คูมือสําหรับประชาชน: การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง(ปวส.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
สังกัด :สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
(ปจจุบันยังไมไดเปดใหบริการ)
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.)
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ:วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เลขที่ 36 ถนนปางลอนิคม ตําบลจองคํา อําเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน 58000 โทรศัพท: 0-5369-5438-9 โทรสาร: 0-5369-5438
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา : ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนด ฯลฯ :2 เดือน
9. ขอมูลสถิติ
- จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
- จํานวนคําขอที่มากที่สุด
- จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
11. ชองทางการใหบริการ
1) สํานักงานวิทยาลัยชุมชนแมฮ องสอนและหนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน อําเภอเมืองเลขที่
36 ถนนปางลอนิคม ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 58000 โทรศัพท: 0-5369-5438-9
โทรสาร: 0-5369-5438
2) หนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน อําเภอขุนยวมเลขที่ 63/1 หมู 1 ตําบลขุนยวม อําเภอ
ขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 58140
โทรศัพท: 0-5369-1441 โทรสาร: 0-5369-1441
3) หนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน อําเภอแมลาน อย
เลขที่ 113 หมู 9 ตําบลแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 58120
โทรศัพท: 0-5368-9438 โทรสาร: 0-5368-9438

4) หนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนอําเภอแมสะเรียง
เลขที่ 200/2 หมู 12 ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 58110
โทรศัพท: 0-5368-3260 โทรสาร: 0-5368-3261
5) หนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนอําเภอปางมะผ า
หมู 1 ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 58150
โทรศัพท: 0-5361-7164 โทรสาร: 0-5361-7164
6) หนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนอําเภอปาย
เลขที่ 96 หมู 8 ตําบลเวียงใต อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 58130
โทรศัพท: 0-5369-9816 โทรสาร: 0-5369-9816
ระยะเวลาเปดใหบริการ: เปดใหบริการทุกวัน (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ตั้งแตเวลา 08:30 น. - 16:30 น.
หมายเหตุ พักเที่ยงเวลา12.00 น. - 13.00 น.
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การรับสมัครจะสมบูรณ เมื่อแนบหลักฐานประกอบการรับสมัครครบถวนสมบูรณ พรอมรับรองสํ าเนาทุกฉบับ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ
สวนงาน/
รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
หมายเหตุ
ขั้นตอนการบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การยื่นเอกสาร ผูสมัครรับใบสมัครและ
10 นาที
หนวยจัด
ระเบียบการพรอมชําระ
การศึกษาฯ/
เงิน
วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน
2) การตรวจสอบ ผูสมัครยื่นใบสมัคร
10 นาที
หนวยจัด
(เมื่อเอกสาร
เอกสาร
พรอมเอกสารหลักฐาน
การศึกษาฯ/
ครบถวน
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
วิทยาลัยชุมชน สมบูรณ)
แมฮองสอน
3) การลงนาม/
เจาหนาที่ที่ไดรับการ
10 นาที
หนวยจัด
คณะกรรมการมี แตงตั้ง กลั่นกรอง
การศึกษาฯ/
มติ
หลักฐานและลงนาม
วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน
ระยะเวลาดําเนิ นการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนิ นการลดขั้ นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
หนวยนับ
ที่
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1) บัตรประจําตัว
ที่วาการอําเภอ
0
1
ฉบับ - สําเนาบัตร
ประชาชน
ประชาชนของ
ผูสมัคร
- สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา
และมารดา
2) สําเนาทะเบียน
ที่วาการอําเภอ
0
1
ฉบับ -สําเนาทะเบียนของ
บาน
ผูสมัคร
- สําเนาทะเบียนบาน
ของบิดาและ
มารดา
3) ใบระเบียน
โรงเรีย น
0
3
ฉบับ (วุฒิการศึกษา
แสดงผลการเรีย น (รวมถึงโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน/
เอกชน)
ตอนปลาย/ปวช.
หรือเทียบเทา)
4) รูปถาย
2
0
รูป
(รูปถายขนาด 1นิ้ว)
5) ใบสําคัญ
ที่วาการอําเภอ
0
1
ฉบับ
(ถามี)
การเปลี่ย นชื่อ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
จํานวน จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
หนวยนับ
ที่
เอกสาร เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูอ อกเอกสาร
เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1) ใบสมัครเขาเปน หนวยจัด
1
0
ฉบับ
นักศึกษา
การศึกษาฯ/
วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน

16. คาธรรมเนียม

หมายเหตุ
-

1)คาระเบียบการ ใบสมัคร และคูมือ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสถาบันวิทยาลัยชุมชน
หมายเหตุอาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทร.022800091-6
2) ชองทางการรองเรียนวิทยาลัยชุมชนทุกแหงทั่วประเทศ
หมายเหตุ 3)ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุเลขที่ 1 ถนนพิษ ณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร10300 / สายดวน 1111 /
www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
18. ตัวอยางแบบฟอรม
1) แบบฟอรมใบสมัครรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
19. หมายเหตุ:ปจจุบันยังไมไดเปดใหบริการ

