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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอขึน้ ทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอขึ ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 25 (6)
2)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิ นผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรื อสายปฏิ บตั ิ การของสถาบันการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2556

3)

ระเบียบสถาบันการอาชี วศึกษาว่าด้วย การเก็บเงิ นบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
ค่
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอขึ ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
3(นิตวิ ฒ
ุ ิ)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ งานทะเบียนและประเมิ นผล สถาบันการอาชี วศึกษาภาคเหนื อ 3 ที อ่ ยู่ วิ ทยาลัยพณิ ชย
การบึงพระพิษณุโลก เลขที ่ 410 หมู่ 1 ถนนบึงพระ-พิษณุโลก ตาบลบึงพระ อาเภอเมื อง จังหวัด
พิษณุโลก 65000 เบอร์ โทรศัพท์ 055-337611-2/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลายืน่ คาขออาจมี การเปิ ดให้บริ การในวันเสาร์ -อาทิ ตย์ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามประกาศของ
สถาบันการอาชี วศึกษา)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต้ องผ่านการอนุมตั โิ ดยสภาสถาบันการอาชีวศึกษา และจะต้ องขอขึ ้นทะเบียนบัณฑิต โดย
ยื่นคาร้ องขอขึ ้นทะเบียนบัณฑิตพร้ อมชาระเงินค่าขึ ้นทะเบียนบัณฑิต
2) การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาให้ เป็ นไปตามประกาศของสถาบันการอาชีวศึกษา
3) ระยะเวลาเปิ ดให้ ยื่นคาขอเป็ นไปตามประกาศของสถาบันการอาชีวศึกษา
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ตรวจสอบความถูกต้ อง
15 นาที
ครบถ้ วนของคาขอการขึ ้น
ทะเบียนการเป็ นบัณฑิตเพื่อ
รับปริญญา

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันการ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3

หมายเหตุ

(1) มีชว่ ง
ระยะเวลายื่นคา
ขอ15 วันหรื อ
เป็ นไปตามที่
สถาบันฯกาหนด
2) กรณีไม่
ประสงค์เข้ ารับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร
สถาบันฯ จะจัดส่ง
ใบปริญญาทาง
ไปรษณีย์
3) ระยะเวลาการ
ให้ บริการจะเริ่ม
นับระยะเวลา
ตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
รับคาร้ องได้
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

ชาระค่าธรรมเนียมการรับ
ปริญญาหรื อการจัดส่ง
ปริญญาบัตร

30 นาที

สถาบันการ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3

การพิจารณา

ตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษา

1 วัน

การพิจารณา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ า
รับปริญญา

2 วัน

สถาบันการ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3
สถาบันการ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3

2)

3)

4)

หมายเหตุ

ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้ วนเรี ยบร้ อย
แล้ ว
)
-

-

(กรณีไม่ประสงค์
เข้ ารับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร
สถาบันฯ จะจัดส่ง
ใบปริญญาทาง
ไปรษณีย์)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 18 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
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ที่

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ข้ าราชการหรื อ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ

0

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

0

กรมการปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

3)

หมายเหตุ
((1) ใช้ แทน
บัตรประชาชน
(2) ลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)
((1) ถ้ ามีการ
เปลี่ยนชื่อ /
นามสกุล
(2) ลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

รูปถ่ายชุดครุย
วิทยฐานะ หน้ า
ตรง ไม่สวม
แว่นตา เก็บผม
ครึ่งตัว ขนาด 1
นิ ้วถ่ายไว้ ไม่เกิน
6 เดือน

-

4

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าขึน้ ทะเบียนบัณฑิต
ค่ าธรรมเนียม 1,200 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมจัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์ กรณีไม่ เข้ ารับปริญญา
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หนังสือร้ องเรี ยนถึงผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ที่อยู่ วิทยาลัย
พณิชยการบึงพระพิษณุโลก เลขที่ 410 หมู่ 1 ถนนบึงพระ-พิษณุโลก ตาบลบึงพระ อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000 เบอร์ โทรศัพท์ 055-337611-2
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หนังสือร้ องเรี ยนถึงผู้อานวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการอาชีวศึกษา vintc03@gmail.com
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
3 สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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