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คูมือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกาษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกาษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทศักราช 

2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: สถาบันการศึกษา, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 12:18  
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 (กรณีมีผูขอใชบริการจํานวนมากหนวยงานที่ใหบริการจะขยายบริการในชวงเวลาพักเที่ยง นอก
เวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผูยื่นคํารองขอหนังสือรับรอง จะตองเปนผูเรียนที่จบการศึกษาข้ันพื้นฐานแตระดับการศึกษาจากสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงาน กศน. 
       2. ยื่อคํารองขอหนังสือรับรองที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต และพิจารณา
ออกหนังสือรับรองจากสํานักงาน กศน. 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคํารองและตรวจสอบ
เอกสารประกอบคํารอง 
 

1 ชั่วโมง ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบระเบียนแสดงผล
การเรียนและสงผลการ
เรียนและสงผลใหสํานักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. 
 

7 วันทําการ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนแสดงผลการ
เรียนและสงผลใหสํานักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. รับรอง
ความถูกตองใบระเบียน
แสดงผลการเรียนและจัดสง
ใหสํานักงาน กศน. 
 

5 วันทําการ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบความถูกตองและ
ออกหนังสือรับรองฯเสนอ
เลขาธิการ กศน.ลงนาม 
 

5 วันทําการ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ
พิบูลยรักษ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   18 วันทําการ 
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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 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

ใบระเบียน
แสดงผลการ
เรียนฉบับ
ภาษาไทย 

สํานักงาน กศน. 1 1 ฉบับ (ระเบียนแสดงผล
การเรียนฉบับ
จริงยื่อตอ
เจาหนาที่ผูรับรอง
และสงคืนเม่ือ
ตรวจสอบเอกสาร
ถูกตองแลว) 

2) 

ใบระเบียน
แสดงผลการ
เรียนฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

สํานักงาน กศน. 1 1 ฉบับ (ระเบียนแสดงผล
การเรียนฉบับจริง
ยื่นตอเจาหนาที่ผู
รับคํารองและ
สงคืนเม่ือ
ตรวจสอบเอกสาร
ถูกตองแลว) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 
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 คาธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ -   

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ เลขที่ 225 หมู 

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

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สายดวน 1579 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 
 

 
 

 


