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คำนำ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2544 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบั นการศึกษาของรัฐบาล ที่เน้นกลไกสาคัญในการตอบสนอง การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่คนทุกคนในชุมชนให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีพันธกิจในการจัดการการศึกษาระดับอนุปริญญาและฝึกอบรม โดยประกาศจัดตั้ง เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2545 เป็น 10 แห่งแรกที่จัดตั้งในประเทศไทย
ตลอด 16 ปี ที่ ผ่ านมามี นั ก ศึ กษาในวิท ยาลั ยชุ ม ชนทั้ง หมดกว่า 2,130 คน ใน 8 หน่ ว ยจั ด
การศึกษา ได้แก่ หน่วยจัดการศึกษาอาเภอเมือง หน่วยจัดการศึกษาอาเภอคาชะอี หน่วยจัดการศึกษา
อาเภอดอนตาล หน่วยจัดการศึกษาอาเภอดงหลวง หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพสานแว้ นาโคกกุง หน่วยจัดการศึ กษาอาเภอนิคมคาสร้อย หน่วยจัดการศึกษาอาเภอหว้านใหญ่ และหน่วยจัด
การศึกษาอาเภอหนองสูง
เพื่อให้นักศึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รายละเอียดของหลักสูตรตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางต่าง ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนกาหนดไว้ จึงได้
คู่มือการรับ สมั ครนั กศึกษา ประจ าปี การศึกษา 2561 ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้คลี่คลายปัญหาและตอบคาถามที่จาเป็น
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กำรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชน
กระทรวงศึกษำธิกำร
“เพื่อให้ประชาชนได้รับ โอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลั กการตามนโยบาย
การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน รัฐบาลจึงกาหนดไว้ในนโยบายที่แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 26
กุมภาพัน ธ์ 2544 ด้านการศึกษาข้อ 4 จึงให้มีวิทยาลัยชุมชนขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังขาดแคลน
สถาบันอุดมศึกษา”
ด้ว ยเจตนารมณ์อั น แน่ ว แน่ ข องรัฐ บาล ที่จ ะปฏิรู ปการศึกษาภายใต้พระราชบัญญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และฝึกอบรมได้
ตลอดชีวิต โดยยึดหลักการการศึกษา “สร้างชาติ สร้างชาติ และสร้างงาน” จึงมีนโยบายให้จัดตั้งจัด
วิทยาลัยชุมชนขึ้นในจั งหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา และกาหนดเป้าหมายจัดตั้งใน 10 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก อุทัยธานี สระแก้ว หนองบัวลาภู มุกดาหาร ระนอง
นราธิวาส และบุรีรัมย์ ให้สามารถดาเนินการจัดการได้ในปีการศึกษาได้ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
และปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนได้เปิดจัดการเรียนการสอนแล้ว จานวน 20 จังหวัดทั่วประเทศ
1. วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งวิทยำลัยชุมชน
จัดตั้งวิทยาลั ยชุมชน เพื่อให้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาประจาท้องถิ่นจัดการศึกษาและฝึกอบรมใน
หลักสูตรและสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นสาคัญ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเป็ น สถาบั น ประจ าท้ อ งถิ่ น บริ ห ารโดยชุ ม ชนที่ จั ด การศึ ก ษา 2 ปี แ รกของ
ระดับอุดมศึกษา และจัดการศึกษาตลอดจนในการฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน โดยเน้นความหลากหลายทั้งประเภทวิชา วิธีการจัดการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางแก่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย เพือ่ เป็นประกันสาหรับอนาคต
ของทุกคนที่จะได้วิชาความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพไปศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป
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เปิดกว้างและเข้าถึงง่ายเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างกว้างขวาง
มีหลักสูตรหลากหลายประเภทให้เลือก
ตอบสนองต่อชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์
เสียค่าใช้จ่ายน้อย
สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐและเอกชน

3. กำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรม
3.1. ประเภทของสำขำวิชำ วิทยาลั ยชุมชนจัดการศึกษาและฝึ กอบรมที่ห ลากหลายประเภท
ขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชน เช่น
- สังคมและเศรษฐกิจ เน้นหลักสูตรการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร
- สังคมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เน้นหลักสูตรช่างฝีมือ การผลิต การแปรรูป
- สังคมและเศรษฐกิจภาคการบริการเน้นหลักสูตรการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การท่องเที่ยว
- สังคมและเศรษฐกิจสารสนเทศ เน้นหลักสูตรคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

3.2 ชนิดของหลักสูตร จัดการหลักสูตรอย่างน้อย 4 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรอนุปริญญาหรือ 2 ปีแรกของระดับอุดมศึกษาทั้งหลายวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็น
พื้นฐานหลักในการถ่ายโอนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาหรือประกอบอาชีพ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เน้นความรู้และทักษะเพื่อ
การประกอบอาชีพ
- หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
- หลักสูตรซ่อมเสริม เพื่อเสริมความรู้จากการศึกษาในระดับปกติ
3.3 วิธีกำรจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรมและบริหารหลักสูตรมีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ทั้งการเข้า
เรียน ตารางเรียน สถานที่เรียน วิธีการเรียนการสอน และการสาเร็จการศึกษา เช่น ผู้เรียนจะ เรียนภาคปกติ
หรือ ภาคค่า หรือวันหยุดราชการ เป็นต้น
4. ควำมเป็นมำของวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2545 เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้ งขึ้นมาตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ยึดหลัก “การสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน” โดยเฉพาะจังหวัดที่ยัง ขาดแคลน
สถาบันอุดมศึกษา ด้วยสาเหตุและความจาเป็นที่มีนักเรียน นักศึกษาสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าจานวนมาก ที่ไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยสาเหตุของความไม่พร้อม เช่น
ความยากจน ความไม่สะดวกของการเดินทาง ตลอดจนผู้ที่สาเร็จการการศึกษาในระดับต่างๆ หรือประกอบ
อาชีพแล้วต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพ นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ใช้แรงงานที่ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึ กษาซึ่ง
จัดเป็นแรงงานที่ขาดทักษะในการทางาน
วิทยาลัยชุมมุกดาหาร จึงขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นต่ากว่าปริญญา (อนุ ปริญญา) เพื่อเทียบ
โอนหน่วยกิตศึกษาต่อใน 2 ปีหลัง ของสถาบันอุดมศึกษา หรือเพื่อไประกอบอาชีพ ได้ รวมถึงการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และช่ ว ยเติ ม เต็ ม ส่ ว นที่ ข าดให้ ส มบู ร ณ์ ขึ้ น
นอกจากนี้วิทยาลั ยชุมชนมุกดาหารจะช่ว ยตอบสนองต่อการพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของท้องถิ่นและ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามโครงการพัฒนาชนบท เช่นโครงการ 1
ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ และโครงการกองทุนหมู่บ้าน โดยการเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายที่เป็นความจาเป็น
ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้กาหนด มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะอาชีพหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ
5. ภำรกิจของวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร
5.1 จัดการศึกษาต่ากว่าปริญญาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ 2ปีแรกของระดับ อุดมศึกษา
เพื่อเป็นพื้นฐานในการถ่ายโอนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาหรือเพื่อประกอบอาชีพ
5.2 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เน้นความรู้และทักษะเพื่อประกอบอาชีพ
5.3 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ ทักษะงานและทักษะชีวิตแก่บุคคลทั่วไป
5.4 จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อเสริมความรู้จากการศึกษาในระบบปกติ
5.5 เป็นศูนย์วิชาการเพื่อแนะแนวการศึกษาและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาชุมชน
5.6 เป็นสถาบันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น
5.7 เป็นสถาบันส่งเสริมตลอดชีวิต

6. นโยบำยหลัก
6.1 เปิดกว้างและเข้าถึงง่ายเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างกว้างขวาง
6.2 มีหลักสูตรหลากหลายประเภทให้เลือก
6.3 เน้นคุณภาพและการใช้ประโยชน์
6.4 เสียค่าใช้จ่ายน้อย
6.5 สร้างพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐและเอกชน
7. วิสัยทัศน์
วิทยาลั ย ชุมชนมุ กดาหาร เป็ น สถาบั นอุด มศึก ษาหลั ก ของชุมชน ที่มีคุ ณภาพ และได้ม าตรฐาน
สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็นกลไกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8. พันธกิจ
8.1 กำรจัดกำรศึกษำ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญา ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพตามหลักสูตรที่
สอดคล้ องกับ ความต้องการของชุมชน ทั้งหลั ก สู ตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้ น และ
หลักสูตรปรับพื้นฐาน โดยจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
8.2 กำรจัดฝึกอบรม
จัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคส่วนต่างๆของสังคม
เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในชุมชน
8.3 กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน สาหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
9. สภำพปัจจุบัน
ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ย้ายสานักงานจากเดิมอยู่ที่อาคารที่ว่าการอาเภอเมือง (หลังเก่า)
มาที่อาคารวิทยบริการ บ้านบุ่งอุทัย ตาบลนาสีนวน อาเภอเมือ ง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะใช้อาคารดังกล่าว
เป็นสานักงานวิทยาลัย ห้องวิทยบริ การ ศูนย์ อาเซียน ศูนย์ความรู้กินได้ ศูนย์คอมพิว เตอร์ ศูนย์บริการ
นักศึกษาและห้องเรียน
10. วิธีกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร
วิทยาลั ยชุมชนมุกดาหาร จั ดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น ให้ ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิช าการ มีทักษะ
สามารถปฏิบัติได้ และมีคุณธรรมทางสังคม โดยยึดหลักการจัดการศึกษา 3 Tracks ประกอบด้วย
10.1 Track ชุ ม ชน : การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนที่ มุ่ ง เน้ น การตอบสนองการ
แก้ปั ญ หา พัฒ นาคุณภาพชี วิต การประกอบอาชีพ ความสงบ และสั นติสุ ข ในชุ มชน โดยยึดโยงกั บภาค
เศรษฐกิจ ประชาสังคมในชุมชนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิต เช่น เทคนิคการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้นมัคคุเทศก์เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
การพัฒนาคุณภาพผ้าพื้นเมือง เป็นต้น
10.2 Track อำชีพ : เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่มุ่งตอบสนองความต้องการแรงงาน
ทักษะ และการประกอบอาชีพอิสระทั้งระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยยึดโยงกับภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม และบริการ ได้แก่ หลักสูตร ปวส. และ ปวช. (เปิดสอนใน 2 คือวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร เช่น สาขาวิชาพนักงานสุขภาพชุมชน
10.3 Track อนุปริ ญญำ : เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นตอบสนองความต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาของคนในชุมชนโดยยึดโยงกับสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญาสาขาที่นิยมเรียนมาก เช่น
การปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาธารณสุขชุมชน เป็นต้น
11. กำรบริหำรกำรจัดกำรวิทยำลัยชุมชน
การจัดการวิทยาลัยชุมชนให้ดาเนินการจัดการศึก ษา และฝึกอบรมโดยชุมชนเพื่อชุมชน รวมทั้ง
เสริมสร้างองค์ความรู้ของประชาชนให้เข้มแข็งเป็นระบบเครือข่าย โดยประสานการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชนให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด จัดระบบความร่วมมือภาคเอกชนและชุมชน และมีการ
ปรับตัวตลอดเวลา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อการผลิตกาลังคน และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความ
ต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน โดยผู้แทนของชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและบริหาร
จัดการอย่างเข้มแข็งและมีการบริหารงานเป็นองค์กรคณะบุคคล คณะกรรมการทั้งระดับชาติและระดับ
จังหวัด
12. กำรดำเนินงำนของวิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย ตามความต้องการของชุมชนโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่นและสถานประกอบการต่างๆ ปัจจุบันได้การ
เปิดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร คือ หลักสู ตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตร
พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
13. หน่วยจัดกำรศึกษำ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดให้มีหน่วยจัดการศึกษา เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดมุกดาหาร และอานวยความสะดวกในการจัดการบริการด้านสถานที่ สื่ออุปกรณ์ และ
ประสานงานในการบริหารจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกับนักศึกษาครู - อาจารย์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตัวแทนขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยมุกดาหาร
มีทั้งหมด 8 หน่วยจัดการศึกษา คือ
1. หน่วยจัดการศึกษาอาเภอเมือง (ที่ว่าการอาเภอเมือง หลังเก่า)
2. หน่วยจัดการศึกษาอาเภอคาชะอี (วัดพุทธนคราภิบาล)
3. หน่วยจัดการศึกษาอาเภอดอนตาล (สานักเนกขัมนารี)
4. หน่วยจัดการศึกษาอาเภอดงหลวง (สานักงานประถมศึกษาอาเภอดงหลวง)
5. หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพสานแว้-นาโคกกุง
6. หน่วยจัดการศึกษาอาเภอนิคมคาสร้อย (ร.ร.คาสร้อยพิทยาสรรค์)
7. หน่วยจัดการศึกษาอาเภอหว้านใหญ่ (ร.ร.หว้านใหญ่วิทยา)
8. หน่วยจัดการศึกษาอาเภอหนองสูง (ร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา)
14. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรอนุปริญญำ
14.1 กำรเข้ำรับกำรศึกษำ
รับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป

14.2 ภำคกำรศึกษำ
การจั ดการศึกษาใช้ร ะบบการศึกษาแบบทวิ ภ าคหนึ่งปี แบ่ง เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยภาคเรียนที่ 1 จะเปิดทาการเรียนการสอน ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปีและภาคเรียน
ที่ 2 จะเปิดการทาเรียนการสอน ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
- ภาคปกติ (เสาร์ – อาทิตย์ )
- ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์ )
14.3 ระยะเวลำในกำรศึกษำ
การศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา หรือ 7 ภาคการศึกษา ยกเว้นจะมีการ
เทียบโอนหรือเทียบยกเว้นผลการเรียน
14.4 กำรโอนผลกำรเรียนและกำรเทียบยกเว้นรำยวิชำ
นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอเทียบโอนและเทียบยกเว้นผลการเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2545
14.5 กำรฝึกงำน
ผู้เรียนจะต้องฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติตามที่หลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
ที่กาหนด
14.6 กำรจัดกิจกรรม
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ โดยมุ่งเน้นการ
ทางานร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความคิด และการวางแผน
14.7 กำรสำเร็จกำรศึกษำ
- ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา (ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต)
- ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
- ไม่ค้างชาระค่าลงทะเบียนและไม่มีรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F หรือ I
- ไม่มีหนี้สินค้างชาระกับทางวิทยาลัย
- ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกาหนด
15. เรียนจบแล้วได้อะไร
1. เรียนจบแล้วได้รับอนุปริญญาบัตร
2. ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. สามารถเรียนต่อปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนได้
4. ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการและเอกชน โดยมีสานักงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง

16. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
16.1 สำขำวิชำ/จำนวนนักศึกษำที่เปิดรับสมัคร
หน่วยจัดกำรศึกษำที่เปิดรับสมัคร
- อำเภอเมืองมุกดำหำร
(สานักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
- อำเภอคำชะอี
(วัดพุทธนคราภิบาล)
- อำเภอดอนตำล
(สานักเนกขัมมนารี)
- อำเภอดงหลวง
(สานักงานการประถมศึกษาอาเภอเก่า)
- หน่วยจัดกำรศึกษำโครงกำรส่งเสริมศิลปำชีพ
บ้ำน สำนแว้ – นำโคกกุง
(อาเภอดงหลวง)

สำขำ
1. อนุปริญญำ
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. อนุปริญญำ
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3. อนุปริญญำ
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน

16.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนระดับ
อนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หมวด 1 สภาพการเป็นนักศึกษาข้อ 7 คุณสมบัติผู้สมัครดังนี้
17.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
17.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติความประพฤติเสียหาย
17.2.3 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน
17.2.4 ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะให้คารับรองต่อสถานศึกษาว่าจะดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
17.2.5 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกาหนด
16.3 หลักฐำนประกอบกำรสมัคร
- ใบสมัครเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จานวน
1
ชุด
- สาเนาหลักฐานการศึกษาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง
จานวน
2
ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน
2
ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน
2
ฉบับ
- สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จานวน
2
ฉบับ
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
จานวน
2
ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา
จานวน
1
ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา
จานวน
1
ฉบับ

17. กำหนดกำรจำหน่ำยใบสมัครและรับสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 30 เมษายน 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 30 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
18. สถำนที่รับสมัคร
18.1 วันทำกำร สมัครได้ที่
- อาคารที่ว่าการอาเภอเมืองหลังเก่า
- สานักวิชาการ อาคารวิทยบริการ (บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร) หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่ หน่วยจัดการศึกษาทุกแห่ง
18.2 วันหยุดรำชกำร (เสำร์-อำทิตย์) สมัครได้ที่
- หน่วยจัดการศึกษาอาเภอเมืองมุกดาหาร (อาคารที่ว่าการอาเภอหลังเก่า)
โทร. 042-049749
- หน่วยจัดการศึกษาอาเภอคาชะอี (วัดพุทธนคราภิบาล)
โทร. 097-3351288
- หน่วยจัดการศึกษาอาเภอดอนตาล (สานักเนกขัมมนารี)
โทร. 081-9758702
- หน่วยจัดการศึกษาอาเภอดงหลวง (สนง.การประถมศึกษาอาเภอ(เดิม))
โทร. 093-3239324
- หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้ – นาโคกกุง
โทร. 084-6047847
- หน่วยจัดการศึกษาอาเภอนิคมคาสร้อย (ร.ร.คาสร้อยพิทยาสรรค์)
โทร. 089-7093109
- หน่วยจัดการศึกษาอาเภอหว้านใหญ่ (โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา)
โทร. 042-049749
- หน่วยจัดการศึกษาอาเภอหนองสูง (โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา)
โทร. 042-049749
19. กำหนดกำรรับสมัคร
1 - 30 เมษายน 2561
- เปิดรับสมัคร
28 เมษายน 2561
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- ลงทะเบียนเรียน
5 พฤษภาคม 2561
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
4 สิงหาคม 2561
- เปิดทาการเรียนการสอน
หมายเหตุ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.maukcc.ac.th
20. ค่ำใช้จ่ำย
21.1 ค่าระเบียบการใบสมัคร และคู่มือ
20 บาท
21.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า
10 บาท
21.3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ
25 บาท
21.4 ค่าลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ
20 บาท
21.5 ค่าบารุงสุขภาพ ภาคการศึกษาละ
20 บาท

21.6 ค่าบารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ
21.7 ค่ากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ
21.8 ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา แรกเข้า

20 บาท
50 บาท
10 บาท

21. กำรปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามวัน และเวลาที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารกาหนด
(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.maukcc.ac.th หรืออื่นๆ )

ปฏิทินประจำปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2561
วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร
วัน เดือน ปี
1 – 30 มีนาคม 2561

กำหนดกำร
- เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่

21 เมษายน 2561

- นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ
- รายงานตัว/ลงทะเบียนเรียน

พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561

- ปรับพื้นฐานความรู้

4 สิงหาคม 2561

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
- ลงทะเบียนเรียน/ ชาระค่าบารุงการศึกษา ผ่อนผัน (นักศึกษาเก่า)

4-19 สิงหาคม 2561

- เพิ่ม ถอนรายวิชา
- ลาพักการเรียน
- ยื่นคาร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลการเรียน
- ยื่นคาร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน
- อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

20 สิงหาคม 2561

- หมดเขตการเปลี่ยนแปลง ขอเพิ่ม และถอนรายวิชาเรียน
- หมดเขตลาพักการเรียน
- หมดเขตการขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน
- วันเริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า

10-11 พฤศจิกายน 2561

- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2561

17-18 พฤศจิกายน 2561

- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561

24-25 พฤศจิกายน 2561

- ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาที่ 1/2561

1 ธันวาคม 2561
12 มกราคม 2561
13 มกราคม 2561

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ( Block course )
วันสุดท้ายการเรียนการสอน 1/2561 ( Block course )
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561 ( Block course )

วัน เดือน ปี

กำหนดกำร

2 กุมภาพันธ์ 2562

- เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561
- ลงทะเบียนชาระเงินค่าบารุงการศึกษา/ ผ่อนผัน
- ขอเปลี่ยนแปลง ขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน
- ลาพักการเรียน
- ยื่นคาร้องขอเทียบโอน/ยกเว้นผลการเรียน
- ยื่นคาร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน

17 กุมภาพันธ์ 2562

- หมดเขตการเปลี่ยนแปลง ขอเพิ่ม และถอนรายวิชาเรียน
- หมดเขตลาพักการเรียน
- เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า
- หมดเขตการขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน/ ลงทะเบียนเรียน

13-14 เมษายน 2562

- หยุดวันสงกรานต์

18-19 พฤษภาคม 2562

- วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2561

25-26 พฤษภาคม 2562

- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561

30 พฤษภาคม 2562

- ประกาศผลการสอบภาคการศึกษาที่ 2/2561

8 มิถุนายน 2562
20 กรกฎาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 ( Block course )
วันสุดท้ายการเรียนการสอน 2/2561 ( Block course )
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561 ( Block course )

หมำยเหตุ - ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา งานวิชาการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
ขอให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษายึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตำรำงทดสอบวัดควำมรู้พื้นฐำน
มิถุนำยน 2561
ณ หน่วยจัดกำรศึกษำแต่ละแห่ง
เวลำ

วิชำทดสอบ

ภำคเช้ำ
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 11.30 น.

- วิชาภาษาไทย
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาวิทยาศาสตร์

13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาคอมพิวเตอร์

ภำคบ่ำย

หมำยเหตุ

ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

