองครก อําเภอเมือง 

จงัหวดัศรีสะเกษ 33000  และหมายเลขโทรศพัท์ 045-612886 โทรสาร 045-612698/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 



2/6 
 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ช่วงระยะเวลายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา) 

2) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัการอาชีพศรีสะเกษ ทีอ่ยู่ 358 หมู่ 8  ถนนกสิกรรม ตําบลหนองครก อําเภอเมือง 

จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 และหมายเลขโทรศพัท์ 045-611 991 โทรสาร  045-613998/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ช่วงระยะเวลายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา) 

3) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัเทคนิคยโสธร ทีอ่ยู่ 96 หมู่ 1ถนนแจ้งสนิท ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จงัหวดั

ยโสธร 35000 และหมายเลขโทรศพัท์ 045- 709100 - 11 โทรสาร 045-709199/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ช่วงระยะเวลายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา) 

4) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัเทคนิคอํานาจเจริญ ที่อยู่ 135 หมู่ 9 ถนนชยางกูร ตําบลนาผือ อําเภอเมือง 

จงัหวดัอํานาจเจริญ 37000 และหมายเลขโทรศพัท์ 045-541234/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ช่วงระยะเวลายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา) 

5) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัเทคนิคเดชอดุม ทีอ่ยู่ 377 ถนนโชคชยั-เดชอดุม ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอดุม 

จงัหวดัอบุลราชธานี 34160  และหมายเลขโทรศพัท์ 045-429050 โทรสาร 045-429050/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ช่วงระยะเวลายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา) 

6) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัอาชีวศึกษาอบุลราชธานี ทีอ่ยู่ 410 ถนนพรหมราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

จงัหวดัอบุลราชธานี 34000  และหมายเลขโทรศพัท์ 045-254654 โทรสาร 045--245294/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ช่วงระยะเวลายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา) 

7) สถานท่ีให้บริการ วิทยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี ทีอ่ยู่ ถนนแจ้งสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดั

อบุลราชธานี 34000  และหมายเลขโทรศพัท์ 045-255047 โทรสาร 045-261077/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ช่วงระยะเวลายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. คณุสมบตัผิู้ ย่ืนคําขอ ได้แก่ นกัเรียน นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนเป็นไปตามท่ีระเบียบกําหนด และเรียนครบหนว่ยกิ

ตตามโครงสร้างหลกัสตูร 

 

2. การสําเร็จการศกึษาของนกัเรียน นกัศกึษา ต้องเป็นไปตามท่ีระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศกึษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ ว่า

ด้วยการจดัการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กําหนด 

3. ชว่งระยะเวลาย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศกึษาเป็นไปตามประกาศของวิทยาลยั 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถกูต้อง 

ครบถ้วนของคําขอและ

เอกสารประกอบคําขอ 
 

1 ชัว่โมง สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

(ระยะเวลาการ

ให้บริการจะเร่ิม

นบัระยะเวลา

ตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีผู้

รับคําร้องได้ 

ตรวจสอบเอกสาร

ครบถ้วนเรียบร้อย

แล้ว) 

2) การพิจารณา ตรวจสอบการลงทะเบียน 10 วนัทําการ สถาบนัการ (ขัน้ตอนนีจ้ะ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ตามโครงสร้างหลกัสตูรและ

ผลการเรียน 
 

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

เร่ิมต้นดําเนินการ

เม่ือได้ประกาศผล

การศกึษาในภาค

เรียนสดุท้ายแล้ว) 

3) 

การพิจารณา 
 

เสนอสภาสถาบนัการ

อาชีวศกึษาพิจารณาอนมุตัิ

การสําเร็จการศกึษา 
 

30 วนัทําการ สถาบนัการ

อาชีวศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเ

หนือ 4 

(การอนมุตัิ

ผู้ สําเร็จการศกึษา 

จะอนมุตัิตามรอบ

การศกึษาดงันี ้

1. ภาคเรียนท่ี 1 

ไมเ่กินวนัท่ี 31 

ตลุาคม 

2. ภาคเรียนท่ี 2  

ไมเ่กินวนัท่ี 31 

มีนาคม 

3. ภาคฤดรู้อน ไม่

เกินวนัท่ี  15 

พฤษภาคม 

• นกัศกึษาท่ีได้รับ

การอนมุตัถืิอเป็น

ผู้ สําเร็จการศกึษา

ตามหลกัสตูร 

) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   41 วนัทําการ 

 

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 

2) ลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

รูปถ่ายชดุ

นกัเรียน 

นกัศกึษาคร่ึงตวั 

ขนาด 1 นิว้ 

- 4 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (เฉพาะฉบบัจริง)   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  หนงัสือร้องเรียนถึงผู้ อํานวยการสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4  ท่ี

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

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัการอาชีวศกึษา ine4.ubon@gmail.com 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน หนงัสือร้องเรียนถึงผู้ อํานวยการสถานศกึษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศกึษา 

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 

- 

 

 

 

 
 


