
คูมือสําหรบัประชาชน: การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

สังกัด :สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1)  พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบรกิาร:วทิยาลัยชุมชนแมฮองสอน เลขที่ 36 ถนนปางลอนิคม ตําบลจองคํา อําเภอเมือง 

จังหวัดแมฮองสอน 58000  โทรศัพท: 0-5369-5438-9  โทรสาร: 0-5369-5438 

8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา : ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนด ฯลฯ :3 เดือน 

9. ขอมูลสถิต ิ

- จํานวนเฉล่ียตอเดือน  

- จํานวนคําขอที่มากที่สุด  

- จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สํานักงานวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนและหนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 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 อําเภอแมลานอย 

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) หนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนอําเภอปางมะผา 

หมู 1 ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 58150    

โทรศัพท: 0-5361-7164  โทรสาร: 0-5361-7164 

6) หนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนอําเภอปาย 

เลขที่ 96 หมู 8 ตําบลเวียงใต อําเภอปาย จังหวดัแมฮองสอน 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 เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การรับสมัครจะสมบูรณเมื่อแนบหลักฐานประกอบการรับสมัครครบถวนสมบูรณ พรอมรับรองสําเนาทุกฉบับ 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 
 

การยื่นเอกสาร ผูสมัครรับใบสมัครและ 
ระเบียบการพรอมชําระ
เงิน 
 

10 นาที หนวยจัด
การศึกษาฯ/
วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน 

- 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 

เอกสาร 
ผูสมัครยื่นใบสมัคร
พรอม 
เอกสารหลักฐานให 
เจาหนาที่ตรวจสอบ 

10 นาที หนวยจัด
การศึกษาฯ/
วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน 

(เมื่อเอกสาร
ครบถวน
สมบูรณ) 

3) 
 

การลงนาม/ 
คณะกรรมการมี
มต ิ
 

เจาหนาที่ที่ไดรับการ
แตงตั้ง กล่ันกรอง
หลักฐานและลงนาม 

10 นาที หนวยจัด
การศึกษาฯ/
วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 

14. งานบรกิารนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว 

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 
ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 
 

บัตรประจําตัว 
ประชาชน 
 

ที่วาการอําเภอ 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน 
บาน 

ที่วาการอําเภอ 0 1 ฉบับ - 

3) 
 

ใบระเบียน 
แสดงผลการเรียน 
 

โรงเรียน 
(รวมถึงโรงเรียน
เอกชน) 

0 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน/
ตอนปลาย/ปวช. 
หรือเทียบเทา) 

4) รูปถาย  2 0 รูป (รูปถายขนาด 1น้ิว) 
5) ทะเบียนสมรส ที่วาการอําเภอ 0 1 ฉบับ (ถามี) 
6) ใบสําคัญ 

การเปล่ียนช่ือ 
ที่วาการอําเภอ 0 1 ฉบับ (ถามี) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรบัย่ืนเพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 
ผูออกเอกสาร 

จํานวน 
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 
 

ใบสมัครเขาเปน 
นักศึกษา 
วิทยาลัยชุมชน 

หนวยจัด
การศึกษาฯ/
วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน 

1 0 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1)คาระเบียบการ ใบสมัคร และคูมือ 

คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

หมายเหตุอาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

โทร.022800091-6 

2)  ชองทางการรองเรียนวทิยาลัยชุมชนทุกแหงทั่วประเทศ 

หมายเหตุ - 



3)ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุเลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร10300 / สายดวน 1111 / 

www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

18. ตัวอยางแบบฟอรม 

1)  แบบฟอรมใบสมัครรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

19. หมายเหตุ - 




