
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอขึน้ทะเบยีนบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของสถาบนัการอาชวีศกึษา 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สถาบันการอาชวีศกึษาภาคใต ้2 กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1) นักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษาตอ้งผ่านการอนุมัตโิดยสภาสถาบันการอาชวีศกึษา และจะตอ้งขอขึน้ทะเบยีนบณัฑติ โดยยืน่ค า

รอ้งขอขึน้ทะเบยีนบณัฑติพรอ้มช าระเงนิคา่ขึน้ทะเบยีนบัณฑติ 

 

2) การเสนอชือ่เพือ่รับปรญิญาใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบันการอาชวีศกึษา 

 

3) ระยะเวลาเปิดใหย้ืน่ค าขอเป็นไปตามประกาศของสถาบันการอาชวีศกึษา 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลายืน่ค าขออาจมกีารเปิดใหบ้รกิารในวัน
เสาร-์อาทติย ์ทัง้นี้ เป็นไปตามประกาศของสถาบันการ
อาชวีศกึษา))  
งานทะเบยีน สถาบันการอาชวีศกึษาภาคใต ้2 ทีอ่ยู ่512 ถ.ภเูก็ต 
ต.ตลาดใหญ ่อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000  และหมายเลขโทรศพัท ์
076-510626/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 18 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอการขึน้ทะเบยีนการ

เป็นบัณฑติเพือ่รับปรญิญา 
(หมายเหต:ุ (1) มชีว่งระยะเวลายืน่ค าขอ15 วันหรอืเป็นไป
ตามทีส่ถาบันฯก าหนด 

2) กรณีไมป่ระสงคเ์ขา้รับพระราชทานปรญิญาบัตรสถาบันฯ จะ
จัดสง่ใบปรญิญาทางไปรษณีย ์

3) ระยะเวลาการใหบ้รกิารจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีผู่ ้
รับค ารอ้งไดต้รวจสอบเอกสารครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ 
))  

15 นาท ี สถาบันการอาชวีศกึษา
ภาคใต ้2 

 

2) การพจิารณา 
ช าระคา่ธรรมเนียมการรับปรญิญาหรอืการจัดสง่ปรญิญาบัตร 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สถาบันการอาชวีศกึษา
ภาคใต ้2 

 

3) การพจิารณา 
ตรวจสอบรายชือ่ผูส้ าเร็จการศกึษา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน สถาบันการอาชวีศกึษา
ภาคใต ้2 

 

4) การพจิารณา 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้รับปรญิญา 
(หมายเหต:ุ (กรณีไมป่ระสงคเ์ขา้รับพระราชทานปรญิญาบัตร
สถาบันฯ จะจัดสง่ใบปรญิญาทางไปรษณีย)์)  

2 วัน สถาบันการอาชวีศกึษา

ภาคใต ้2 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

2) 

 

บตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืพนกังานองคก์ารของรฐั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ((1) ใชแ้ทนบัตรประชาชน 

(2) ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

- 

3) 
 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ((1) ถา้มกีารเปลีย่นชือ่ / นามสกลุ 
(2) ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

รูปถา่ยชุดครุยวทิยฐานะ หนา้ตรง ไมส่วมแวน่ตา เก็บผมครึง่ตวั 
ขนาด 1 นิว้ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 4 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ขึน้ทะเบยีนบณัฑติ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,200 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย ์กรณีไมเ่ขา้รบัปรญิญา 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) หนังสอืรอ้งเรยีนถงึผูอ้ านวยการสถาบันการอาชวีศกึษาภาคใต ้2 ทีอ่ยู ่512 ถ.ภเูก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 

83000  และหมายเลขโทรศัพท ์076-510626 
(หมายเหต:ุ -)  

2) หนังสอืรอ้งเรยีนถงึผูอ้ านวยการสถานศกึษาในสงักัดสถาบันการอาชวีศกึษา 
(หมายเหต:ุ -)  

3)  จดหมายอเิล็กทรอนกิสข์องสถาบันการอาชวีศกึษา  E-mail: veis2pk@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ารอ้งขอขึน้ทะเบนีบัณฑติ สถาบันการอาชวีศกึษาภาคใต ้2 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 



 

ชือ่กระบวนงาน: (ใสช่ือ่กระบวนงาน) 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: (ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 

ประเภทของงานบรกิาร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: (ใสช่ือ่ ก.ม.ทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ: (ใสร่ะดับผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: (ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: (ใสก่ฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ  

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  
 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


