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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติสถาบันวิ ทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 เดือน
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
20/05/2558 10:32
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ สถานทีจ่ ดั การเรี ยนการสอน/หน่วยจัดการศึกษา/วิ ทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (พักเทีย่ ง 12.00 - 13.00 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อแนบหลักฐานประกอบการรับสมัครครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมรับรองสําเนาทุกฉบับ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้สมัครรับใบสมัครและ
ระเบียบการ

10 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้ อม
เอกสารหลักฐานให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

10 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าที่ ที่ได้ รับการ
แต่งตังกลั
้ น่ กรองหลักฐาน
และลงนาม

10 นาที

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
สํานักงาน
(เมื่อเอกสาร
สถาบันวิทยาลัย ครบถ้ วนสมบูรณ์)
ชุมชน
สํานักงาน
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
ประชาชน
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้สมัคร
- สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของบิดา
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

-

0

1

ฉบับ

วุฒิการศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้ นหรื อ
เทียบเท่า
รูปถ่ายขนาด 1
นิ ้ว
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

-

0

3

ฉบับ

และมารดา)
(- สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้สมัคร
- สําเนาทะเบียน
บ้ านของบิดาและ
มารดา)
-

-

2

0

ชุด

-

-

0

1

ฉบับ

((ถ้ ามี))

2)

3)

4)
5)

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

ใบสมัครเข้ าเป็ น
นักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าระเบียบการ ใบสมัคร และคู่มือ
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

4/4

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หมายเหตุ (อาคารรัชมังคลาภิ เษก 2 กระทรวงศึกษาธิ การ ถ.ราชดําเนิ นนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022800091-6)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทยั ธานี
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มรับสมัคร
-

19. หมายเหตุ
-

