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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: สถาบันการศึกษา, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 12:38  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ เลขที่ 225 หมู 11 
ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 คุณสมบัติผูที่จะยื่นคําขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา กศน.ตองเปนนักศึกษา กศน. หรือผูสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เอกสาร หลักฐานทางการศึกษา กศน. ไดแก ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองการจบการศึกษา ใบรับรองการ
เปนนักศึกษา และเอกสาร หลักฐานอ่ืนตามอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา 
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 ระยะเวลาในการใหบริการตามคูมือนี้ ใชเฉพาะผูขอเอกสาร หลักฐานสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคํารองและ
เอกสารประกอบคํารอง 
 

30 นาท ี ศูนยการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบประวัติและจัดทํา
เอกสารหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาและลงนามโดย
ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

4 วันทําการ ศูนยการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   5 วันทําการ 
 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

2) 
บัตรประจําตัว
นักศึกษา กศน. 

- 1 2 ฉบับ (ใชแทนบัตร
ประจําตัว
ประชาชน) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

3) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

รูปถายชุด
นักศึกษาหนา
ตรงคร่ึงตัว ขนาด 
4 x 5 ซม. 

- 2 0 ฉบับ (ยกเวนใบแทนใบ
ประกาศนียบัตร
ไมตองใชรูปถาย) 

2) ใบแจงความ
เอกสารหาย 

- 1 0 ฉบับ - 

3) เอกสาร หลักฐาน
การศึกษาชํารุด 

- 1 0 ฉบับ (กรณีขอใบใหม) 

 
16. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ เลขที่ 225 หมู 

11 ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธาน ี
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หมายเหตุ (  โทร. 0 2282 6091 โทรสาร 0 2281 3732) 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หมายเหตุ ( สายดวน 1579) 
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5) ชองทางการรองเรียน สํานักงาน กศน. 
หมายเหตุ (สายดวน  1660) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 
 

 
 

 


