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ค ำน ำ 

 

 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ต้ังขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์  
2544 โดยมุ่งม่ันที่จะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล  ที่ เน้นกลไกส าคัญในการตอบสนอง การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่คนทุกคนในชุมชนให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีพันธกิจในการจัดการการศึกษาระดับอนุปริญญาและฝึกอบรม โดยประกาศจัดต้ัง เม่ือ วันที่ 17 
เมษายน 2545 เป็น 10 แห่งแรกที่จัดต้ังในประเทศไทย 

           ตลอด 16 ปี ที่ผ่านมามีนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดกว่า 2,130  คน ใน 8 หน่วยจัดการศึกษา 
ได้แก่ หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง   หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอค าชะอี    หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดอน
ตาล  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดงหลวง    หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพสานแว้  -นาโคกกุง  
หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอนิคมค าสร้อย  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอหว้านใหญ่  และหน่วยจัดการศึกษาอ าเภอ
หนองสูง    

 เพ่ือให้นักศึกษามีข้อมูลเก่ียวกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รายละเอียดของหลักสูตรตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางต่าง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนก าหนดไว้ จึงได้
คู่มือการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และ   ผู้ที่เก่ียวข้อง ให้คลี่คลายปัญหาและตอบค าถามที่จ าเป็น   

 

 

ส ำนักวิชำกำร 

วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร  ปี 2560 
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การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 “เพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยยึดหลักการตามนโยบาย
การศึกษาสร้างชาติ  สร้างคน  และสร้างงาน  รัฐบาลจึงก าหนดไว้ในนโยบายที่แถลงต่อสภา  เมื่อวันที่  26 
กุมภาพันธ์  2544  ด้านการศึกษาข้อ 4  จึงให้มีวิทยาลัยชุมชนขึ้น  โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังขาดแคลน
สถาบันอุดมศึกษา” 
 ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาล  ที่จะปฏิรูปการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 เพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต  โดย
ยึดหลักการการศึกษา  “สร้างชาติ  สร้างชาติ  และสร้างงาน”  จึงมีนโยบายให้จัดตั้งจัดวิทยาลัยชุมชนขึ้นใน
จังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา  และก าหนดเป้าหมายจัดตั้งใน  10 จังหวัด  ประกอบด้วย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  พิจิตร ตาก  อุทัยธานี สระแก้ว   หนองบัวล าภู  มุกดาหาร  ระนอง  นราธิวาส  และบุรีรัมย์   ให้
สามารถด าเนินการจัดการได้ในปีการศึกษาได้ปีการศึกษา  2545 เป็นต้นไปและปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนได้เปิด
จัดการเรียนการสอนแล้ว จ านวน  20 จังหวัดทั่วประเทศ 
 
1. วัตถุประสงค์การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 
 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาประจ าท้องถิ่นจัดการศึกษาและฝึกอบรมใน
หลักสูตรและสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นส าคัญ 
 วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันประจ าท้องถิ่น  บริหารโดยชุมชนที่จัดการศึกษา  2  ปีแรกของ
ระดับอุดมศึกษา  และจัดการศึกษาตลอดจนในการฝึกอบรมในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในสาขาวิชา
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ชุมชน  โดยเน้นความหลากหลายทั้งประเภทวิชา  วิธีการ
จัดการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางแก่ผู้เรียนทุกเพศ  ทุกวัย  เพ่ือเป็นประกันส าหรับ
อนาคตของทุกคน  ที่จะได้วิชาความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพไปศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองต่อไป 
 
2. นโยบาย 

2.1  เปิดกว้างและเข้าถึงง่ายเพ่ือให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างกว้างขวาง 
2.2  มีหลักสูตรหลากหลายประเภทให้เลือก 
2.3  ตอบสนองต่อชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2.4  เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์ 
2.5  เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
2.6  สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน  องค์กรของรัฐและเอกชน 

 
3. การจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
 3.1. ประเภทของสาขาวิชา วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่หลากหลายประเภท  ขึ้นอยู่
กับความต้องการของชุมชน  เช่น 
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-  สังคมและเศรษฐกิจ เน้นหลักสูตรการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
 -  สังคมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เน้นหลักสูตรช่างฝีมือ  การผลิต  การแปรรูป 

-  สังคมและเศรษฐกิจภาคการบริการเน้นหลักสูตรการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพ                              
การท่องเที่ยว 

-  สังคมและเศรษฐกิจสารสนเทศ  เน้นหลักสูตรคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 
3.2  ชนิดของหลักสูตร จัดการหลักสูตรอย่างน้อย 4 หลักสูตร  ได้แก่ 
-  หลักสูตรอนุปริญญาหรือ 2 ปีแรกของระดับอุดมศึกษาทั้งหลายวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานหลักในการถ่ายโอนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาหรือประกอบอาชีพ 
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เน้นความรู้และทักษะเพ่ือ

การประกอบอาชีพ 
-  หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  
-  หลักสูตรซ่อมเสริม  เพื่อเสริมความรู้จากการศึกษาในระดับปกติ 
 
3.3 วิธีการจัดการศึกษา ฝึกอบรมและบริหารหลักสูตรมีความหลากหลาย  ยืดหยุ่น  ทั้งการเข้าเรียน 

ตารางเรียน สถานที่เรียน วิธีการเรียนการสอน และการส าเร็จการศึกษา เช่น ผู้เรียนจะ เรียนภาคปกติ หรือ 
ภาคค่ า หรือวันหยุดราชการ  เป็นต้น 

 
4. ความเป็นมาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
          วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จัดตั้งเมื่อวันที่  17 เมษายน  2545  เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้ งขึ้นมาตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ยึดหลัก  “การสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน”  โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังคาดแคลน
สถาบันอุดมศึกษา  ด้วยสาเหตุและความจ าเป็นที่มีนักเรียน  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจ านวนมาก  ที่ไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  ด้วยสาเหตุของความไม่พร้อม เช่น  
ความยากจน  ความไม่สะดวกของการเดินทาง  ตลอดจนผู้ที่ส าเร็จการการศึกษาในระดับต่างๆ หรือประกอบ
อาชีพแล้วต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะอาชีพ  นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ใช้แรงงานที่ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่ง
จดัเป็นแรงงานที่ขาดทักษะในการท างาน 
  วิทยาลัยชุมมุกดาหาร  จึงขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นต่ ากว่าปริญญา  (อนุปริญญา)  เพ่ือ เทียบ
โอนหน่วยกิตศึกษาต่อใน 2 ปีหลัง  ของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเพ่ือไประกอบอาชีพได้  รวมถึงการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับและช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ขึ้น  นอกจากนี้
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจะช่วยตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามโครงการพัฒนาชนบท เช่นโครงการ 1 ต าบล  1 
ผลิตภัณฑ์  และโครงการกองทุนหมู่บ้าน โดยการเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายที่เป็นความจ าเป็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น  เป็นผู้ก าหนด  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะอาชีพหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
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5. ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 5.1 จัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ 2ปีแรกของระดับ อุดมศึกษา  
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการถ่ายโอนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาหรือเพ่ือประกอบอาชีพ 
 5.2 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เน้นความรู้และทักษะเพ่ือประกอบอาชีพ 

5.3  จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต 
เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ  ทักษะงานและทักษะชีวิตแก่บุคคลทั่วไป 

5.4  จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อเสริมความรู้จากการศึกษาในระบบปกติ 
5.5  เป็นศูนย์วิชาการเพ่ือแนะแนวการศึกษาและพัฒนาอาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาชุมชน 
5.6  เป็นสถาบันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
5.7  เป็นสถาบันส่งเสริมตลอดชีวิต 
 

6. นโยบายหลัก 
 6.1  เปิดกว้างและเข้าถึงง่ายเพ่ือให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างกว้างขวาง 
 6.2  มีหลักสูตรหลากหลายประเภทให้เลือก 
 6..3  เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์ 
 6.4  เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
 6.5  สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน  องค์กรของรัฐและเอกชน 
 
7. วิสัยทัศน์  
          วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาจังหวัดและเป็นประตู
แห่งโอกาส การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวมุกดาหาร  
 
8.พันธกิจ  

 8.1  การจัดการศึกษา   
        จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

ชุมชนมี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

 8.2  การจัดฝึกอบรม  
        จัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคส่วนต่างๆของสังคมเพ่ือ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในชุมชน  
8.3  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
        การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
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9. สภาพปัจจุบัน  
 ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ย้ายส านักงานจากเดิมอยู่ที่อาคารที่ว่าการอ าเภอเมือง (หลังเก่า)  
มาที่อาคารวิทยบริการ บ้านบุ่งอุทัย  ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร   ซึ่งจะใช้อาคารดังกล่าว
เป็นส านักงานวิทยาลัย  ห้องวิทยบริการ ศูนย์อาเซียน ศูนย์ความรู้กินได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการ
นักศึกษาและห้องเรียน 
 
10. วิธีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ  มีทักษะ
สามารถปฏิบัติได้ และมีคุณธรรมทางสังคม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น  เรียนรู้จากผู้รู้  
ผู้ช านาญการ  ผู้มีประสบการณ์จากสถานประกอบการจริงและจากการปฏิบัติจริง   มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงกับสังคมชุมชน  โดยใช้ชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีความ
เชื่อมโยงกับสังคมชุมชนใช้ชุมชนในการจัดการศึกษาท่ีมีความเชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับชุมชนอย่างกลมกลืน 
 
11. การบริหารการจัดการวิทยาลัยชุมชน 

  การจัดการวิทยาลัยชุมชนให้ด าเนินการจัดการศึกษา และฝึกอบรมโดยชุมชนเพ่ือชุมชน รวมทั้ง
เสริมสร้างองค์ความรู้ของประชาชนให้เข้มแข็งเป็นระบบเครือข่าย  โดยประสานการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ  
ภาคเอกชนและชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จัดระบบความร่วมมือภาคเอกชนและชุมชน  และมีการปรับตัว
ตลอดเวลา  ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพ่ือการผลิตก าลังคน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการ
ของชุมชน  และตลาดแรงงาน  โดยผู้แทนของชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการอย่าง
เข้มแข็งและมีการบริหารงานเป็นองค์กรคณะบุคคล คณะกรรมการทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
 
12. การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
   วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ได้เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย  ตามความต้องการของชุมชนโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรท้องถิ่นและสถานประกอบการต่าง ๆ ปัจจุบันได้จัด
การศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา  หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  
และหลักสูตรปรับฐานความรู้ผู้เรียน 
 
13. หน่วยจัดการศึกษา 
     วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ได้จัดให้มีหน่วยจัดการศึกษา  เพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดมุกดาหาร  และอ านวยความสะดวกในการจัดการบริการด้านสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์  และประสานงานในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับนักศึกษาครู - 
อาจารย์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตัวแทนขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งหน่วยจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยมุกดาหาร  มีทั้งหมด  8  หน่วยจัดการศึกษา  คือ 
    1. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง       (ท่ีว่าการอ าเภอเมือง หลังเก่า) 
    2. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอค าชะอี     (วัดพุทธนคราภิบาล) 
    3. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดอนตาล  (ส านักเนกขัมนารี) 
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 4. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดงหลวง   (ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอดงหลวง) 
 5. หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพสานแว้-นาโคกกุง 

6. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอนิคมค าสร้อย ( ร.ร.ค าสร้อยพิทยาสรรค์ ) 
7. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอหว้านใหญ่  ( ร.ร.หว้านใหญ่วทิยา ) 
8. หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอหนองสูง    ( ร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา ) 

 
14. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา 
              14.1 การเข้ารับการศึกษา 
              รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่า 
 
              14.2  ภาคการศึกษา 
              การศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปี แบ่งเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ โดยภาค
เรียนที่ 1 จะเปิดท าการเรียนการสอน ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปีและภาคเรียนที่ 2 จะ
เปิดการท าเรียนการสอน ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   

   - ภาคปกติ   (เสาร์ – อาทิตย์ ) 
   - ภาคปกติ    (จันทร์ – ศุกร์ ) 

 
             14.3 ระยะเวลาในการศึกษา 

การศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3  ปีการศึกษา หรือ 7 ภาคการศึกษา ยกเว้นจะมี 
การเทียบโอนหรือเทียบยกเว้นผลการเรียน 
 

  14.4 การโอนผลการเรียนและการเทียบยกเว้นรายวิชา 
  นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอเทียบโอนและเทียบยกเว้นผลการเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการส าหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2545 
 

   14.5 การฝึกงาน 
  ผู้เรียนจะต้องฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติตามท่ีหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่
ก าหนด  

 14.6 การจัดกิจกรรม 
  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการ
ท างานร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความคิด และการวางแผน  

14.7 การส าเร็จการศึกษา 
  - ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา (ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต) 
  - ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00   
  - ไม่ค้างช าระค่าลงทะเบียนและไม่มีรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F หรือ I  
  - ไม่มีหนี้สินค้างช าระกับทางวิทยาลัย 
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15. เรียนจบแล้วได้อะไร 

1. เรียนจบแล้วได้รับอนุปริญญาบัตร 
2. ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ 
3. สามารถเรียนต่อปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนได้ 
4. ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการและเอกชน โดยมีส านักงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการ 

รับรอง 
 
16. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน 

1. มีความประพฤติเรียบร้อย 
2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามสถานศึกษาก าหนด 
 

17. การรับสมัคร 
 

      17.1 สาขาวิชา/จ านวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร 
 

หน่วยจัดการศึกษาที่เปิดรับสมัคร 
สาขา 

 
- อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
   (สนง.ที่ว่าการอ าเภอหลังเก่า ) และ ส านัก
วิทยบริการ (บ้านบุ่งอุทัย) 
- อ าเภอค าชะอี 
  ( วัดพุทธนคราภิบาล ) 
- อ าเภอดอนตาล 
   ( ส านักเนกขัมมนารี ) 
- อ าเภอดงหลวง 
- (สนง.การประถมศึกษาเก่า) 

- หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
บ้าน สานแว้ – นาโคกกุง 
- อ าเภอนิคมค าสร้อย 
   (ร.ร.ค าสร้อยพิทยาสรรค์) 
- อ าเภอหว้านใหญ่ 
   ( ร.ร.หว้านใหญ่วิทยา) 
- อ าเภอหนองสูง 
    ( ร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา ) 
 

1. อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ 
          -  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
2. อนุปริญญาศิลปศาสตร์ 
         - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 
3. อนุปริญญาบริหารธุรกิจ 
         - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
         - สาขาวิชาการบัญชี 
         -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน 
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17.2  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                   ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับ
อนุปริญญา พุทธศักราช   2545  หมวด  1  สภาพการเป็นนักศึกษาข้อ 7 คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้ 

17.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

17.2.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติความประพฤติเสียหาย 
17.2.3 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
17.2.4  ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะให้ค ารับรองต่อสถานศึกษาว่าจะดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว 
17.2.5  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารก าหนด 

 

17.3 หลักฐานประกอบการสมัคร 
- ใบสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
- ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการส าเร็จการศึกษา

        จ านวน  2 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  2 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  2 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนสมรส    จ านวน  2 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา)   จ านวน  1 ฉบับ 
- หลักฐานอื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล )   จ านวน  2 ฉบับ 
 

18.  ก าหนดการจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร (รอบที่ 1 ) 
       เริ่มจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 30 มีนาคม 2560  ตั้งแต่

เวลา 08.30 - 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

19. สถานที่รับสมัคร 
19.1 วันท าการ สมัครได้ที่ 

-  อาคารที่ว่าการอ าเภอเมืองหลังเก่า   
-  ส านักวิชาการ อาคารวิทยบริการ  (บ้านบุ่งอุทัย  ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร) หรือติดต่อ

สอบถามได้ที่ หน่วยจัดการศึกษาทุกแห่ง   
19.2 วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ที่ 
- หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมืองมุกดาหาร (อาคารที่ว่าการอ าเภอหลังเก่า)  โทร. 042-049749 
- หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอค าชะอี           ( วัดพุทธนคราภิบาล )        โทร. 080-7498168 
- หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดอนตาล         (ส านักเนกขัมมนารี )    โทร. 081-9758702 
- หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดงหลวง (สนง.การประถมศึกษาอ าเภอ(เดิม))   โทร. 089-4258846 
- หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้ – นาโคกกุง    โทร. 084-6047847 
- หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอนิคมค าสร้อย  (ร.ร.ค าสร้อยพิทยาสรรค์ )       โทร. 089-7093109 
- หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอหว้านใหญ่    (โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา )       โทร. 042-049749 
- หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอหนองสูง    (โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา)     โทร. 042-049749 
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20. ก าหนดการรับสมัคร 
1 กุมภาพันธ์- 30 มีนาคม 2560   - เปิดรับสมัคร 
5 เมษายน 2560    - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

    - ลงทะเบียนเรียน 
พฤษภาคม – กรกฏาคม 2560  - เปิดเรียนปรับพื้นฐานความรู้ 

 
21 ค่าใช้จ่าย 
 

21.1  ค่าระเบียบการใบสมัครและคู่มือรับสมัคร   20 บาท 
21.2  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาแรกเข้า    10 บาท 
21.3  ค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎีหน่วยกิตละ   25 บาท 
21.4  ค่าลงทะเบียนรายวิชาปฎิบัติ หน่วยกิตละ   20 บาท 
21.5  ค่าบ ารุงสุขภาพ/ภาคการศึกษา     20 บาท 
21.6  ค่าบ ารุงห้องสมุด/ภาคการศึกษา     20 บาท 
21.7  ค่ากิจกรรมนักศึกษา/ปีการศึกษา     50 บาท 
21.8  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา    10 บาท 

 
21. การปฐมนิเทศ 

        นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามวัน และเวลาที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารก าหนด   
(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.maukcc.ac.th  หรืออ่ืนๆ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maukcc.ac.th/
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ปฏิทินประจ าปีการศึกษา  
ปีการศึกษา  2560    

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 

วัน   เดือน  ปี ก าหนดการ 
1ก.พ.-30 มี.ค. 2560 
5 เมษายน  2560 
 
 
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560 
 
12 สิงหาคม 2560 
 
 
12-21 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
22 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
28-29  ตุลาคม 2560 
 
18-19 พฤศจิกายน 2560 
 
25-26 พฤศจิกายน 2560 
 
9-10 ธันวาคม 2560 
 
2-3 ธันวาคม 2560 
30-31 ธันวาคม 2560 
27-28  มกราคม 2561 
27-28  มกราคม 2561 
 

- เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ 
- นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ 
- รายงานตัว/ลงทะเบียนเรียน 
 
- ปรับพื้นฐานความรู้ 
 
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 
- ลงทะเบียนเรียน/ ช าระค่าบ ารุงการศึกษา (นักศึกษาเก่า) 
 
- เพ่ิม ถอนรายวิชา 
- ลาพักการเรียน 
- ยื่นค าร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลการเรียน 
- ยื่นค าร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน 
- อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
 
- หมดเขตการเปลี่ยนแปลง  ขอเพ่ิม และถอนรายวิชาเรียน 
- หมดเขตลาพักการเรียน 
- หมดเขตการขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน 
- วันเริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
 
- หมดเขตลงทะเบียนเรียน  
 
- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560  
 
- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 
 
- ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาที่ 1/2560  
 
- เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560    ( Block course )  
- หยุดวันสิ้นปี  
- วันสุดท้ายการเรียนการสอน 1/2560 ( Block course ) 
- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560   ( Block course ) 
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วัน   เดือน  ปี 
 

ก าหนดการ 
 

 
3 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 
 
 
 
18 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 
14-15 เมษายน 2561 
 
6-7 พฤษภาคม 2561 
 
19-20 พฤษภาคม 2561 
 
26-27 พฤษภาคม 2561 
 
4 มิถุนายน 2561 
 
9  มิถุนายน 2561 
28-29 กรกฎาคม 2561 
28-29 กรกฎาคม 2561 

 
- เปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2560 
- ลงทะเบียนช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา   
- ขอเปลี่ยนแปลง  ขอเพ่ิม  และถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน 
- ลาพักการเรียน 
- ยื่นค าร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลการเรียน 
- ยื่นค าร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน 
 
- หมดเขตการเปลี่ยนแปลง  ขอเพ่ิม  และถอนรายวิชาเรียน 
- หมดเขตลาพักการเรียน 
- เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 
- หมดเขตการขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน/  ลงทะเบียนเรียน 
.- หยุดวันสงกรานต์ 
 
- หมดเขตลงทะเบียนเรียน  
 
- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 
 
- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560  
 
- ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาที่ 2/2560  
 
- เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560     ( Block course ) 
- วันสุดท้ายการเรียนการสอน 2/2560  ( Block course ) 
- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560   ( Block course ) 
 

 

 

หมายเหตุ  -    ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา งานวิชาการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป 
ขอให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษายึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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ตารางทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน 
มิถุนายน 2560 

ณ หน่วยจัดการศึกษาแต่ละแห่ง 
 

 
เวลา วิชาทดสอบ 

 
ภาคเช้า       
                   09.00  –  10.00  น. 
                   10.00  –  11.00  น. 
                   11.00  –  11.30  น. 
 
ภาคบ่าย 
  13.00 – 14.00 น. 
                     14.00 – 15.00 น. 
     
 

 
-   วิชาภาษาไทย 
-   วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาวิทยาศาสตร์ 
 
 
- วิชาคณิตศาสตร์ 
- วิชาคอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 
หมายเหตุ      ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


