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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบนัการอาชีวศึกษา 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  2 
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  2 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง : 

1) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

พ.ศ.2556 
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556 
4) ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาว่าด้วยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษาและ             

ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 
5) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 25 (6) 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มคีวามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ : สถาบันการศึกษา, ส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไม่ม ี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0    วันทําการ 
9. ข้อมูลสถิติ 
    จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
    จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บรกิาร งานทะเบียนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ที่อยู่ 323 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร     
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 และหมายเลขโทรศัพท์ 036-411083/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                        
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานทีใ่ห้บรกิาร วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ที่อยู่ 336 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 และ     
หมายเลขโทรศัพท์ 056-411276/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                        
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
 
 



2/5 
 

3) สถานทีใ่ห้บรกิาร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่อยู่ 323 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
และหมายเลขโทรศัพท์ 036-411083/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                     
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

4) สถานทีใ่ห้บรกิาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ที่อยู่ 139 หมู่ 6 ถ.สระแก้ว-ป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 
15000 และหมายเลขโทรศพัท์ 036-626242 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                        
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

5) สถานทีใ่ห้บรกิาร วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ที่อยู่ 4 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 และ             
หมายเลขโทรศัพท์ 036-511232 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                        
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

6) สถานทีใ่ห้บรกิาร วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรแีห่งที่ 2 ที่อยู่ 49 หมู่ 1 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 และ
หมายเลขโทรศัพท์ 036-597456/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                        
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

7) สถานทีใ่ห้บรกิาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ที่อยู่ 643 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมอืง จ.สิงห์บุรี 
16000 และหมายเลขโทรศพัท์ 036-512515/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                        
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

8) สถานทีใ่ห้บรกิาร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ที่อยู่ 2 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมอืง จ.อ่างทอง 14000 และ
หมายเลขโทรศัพท์ 035-611656 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)                        
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
     1. นักศึกษาที่มีสิทธิขอสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
         (1) ศึกษารายวิชาได้ครบตามหลักสูตรและข้อกําหนดของสาขานั้น ทั้งน้ีต้องไม่เกินสี่ปีการศึกษาสําหรับการ 
             ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เกินหกปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลานับต้ังแต่วัน                    
             ขึ้นทะเบียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียนรวมเข้าด้วย 
         (2) มีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ่ากว่าที่หลักสูตรกําหนดไว้และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
         (3) มีคณุสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตและไม่มีหน้ีสินผูกพันต่อสถาบัน 
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         (4) ต้องย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่นักศึกษาคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิด  
             ภาคเรียนน้ันตามประกาศของสถาบัน 
         (5) นักศึกษาที่ไม่ดําเนินการตามข้อ (4) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาในแต่ละภาคเรียนน้ันและ 
             จะต้องชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคเรียนที่นักศึกษายื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา 
     2. หากนักศึกษายังไม่ผ่านการประเมินครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรทําให้ไม่สําเร็จการศึกษาในภาคการเรียน  
        ที่ได้ย่ืนคําร้องแบบขอสําเร็จการศึกษาไว้ให้นักศึกษาแจ้งสําเร็จการศึกษาใหมใ่นภาคเรียนถัดไป 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารคําร้อง
ขอและเอกสารประกอบคํา
ร้องขอ 
 

1 ช่ัวโมง สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาค
กลาง  2 

(ระยะเวลาการ
ให้บริการจะเริม่
นับระยะเวลา
ต้ังแต่เจ้าหน้าที่ผู้
รับคําร้องได้
ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน
ตามโครงสร้างหลักสูตรและ
ผลการเรียน 
 

2 วันทําการ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาค
กลาง  2 

(ขั้นตอนการ
ตรวจสอบเอกสาร
นับวันเริ่มต้น
ภายหลังจาก
ประกาศผล
การศึกษาในภาค
เรียนสุดท้าย) 

3) การพิจารณา 
 

เสนอสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาพิจารณาอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษา 
 

30 วันทําการ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาค
กลาง  2 

1.การประชุมสภา
สถาบันการ
อาชีวศึกษาจะ
ประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 
2.นักศึกษาที่
ได้รับการอนุมัติ
ถือเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 33 วันทําการ 
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14. งานบริการนี้ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
      ยังไมผ่่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ   
ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง) 

2) บัตรประจําตัว
ข้าราชการหรือ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ 

- 0 1 ฉบับ 1) ใช้แทนบัตร
ประชาชน 
2) ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง) 

3) ใบสําคัญการ
เปลี่ยนช่ือ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ 1) ถ้ามีการเปล่ียนชื่อ 
2) ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ   
ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
16. ค่าธรรมเนียม 
   1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ช่องทางการรอ้งเรียน หนังสอืร้องเรียนถึงผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ที่อยู่ 323                

ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 และหมายเลขโทรศัพท์ 036-411083 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการรอ้งเรียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการอาชีวศึกษา ive_central_region2@hotmail.com
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการรอ้งเรียน หนังสอืร้องเรียนถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการรอ้งเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 
 
 
 
 




