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เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิดป้ายสถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน ต�าบลบางคนท ีอ�าเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
เม่ือวนัศุกร์ที ่15 มถุินายน 2555
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พัฒนำผูเรียนใหมีควำมรูควำมเขำใจอันถ่องแท

ในเนื้อหำสำระกำรประกอบกำรชุมชน

เปนผูประกอบกำรที่มีจิตวิญญำณและวิธีคิดอย่ำงผูประกอบกำร

มทีศันคตทิีด่ต่ีอกำรประกอบกำรชุมชนและน�ำมำใชเปนเครือ่งมือ

ในกำรพฒันำชวีติของตนเอง ครอบครวั และชุมชน

สำมำรถใชขอมูลในกำรคิด วิเครำะห์ ตัดสินใจ วำงแผน 

และแกไขปญหำกำรประกอบกำรชุมชน

บูรณำกำรควำมรูสำขำต่ำง ๆ น�ำอดีตมำต่อยอด

 ปรับใหเปนปจจุบัน และสรำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต

เพื่อพัฒนำชีวิตตนเองและกำรประกอบกำรชุมชน 

ด�ำรงชีวิตเปนแบบอย่ำงที่ดีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

อยู่ในสังคมไดอย่ำงมีศักดิ์ศรีและมีควำมสุข

และเปนผูน�ำกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนทองถิ่นตนโดยใชปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(มหาวิทยาลัยชีวิต)
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เครื่องหมำย

 เครื่องหมายของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ประกอบด้วย รูปวงกลมโดยมีรูปคนหันหน้าเข้าหากันอยู่ใน

ขอบวงกลม ส่วนในขอบวงกลมส่วนนอก ประกอบด้วย ชื่อสถาบันเปนภาษาไทย “สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” 

อยู่ด้านบน มีชื่อสถาบันเปนภาษาอังกฤษ “Learning Institute For Everyone” อยู่ด้านล่าง

 ควำมหมำย

 รูปคนหันหนาเขาหากัน  หมายถึง ความสมานฉันท์ ความเปนชุมชน ประชาสังคม ความร่วมมือ

            ตั้งแต่ครอบครัวไปถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดชุมชนและสังคมเรียนรู้

 รูปวงกลมรอบคน         หมายถึง ความเปนหนึ่ง เอกภาพ การบูรณาการวิชาความรู้ให้เปนปัญญา

            ที่หลอมรวมผู้คนเข้าด้วยกัน ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์เปนหนึ่งกับธรรมชาติ จักรวาล

            และสรรพสิ่ง อันเปนฐานคิดแบบองค์รวมของภูมิปัญญาตะวันออก และ

            ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจ�ำสถำบันและสำขำวิชำ

 สีเขียวอมฟา    หมายถึง  สีประจ�าสถาบัน

 สีเขียวตองกลวยเทพพนม  หมายถึง  สีประจ�าสาขาวิชา

ตนไมประจ�ำสถำบัน

 กลวยเทพพนม

เครื่องหมาย สี และต้นไม้ประจําสถาบัน

เครื่องหมาย สี และต้นไม้ประจําสถาบัน
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
Learning Institute For Everyone: LIFE

ควำมเปนมำ

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนก่อตั้งโดย “มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” (สสวช.) ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ�านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิ
หมู่บ้านที่ได้ร่วมกันก่อตั้ง “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนหน้านี้ และพัฒนาเปนมูลนิธิดังกล่าวในปี พ.ศ.2549
 มลูนธิสิถาบนัส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชน (สสวช.) มวีตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีจะส่งเสริม สนบัสนนุและพฒันา
กระบวนการเรยีนรูข้องชมุชน ตลอดจนเชือ่มโยงเครอืข่ายการเรยีนรู้ของชมุชนด้วยแนวคดิ “ชมุชนเรยีนรู ้ชมุชนเข้ม
แข็ง” เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดย
การพัฒนาหลักสูตร “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ภายใต้ “โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” ร่วมมือกับสถาบัน
อดุมศกึษาของรฐัจดัการเรยีนการสอนในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทต้ังแต่ปี พ.ศ.2548 เปนต้นมา ประสบการณ์
และบทเรียนจากการจัดการศึกษาดังกล่าว ส่งผลให้มูลนิธิฯ ตัดสินใจก่อต้ัง “สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” ให้มี
สถานะเปนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพือ่จดัการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรของตนเองอย่างอสิระ โดยได้รับอนญุาต
จากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2553 และเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2553 ในระดับปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) จ�านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดการสุขภาพชุมชน และการจัดการการเกษตรยั่งยืน และในระดับปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จ�านวน 2 
สาขาวิชา ได้แก่ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
 สถาบนัการเรยีนรู้เพือ่ปวงชน มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะเปนสถาบนัอดุมศกึษาทางเลือกของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูใ้หญ่และผูข้าดโอกาสทางการศกึษาทีอ่ยูใ่นชนบท นโยบายการศกึษาของสถาบนันีจ้งึเปนการจดัการศึกษา
เพือ่ท้องถิน่ เน้นการเชือ่มโยงเครอืข่ายการเรยีนรูโ้ดยความร่วมมอืขององค์กรปกครองท้องถ่ิน เครอืข่ายราชการและ
เครอืข่ายชมุชนท้องถิน่ทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัภมิูภาค เพือ่ผนกึพลงัการจดัการความรู ้ภูมปัิญญา และทรพัยากร
ที่ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น

สถาบันการเรียนรู้เพ
ื่อปวงชน

ภำคีร่วมก่อตั้ง
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วัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์หลัก

 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกการศึกษาส�าหรับผู้ใหญ่ให้เรียนรู้ต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี

ถึงปริญญาเอก และการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์ชีวิตและการท�างาน

 2. เพือ่สร้างกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่อาชวีติเปนตวัตัง้ ให้ผูเ้รียนมบีทบาทส�าคญัในการจดัการความรูจ้ากประสบ

การณ์ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิบัติ

 3. เพื่อสร้างผู้น�าการพัฒนาท้องถิ่นจากบุคคลในชุมชนเองให้เรียนรู้จากการปฏิบัติและการด�าเนินระหว่าง

ทีเ่รยีนเพ่ือให้ท้องถิน่มแีนวทางการพฒันาตนเองทีน่�าไปสูก่ารแก้ปัญหาชมุชนท้องถิน่แบบบรูณาการ และรอบด้านได้

อย่างแท้จริง

 วัตถุประสงค์เฉพำะ

 1. เพื่อด�าเนินภารกิจหลักทั้งสี่ด้านของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เปนปัญญาชนท้องถิ่นที่ใช้ปัญญาที่มาจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

 3. เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สังคมเรียนรู้และผนึกพลังประสานเครือข่ายให้ชุมชนในท้องถิ่นพัฒนาแบบบูรณาการ

ได้รอบด้าน

ปรัชญา
สรำงสรรค์ปญญำ ควำมรู คู่กำรปฏิบัติ

ปณิธาน
สถำบันอุดมศึกษำพัฒนำพื้นที่และชุมชน

วิสัยทัศน์
สถำบันชั้นน�ำที่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อแกปญหำควำมเหลื่อมล�้ำและควำมยำกจน

พันธกิจ
 1. พัฒนาการอุดมศึกษาที่เน้นการศึกษาเพื่อคนวัยท�างานให้สามารถจัดการความรู้ จัดการชีวิตและ

ประกอบการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 2. พัฒนาการอุดมศึกษาที่เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมในการประกอบการชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3. พัฒนาการอุดมศึกษาที่เน้นสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่น
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การจัดกระบวนการศึกษา

 เพื่อให้หลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ สถาบันจึงได้จัดท�าแนวทางบริหารหลักสูตรหรือแนวทาง

จัดการเรียนการสอนไว้ 3 ประการ ดังนี้

 1. เนื้อหา (content) เปนของผู้เรียน นักศึกษาแต่ละคนต้องก�าหนดเป้าหมายชีวิต และน�าเนื้อหาจาก

อาชีพ/ประสบการณ์จัดท�าโครงงาน (Project) และเรียนรู้บนพื้นฐานโครงงานของตน (Project based) ตลอด

ช่วงเวลาที่การศึกษา เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองเปนผู้ประกอบการชุมชน

 2. กระบวนการ (processes) สถาบนัเปนผูก้�าหนดกระบวนการเรยีนรูใ้ห้แก่นกัศกึษา โดยก�าหนดแนวทาง

5 ขั้นตอน ดังนี้

   1) เปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนกระบวนทัศน์

   2) กระบวนการตัดสินใจเข้าสู่การประกอบการชุมชน

   3) เรียนรู้จากแบบอย่างที่ดี (Best practice)

   4) ปฏิบัติจริง

   5) สร้าง/สังเคราะห์ความรู้จากข้อมูลและประสบการณ์จากการปฏิบัติ

 3. การสอนงาน (coaching) เปลี่ยนจากการ “สอนหนังสือ” เปน “สอนงาน” อาจารย์จะเปนผู้ชี้แนะ

นักศึกษาให้สามารถน�าโครงงานของตนไปปฏิบัติได้จริงและเปนผู้ประกอบการชุมชนที่ประสบความส�าเร็จ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

เรียนรูสูการประกอบการชุมชน
อยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสุข
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ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบชุมชน

 ชือ่ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in Community Entrepreneurship and Life Development

2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ

 ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน)

 ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน)

 ชือ่ภาษาองักฤษ ชือ่เต็ม : Bachelor of Arts (Community Entrepreneurship and Life Develop-

ment)

 ชื่อย่อ : B.A. (Community Entrepreneurship and Life Development)

3. วิชำเอกหรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของหลักสูตร

 หลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาชีวิตและ

ประกอบการชุมชน

4. รูปแบบของหลักสูตร และระบบกำรจัดกำรศึกษำ

 รูปแบบของหลักสูตร

 หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 ระบบการจัดการศึกษา

 จัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 

16 สัปดาห์และจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน

 วัน – เวลาในการดําเนินการจัดการเรียนรู

  วันเสาร์ อาทิตย์ และวัน-เวลาราชการปกติ

  ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน

  ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือน ธันวาคม - มีนาคม

  ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ
ฑ

ิต
สาขาวิชาการพ

ัฒ
นาชีวิตและป

ระกอบ
การชุมชน
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5. สถำนภำพของหลักสูตร

 การอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 สภาวิชาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2563(27) เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563(49)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

6. อำชีพที่สำมำรถประกอบไดหลังส�ำเร็จกำรศึกษำ

 1) อาชีพอิสระ และผู้ประกอบการชุมชน/สังคม

 2) ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ตามที่ ก.พ. ก�าหนด

 3) ครูและครูผู้ช่วยตามที่ส�านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความเห็นชอบ

 4) พนักงานองค์กรเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน

 5) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.

 นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.

 6) ผูบ้รหิาร หรอืผูน้�าองค์กรภาคประชาชน / กลุม่ / ชมรม / สมาคม / มลูนธิ ิ/ สหกรณ์ / วสิาหกจิ ชมุชน

 ผู้บริหารองค์กรภาคประชาสังคม และผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน

7. คุณสมบัติของผูเขำศึกษำ

 1) เปนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา

 ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

 2) ไม่เปนโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เปนอุปสรรคต่อการศึกษา

 3) ไม่เปนผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากลงโทษ

 ทางวินัยร้ายแรง

 4) เปนผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพความเปนนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตน

 อยู่ในระเบียบวินัยของสถาบันและสังคม

 5) ต้องสมัครและผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเปนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก�าหนด

8. สถำนที่จัดกำรเรียน/แหล่งเรียนรู

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน
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ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญำของหลักสูตร

 เรียนรู้สู่การประกอบการชุมชน อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข

ควำมส�ำคัญของหลักสูตร

 1) มุ่งสร้างบัณฑิตให้เปนผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้

ความสามารถและทักษะในการประกอบการชุมชน และน�ามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน

และสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 (2) เน้นการประกอบการที่ชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต ทุนและภูมิ

ปัญญาของตน ช่วยให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เปนนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ และเปนการประกอบการ ชุมชนที่ให้น�้าหนักกับการเชื่อมโยง

การผลิตทัง้สามระดบั คือ ระดบัต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ให้อยูใ่นกระบวนการเดียวกนัซึง่จะช่วยแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล�้าและความยากจนในหมู่เกษตรกรและประชาชนในชนบท

 (3) เปนหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) นโยบายประเทศไทย 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 

-2580) และวิสัยทัศน์ของสถาบันที่เน้นการจัดการศึกษาเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าและความยากจน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถ ดังนี้

    (1) เปนนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม

    (2) เปนผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณและวิธีคิดอย่างผู้ประกอบการ

    (3) ประกอบกิจการที่น�าอดีตมาต่อยอด ปรับให้เปนปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

    (4) ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข

   (5) เปนผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญ
า ความสําคัญ

 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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โครงสร้างหลักสูตร

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการพฒันาชีวติและประกอบการชุมชน มโีครงสร้างหรอืองค์ประกอบ

ของหลกัสตูร แบ่งเปนหมวดวชิาสอดคล้องกับทีก่�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2558

กระทรวงศกึษาธกิาร ดงันี้

 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

 ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต

  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    6  หน่วยกิต

  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   18  หน่วยกิต

  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   6  หน่วยกิต

 ข) หมวดวิชาเฉพาะ      84 หน่วยกิต

  (1) วิชาพื้นฐาน      30 หน่วยกิต

  (2) วิชาเฉพาะด้าน     30 หน่วยกิต

  (3) วิชาการพัฒนาชีวิต     10  หน่วยกิต

  (4) วิชาฝกประสบการณ์ภาคสนาม   14 หน่วยกิต

 ค) หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
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รายวิชาในหลักสูตร

ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     6 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

GE634101   ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา     3(3-0-6)

GE634102   สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล    3(3-0-6)

  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์    18 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

GE634103   เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจ�าวัน    3(3-0-6)

GE634104   การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ    3(3-0-6)

GE634105   พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย     3(3-0-6)

GE634106   ชุมชนอภิวัตน์       3(3-0-6)

GE634107   สุนทรียภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6)

GE634108   สันติศึกษา       3(3-0-6)

  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ     6 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

GE634109   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต    3(3-0-6)

GE634110   การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม     3(3-0-6)

ข) หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต

  (1) วิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

CE634201   เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(3-0-6)

CE634202   กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา    3(3-0-6)

CE634203   การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต    3(3-0-6)

CE634204   การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์     3(2-2-5)

CE634205   ภูมิปัญญาท้องถิ่นส�าหรับการประกอบการชุมชน   3(2-2-5)

CE634306   ภาวะผู้น�ากับการจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6)

CE634307   กฎหมายส�าหรับการประกอบการชุมชน    3(3-0-6)

CE634408   การพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)

CE634409   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    3(1-4-4)

CE634410   การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย   3(2-2-5)

รายวิชาในหลักสูตร
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  (2) วิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

CE634211   การประกอบการชุมชน      3(2-2-5)

CE634212   เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการประกอบการชุมชน  3(2-2-5)

CE634213   วิถีผู้ประกอบการชุมชน      3(3-0-6)

CE634214   การจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า  3(2-2-5)

CE634215   การจัดการองค์กรส�าหรับการประกอบการชุมชน   3(2-2-5)

CE634216   นวตักรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยสี�าหรับการประกอบการชมุชน 3(2-2-5)

CE634317   กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน   3(2-2-5)

CE634318   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด   3(1-4-4)

CE634319   คณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลส�าหรบัผูป้ระกอบการชมุชน 3(1-4-4)

CE634420   การจัดการความรู้ด้านการประกอบการชุมชน   3(1-4-4)

  (3) วิชาการพัฒนาชีวิต (10 หน่วยกิต)

รหัสวิชา   ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

LD634101   การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต

   และโครงงานประกอบการชุมชน     2(1-3-4)

LD634202   การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน  2(0-6-3)

LD634303   การพัฒนาชีวิต 3 การติดตามและประเมินผล

   โครงงานการประกอบการชุมชน     2(0-6-3)

LD634304   การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับ

   โครงงานการประกอบการชุมชน     2(0-6-3)

LD634405   การพัฒนาชีวิต 5 สัมมนาโครงงานการประกอบการชุมชน  2(1-2-3)

  (4) วิชาฝกประสบการณ์ภาคสนาม (14 หน่วยกิต)

รหัสวิชา   ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

EX634101   การประกอบการชุมชนศึกษา     3(1-4-4)

EX634202   การฝกประสบการณ์ภาคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน  3(0-9-0)

EX634303   การฝกประสบการณ์ภาคสนาม 2 การจัดการประกอบการชมุชน  3(0-9-0)

EX634304   การฝกประสบการณ์ภาคสนาม 3

   การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน    3(0-9-0)

EX634405   สัมมนาการประกอบการชุมชน     2(1-2-3)
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ค) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 ให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

SE634201   วิถีอาเซียนกับการประกอบการชุมชน    3(3-0-6)

SE634202   บัญชีและการเงินส�าหรับการประกอบการชุมชน   3(3-0-6)

SE634203   การประกอบการสุขภาพทางเลือก     3(3-0-6)

SE634204   การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน     3(3-0-6)

SE634205   การประกอบการการเกษตร     3(3-0-6)

SE634206   การตลาดดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6)

SE634207   การจัดการการค้าชายแดน     3(3-0-6)

SE634208   สุขภาวะและความปลอดภัยในการประกอบการ   3(3-0-6)

SE634209   เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   3(3-0-6)

SE634210   นวัตกรรมชุมชน       3(3-0-6)

SE634211   การจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่     3(3-0-6)

SE634212   ผู้ประกอบการภาคปฏิบัติ      3(3-0-6)

SE634213   ผู้ประกอบการสังคม 3     3(3-0-6) 
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    6 หน่วยกิต

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

GE634101  ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา    3(3-0-6)

  Language Usage Cultural and Language

 ฟัง อ่าน พูด และเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นทั้งในและหรือต่างประเทศในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนหรือภูมิภาคอื่นตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม โดยฝกเขียนและน�าเสนอด้วยคลิปวีดีโอ

GE634102  สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล    3(3-0-6)

  Digital Society Communication and Information

 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ในบริบทการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังคมดิจิทัล ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่าย การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

รวมทั้งจริยธรรมในการสื่อสาร โดยฝกใช้สารสนเทศในสังคมดิจิทัลและน�าเสนอด้วยคลิปวีดีโอ

  

  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   18 หน่วยกิต

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

GE634103  เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6)

  Daily Life Management and Economic

 วิเคราะห์เศรษฐกิจกับการด�ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับครัวเรือน ชุมชน และธุรกิจเอกชน โดยให้ท�ารายงานกรณีศึกษาของตนเอง

GE634104  การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ    3(3-0-6)

  Decision and Analytical Thinking

วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เทคนิคการคิด ตรรกะการให้เหตุผลและการตัดสินใจ

โดยให้คิดวิเคราะห์บนฐานข้อมูลทั้งระดับบุคคล องค์กร และประเทศ

คําอธิบายรายวิชา



21

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

GE634105  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย     3(3-0-6)

  Thai Society and World Society Dynamic

 วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งระดับโลกและประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชุมชน การมีส่วนร่วมรับผิด

ชอบต่อสังคมในวิถีประชาธิปไตยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยให้ท�ากรณีศึกษาประจ�าภาคเรียน

GE634106  ชุมชนอภิวัตน์       3(3-0-6)

  Activism Community

 ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม

วฒันธรรมของชุมชน และสทิธชุิมชน กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่การจดัการตนเองของชมุชนท้องถิน่ โดยให้ท�ากรณีศกึษา

ชุมชนของตนเอง

GE634107  สุนทรียภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6)

  Aesthetics in Life

 ศึกษาสุนทรียศาสตร์ คุณค่าสุนทรียภาพระหว่างตัวบุคคลกับธรรมชาติหรืองานศิลปะการคิดเชิงบวก การ

สร้างความสุขในชีวิตและการท�างาน โดยให้น�าเสนอกิจกรรมที่สร้างสุนทรียภาพของตนเอง

GE634108  สันติศึกษา       3(3-0-6)

  Peace Studies

 ศึกษาหลักและกระบวนการสันติวิธี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยหลักศาสนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กฎหมาย รวมทั้งองค์กรและกลไกในกระบวนการยุติธรรม โดยศึกษาการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งและบทเรียนทั้งในและต่างประเทศ

  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ    6 หน่วยกิต

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

GE634109  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต    3(3-0-6)

  Technology for Life and Science

 ศึกษาพัฒนาการ ความสัมพันธ์ บทบาท และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส�าคัญ

โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive technology) ที่มีต่อ

มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
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GE634110  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม     3(3-0-6)

  Holistic Health Care

 วิเคราะห์กระบวนทัศน์สุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยให้ท�ากรณีศึกษาตนเอง
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต

  (1) วิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

CE634201  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(3-0-6)

  Sustainable Development and Sufficiency economy

 วิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนทัศน์ เป้าหมายและการพัฒนาที่

ยั่งยืน บทบาทเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาครัฐ ภาค

เอกชนภาคประชาสังคม การเชื่อมโยงของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบการชุมชน โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา

CE634202  กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา    3(3-0-6)

  Development Discourse and Paradigm

 วิเคราะห์กระบวนทัศน์ วาทกรรมการพัฒนา และภาคปฏิบัติการในการขับเคลื่อน การพัฒนา

ขบวนการวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา

CE634203  การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต    3(3-0-6)

  Vital Force Creation and Creative Thinking

 วิธีคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา

ศักยภาพตนเองและการประกอบการชุมชน

CE634204  การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์     3(2-2-5)

  Creative Economy Management

 วิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาในยุคปัจจุบันและอนาคต วิธีคิดในการ

สร้างสรรค์ธุรกิจ การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการ การจัดการธุรกิจในสังคมดิจิทัล หรือตลาดดิจิทัล/

ออนไลน์ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่

CE634205  ภูมิปญญาท้องถิ่นสําหรับการประกอบการชุมชน   3(2-2-5)

  Local Wisdoms for Community Entrepreneurship

 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการพัฒนาการประกอบการชุมชน กระบวนการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญา 

แนวทางการพัฒนาและการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลที่น�าไปสู่การพัฒนาการประกอบการ

ชุมชนที่ยั่งยืน โดยศึกษาจากผู้รู้และผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการประกอบการชุมชน
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CE634306  ภาวะผู้นํากับการจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6)

  Strategic Management and Leadership

 ศึกษาภาวะผู้น�าและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น�าที่มีประสิทธิผล ธรรมาภิบาล และแนวโน้ม

ภาวะผู้น�าในอนาคต การสร้างภาวะผู้น�า กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารจัดการบนพื้นฐาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ท�ารายงานการศึกษาผู้น�าต้นแบบ

CE634307  กฎหมายสําหรับการประกอบการชุมชน    3(3-0-6)

  Laws for Community Entrepreneurship

 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการชุมชน การจัดองค์กรธุรกิจและการประกอบธุรกิจ ตราสาร

ทางการเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจเพื่อสังคม การส่งเสริมการลงทุน หลักประกันสินเชื่อ การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายแรงงาน

CE634408  การพัฒนาชุมชน      3(2-2-5)

  Community Development

 ศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชน

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาการประกอบการชุมชน โดย

วิเคราะห์กรณีศึกษาและน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในวิชาการฝกประสบการณ์ภาคสนาม

CE634409  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    3(1-4-4)

  Participatory Action Research

 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ฝกปฏิบัติและการน�าเสนอรายงานผลการวิจัย

การประกอบการชุมชน

CE634410  การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย   3(2-2-5)

  Household, Group and Network Organization Development

 พัฒนาศักยภาพครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การ

ประกอบการชมุชนกบัการแก้ปัญหาความเหลือ่มล้�าและความยากจน โดยวเิคราะห์กรณศีกึษาปัญหาความเหล่ือมล�า้

และความยากจนในชุมชนของตนเอง
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  (2) วิชาเฉพาะด้าน      30 หน่วยกิต

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

CE634211  การประกอบการชุมชน      3(2-2-5)

  Community Entrepreneurship

 วิเคราะห์การประกอบการชุมชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักการประกอบการชุมชน ความ

เชื่อมโยงของนวัตกรรมการประกอบการชุมชน แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการชุมชนที่สร้างสรรค์

และมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาการประกอบการชุมชนในพื้นที่ของตนเอง

CE634212 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกอบการชุมชน  3(2-2-5)

  Information Technology for Community Entrepreneurship

 ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการประกอบการชุมชน หลักการจัดการธุรกิจดิจิทัลมาร์เกต การ

ใช้แอปพลเิคชนัและเทคโนโลยสีารสนเทศเปนเคร่ืองมอืในการประกอบการชมุชน การเผยแพร่ข้อมูลและการประเมิน

สารสนเทศในการพัฒนาการประกอบการชุมชน โดยให้ทดลองปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

CE634213  วิถีผู้ประกอบการชุมชน      3(3-0-6)

  Community Entrepreneurship ways

 ศึกษาจิตวิญญาณและวิธีคิดอย่างผู้ประกอบการชุมชน ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยง และปัจจัยความส�าเร็จ

หรอืล้มเหลวในการประกอบการชมุชน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการปรบัตัวของกิจการในสถานการณ์ท่ีมคีวาม

เสี่ยงสูง โดยให้ท�ารายงานประจ�าภาคเรียน

CE634314  การจัดการโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า  3(2-2-5)

  Value chain and Supply chain Logistics Management

 วิเคราะห์องค์ประกอบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) และโลจิสติกส์

ในการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มมูลค่าและลดต้นทุน กลยุทธ์ทางธุรกิจและการสร้างพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในการประกอบ

การชุมชนท้ังในระดับต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า โดยศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน 

และห่วงโซ่คุณค่าที่เปนแบบอย่างที่ดี (best practice)

CE634315  การจัดการองค์กรสําหรับการประกอบการชุมชน   3(2-2-5)

  Community Entrepreneurship for Organization Management

 ศึกษาองค์กรและการจัดการ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจ ตลอดจนน�าหลักการ

จัดการองค์กรมาปรบัใช้เปนเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการการประกอบการชมุชน โดยให้ท�ารายงานประจ�าภาคเรยีน
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CE634316  นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  สําหรับการประกอบการชุมชน     3(2-2-5)

  Science and Technology Innovation for Community Entrepreneurship

 ศึกษานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการประกอบการชุมชน เทคโนโลยีด้านการจัดการ

การผลิต ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด การพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการประกอบการชุมชน และ

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิเคราะห์กรณีศึกษานวัตกรรมในการประกอบการชุมชน

CE634417  กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน  3(2-2-5)

  Community Entrepreneurship Development and Process

 วิเคราะห์กระบวนการผลิตในภาคชนบทและภาคเมือง กระบวนทัศน์ใหม่ทางธุรกิจโดยวิเคราะห์

กรณีศึกษาและน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในวิชาการพัฒนาชีวิต

CE634418  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด   3(1-4-4)

  Marketing and Packaging Product Development

 พฒันาผลติภณัฑ์ บรรจภัุณฑ์ การตลาด และการเข้าสู่ระบบมาตรฐานผลิตภณัฑ์โดยใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ินและ

ภูมิปัญญาสากล โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาและพัฒนาการประกอบการในระดับครัวเรือน หรือชุมชน/เครือข่าย หรือ

ธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง

CE634419 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

  สําหรับผู้ประกอบการชุมชน     3(1-4-4)

  Good Governance for Community Entrepreneur and Ethics and Morality

 ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม วิธีการน�าจริยธรรมมาใช้ในการประกอบการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาบุคคลหรือ

กลุ่มองค์กรเพื่อสร้างแนวคิดในการตัดสินใจในการประกอบการอย่างมีจริยธรรม

CE634420  การจัดการความรู้ด้านการประกอบการชุมชน   3(1-4-4)

  Community Entrepreneurship and Knowledge Management

 จัดการความรู้ด้านการประกอบการชุมชน และประสบการณ์จากโครงงานการประกอบการชุมชน

ตลอดระยะเวลา 3 ปีโดยให้ท�ารายงานประจ�าภาคเรียน
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  (3) วิชาการพัฒนาชีวิต (10 หน่วยกิต)

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

LD634101  การพัฒนาชีวิต 1 การวางเปาหมายชีวิต

  และโครงงานประกอบการชุมชน     2(1-3-4)

  Life Development 1 Community entrepreneurship project and Life Goal-Setting

 วิเคราะห์หลักการด�าเนินชีวิต ทุนทางสังคม ศักยภาพ ข้อจ�ากัดของตนเองและครอบครัววางเป้าหมายชีวิต 

เขยีนและน�าเสนอโครงงานประกอบการชมุชน โดยผู้เรียนเลือกประกอบการในระดับครัวเรือน หรือชมุชน/เครอืข่าย 

หรือธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง และด�าเนินการตามโครงงานที่น�าเสนอตลอดระยะเวลา 3 ปี

LD634202  การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 2(0-6-3)

  Life Development 2 Community Entrepreneur Potential Development

 เสนอรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินโครงงาน ครั้งที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ชุมชน ศึกษาดูงานการประกอบการชุมชนที่เปนแบบอย่างที่ดี (best practice) ถอดบทเรียนและน�ามาใช้

พัฒนาโครงงาน

LD634303  การพัฒนาชีวิต 3 การติดตามและประเมินผล

  โครงงานการประกอบการชุมชน     2(0-6-3)

  Life Development 3 Community Entrepreneurship Project Work Monitoring

and Evaluation

 เสนอรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินโครงงาน ครั้งที่ 2 ติดตามและประเมินผลโครงงาน

วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของโครงงาน และปรับปรุงโครงงานการประกอบการชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของโครงงาน

LD634304  การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับ

  โครงงานการประกอบการชุมชน     2(0-6-3)

  Life Development 4 Community Entrepreneurship Project Work Enhancement 

and Development

 เสนอรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนนิโครงงาน คร้ังที ่3 พัฒนาและยกระดบัโครงงานการประกอบการ

ชุมชน สู่ธุรกิจครัวเรือน หรือวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัท

จ�ากัด และวิสาหกิจเพื่อสังคม
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LD634405  การพัฒนาชีวิต 5 สัมมนาโครงงานการประกอบการชุมชน  2(1-2-3)

  Life Development 5 Community Entrepreneurship Project Work Seminar

 วิเคราะห์ปัญหาโครงงานการประกอบการชุมชนในประเด็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยน อภิปราย และเสนอแนวทาง

แก้ปัญหา เสนอรายงานผลการปฏิบัติโครงงานการประกอบการชุมชนฉบับสมบูรณ์เพื่อขอส�าเร็จการศึกษา

  

  (4) วิชาฝกประสบการณ์ภาคสนาม    (14 หน่วยกิต)

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ)

EX634101  การประกอบการชุมชนศึกษา     3(1-4-4)

  Community Entrepreneurship Studies

 วิเคราะห์บทบาทและศักยภาพของครัวเรือน กลุ่ม/องค์กรเครือข่าย และองค์กรปกครองท้องถิ่นต่อ

การพัฒนาการประกอบการชุมชน วิธีคิดธุรกิจสร้างสรรค์และการเปนผู้ประกอบการ น�าผลไปพัฒนาโครงงานการ

ประกอบการชุมชนของตนเอง และน�าเสนอรายงานประจ�าภาคเรียน

EX634202  การฝกประสบการณ์ภาคสนาม 1 

  การวางแผนประกอบการชุมชน     3(0-9-0)

  Practice of Field Work Experience 1 Community Entrepreneurship Planning

 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการระดับครัวเรือน หรือกลุ่ม/องค์กรเครือข่าย หรือธุรกิจเอกชน การ

วิเคราะห์การประเมินโอกาสและความเปนไปได้ในการสร้างธุรกิจ การจัดท�าแผนประกอบการและการพัฒนา

ประกอบการโดยค�านึงถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

EX634203  การฝกประสบการณ์ภาคสนาม 2

  การจัดการการประกอบการชุมชน    3(0-9-0)

  Practice of Field Work Experience 2 Community Entrepreneurship Management

 ฝกปฏบิตังิานการจดัการการประกอบการชมุชนในสถานประกอบการชมุชน เน้นฝกทกัษะการผลิตและการ

จัดการระดับต้นน้�า หรือกลางน้�า หรือปลายน้�า น�าผลการฝกปฏิบัติไปพัฒนาโครงงานการประกอบการชุมชน

ของตนเอง และน�าเสนอรายงานประจ�าภาคเรียน
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EX634304  การฝกประสบการณ์ภาคสนาม 3

  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน   3(0-9-0)

  Practice of Field Work Experience 3 Community Entrepreneurship

Potential Development

 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน ระดับ

ครวัเรอืน หรือกลุม่/องค์กรเครอืข่าย หรอืธรุกจิเอกชน น�าผลการฝกปฏบิตัไิปพฒันาโครงงานการประกอบการชุมชน

ของตนเอง และน�าเสนอรายงานประจ�าภาคเรียน

EX634405  สัมมนาการประกอบการชุมชน     2(1-2-3)

  Community Entrepreneurship Seminar

 วิเคราะห์ปัญหาการประกอบการชุมชนในประเด็นต่างๆ แลกเปลี่ยน อภิปราย และเสนอแนวทางแก้ปัญหา 

และน�าเสนอรายงานประจ�าภาคเรียน
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ)

SE634201  วิถีอาเซียนกับการประกอบการชุมชน    3(3-0-6)

  ASEAN ways and community entrepreneurship

 ศกึษาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน นโยบายของภาครฐัและภาคเอกชนในภมูภิาค

อาเซียนด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการองค์กร

ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้�าจนถึงปลายน้�า ทั้งไอที ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตครั้งใหม่ของธุรกิจ ตลอด

จน

การปรับธุรกิจให้เข้าสู่ดิจิทัล โดยให้ท�ารายงานประจ�าภาคเรียน

SE634202  บัญชีและการเงินสําหรับการประกอบการชุมชน   3(3-0-6)

  Accounting for Community Entrepreneurship

 ศึกษาหลักการบัญชีและการเงิน การวางรูปแบบบัญชี การจัดท�าบัญชีและงบการเงิน รวมทั้งระบบควบคุม

ภายใน และการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบการชุมชน

SE634203  การประกอบการสุขภาพทางเลือก    3(3-0-6)

  Alternative Health Entrepreneurship

 ศึกษาแนวคิดการดูแลสุขภาพทางเลือก ระบบสุขภาพชุมชน ระบบบริการสุขภาพ รูปแบบการดูแลสุขภาพ

และการประกอบการสุขภาพทางเลือกในบริบทของชุมชนท้องถิ่นโดยให้ท�ารายงานประจ�าภาคเรียน

SE634204  การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน     3(3-0-6)

  Tourism Community Entrepreneurship

 วิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวชุมชน แนวทาง รูปแบบ และกระบวนการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการจัด

การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาเปรียบเทียบการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก

SE634205  การประกอบการการเกษตร     3(3-0-6)

  Agriculture Entrepreneurship

 วิเคราะห์การจัดการเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร

จัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร การเปนผู้น�าทางการเกษตรในท้องถิ่น หรือเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อสังคม
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SE634206  การตลาดดิจิทัลสําหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6)

  Digital Marketing for Entrepreneurs

 วิเคราะห์การพัฒนาด้าน Social Media กลยุทธ์บนโลกดิจิทัล ปัจจัยส�าคัญของ Digital Marketing

นวัตกรรมการสร้างตราสินค้าและการตลาด การสื่อสารการตลาดและการบริโภคในยุคดิจิทัล การตลาดเชิงเนื้อหา

การบริหารจัดการสื่อสังคม การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีการเสนอข้อมูล (Data Visualization)

SE634207  การจัดการการค้าชายแดน     3(3-0-6)

  Border trade management

 ศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมและการค้าชายแดน การด�าเนินงานและการควบคุมการค้าชายแดน

กระบวนการวางแผนและการก�าหนดกลยุทธ์การค้าชายแดน ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การส่งออกและน�าเข้า

ตลอดจนระเบียบวิธีการศุลกากรในการค้าชายแดน รวมทั้งกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาสถานประกอบการที่เปนแบบอย่างที่ดีในพื้นที่

SE634208  สุขภาวะและความปลอดภัยในการประกอบการ   3(3-0-6)

  Health and Safety in Entrepreneurship

 บูรณาการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนส่วนหนึ่งของการประกอบการ สร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ และความเปนอยู่ที่ดีของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน (Smart 

Entrepreneurs)

SE634209  เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   3(3-0-6)

  Agricultural Product Processing Technology

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากพลังงานสะอาด การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบพ่ึงตนเอง 

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเกษตรด้วยการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการจัดการการผลิตที่มีคุณภาพ

SE634210  นวัตกรรมชุมชน      3(3-0-6)

  Community Innovation

 วิเคราะห์นวัตกรรมชุมชน มิติและความสัมพันธ์ของนวัตกรรมชุมชนกับภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิปัญญา 

แนวทางการสร้างและประยุกต์นวัตกรรมชุมชนในการประกอบการชุมชน โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาและน�าไปใช้ใน

โครงงานการประกอบการชุมชน
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SE634211  การจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่     3(3-0-6)

  New Process of Learning

 การสร้างโอกาสใหม่ของผูป้ระกอบการ ทีเ่น้นให้ผู้เรียนจัดแผน เนือ้หา และกระบวนการเรียน เองตามความ

ต้องการของผู้เรียน และตามบริบทที่เหมาะสม

SE634212  ผู้ประกอบการภาคปฏิบัติ     3(3-0-6)

  Practic Enterprenere

 แสวงหาโอกาสใหม่ในการเปนผู้ประกอบการส่วนบุคคลหรือกลุ่ม โดยลงมือปฏิบัติจริง และสร้างองค์ความรู้

จากการปฏิบัติ

SE634213  ผู้ประกอบการสังคม      3(3-0-6)

  Social Enterprenere 

 เรยีนรูค้วามหมายผูป้ระกอบสงัคม ค้นหาและศึกษากรณผีูป้ระกอบการสงัคมในพืน้ท่ี รวมทัง้ค้นหาทางเลอืก

ใหม่ในการเปนผู้ประกอบการสังคม



33

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานประกอบการชุมชน

 1. นกัศกึษาทุกคนต้องท�าโครงงานการประกอบการชมุชนเพือ่พฒันาชวิีตของตนเองและครอบครวัต้ังแต่เริม่

การศึกษาในหลักสูตรนี้ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุอะไรแค่ไหนใน 3 ปี น�าเสนอหัวข้อโครงงานและเค้าโครงในภาค

การศึกษาแรก เมื่อได้รับอนุมัติ ต้องด�าเนินการทันที ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษาสรุป

เปนรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งและน�าเสนอโดยวาจาในภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อส�าเร็จการศึกษา

 2. นักศึกษาต้องท�าโครงงานตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตร หากปฏิบัติไม่ครบถ้วนให้ถือว่าการศึกษายังไม่

สมบูรณ์ตามหลักสูตร และไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา

 3. นกัศกึษาต้องท�าโครงงานโดยเรยีนรูจ้ากผูน้�า ผูรู้ ้ปัญญาชนชาวบ้านหรอืปราชญ์ท้องถิน่เพ่ือน�าความรูแ้ละ

ประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและชุมชน

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานประกอบการชุมชน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

 1. ผลกำรเรียนรูดำนคุณธรรม จริยธรรม

  (1) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เคารพต่อจารีต ขนบ และธรรมเนียม

ประเพณีรวมทั้งกฎกติกาของสังคม

  (2) ด�ารงชีวิตเปนแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

 2. ผลกำรเรียนรูดำนควำมรู

  (1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติชีวิตและวิถีสังคม

  (2) มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติชีวิตและวิถีสังคม สามารถบูรณาการความรู้สาขาต่างๆ

มาต่อยอดในการพัฒนาชีวิตและสังคม

 3. ผลกำรเรียนรูดำนทักษะทำงปญญำ

  (1) มีวิธีคิด และวิธีวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาในการด�ารงชีวิต

  (2) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญามาใช้ในการ

ด�ารงชีวิต

 4. ผลกำรเรียนรูดำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

  (1) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าและผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ ได้่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรม

ในการแก้ปัญหา

  (2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าทั้งตนเองและผู้อื่น

 5. ผลกำรเรียนรูดำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใชเทคโนโลยีสำรสนเทศ

  (1) สามารถใช้สถิติและข้อมูลตนเอง ครอบครัว และชุมชนในการวิเคราะห์ วางแผนและแก้ไข

ปัญหาเพื่อการพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

  (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม และน�าเสนอข้อมูลการพัฒนาชีวิต

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  (3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ

บริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนและประชาคมอาเซียน

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
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 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

 1. ผลกำรเรียนรูดำนคุณธรรม จริยธรรม

  (1) มีความสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของระบบคุณค่าหรือค่านิยม 

ที่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมยึดถือ

  (2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 2. ผลกำรเรียนรูดำนควำมรู

  (1) มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบการชุมชนและสามารถน�ามาใช้เปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต

ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

  (2) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการความรู้สาขาต่างๆ และน�ามาต่อยอด ในการพัฒนา

ชีวิตและประกอบการชุมชน

  (3) มีความรู้ในหลักการ แนวทางในการประกอบการชุมชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ

 3. ผลกำรเรียนรูดำนทักษะทำงปญญำ

  (1) สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการด�าเนินชีวิตและการด�าเนินงาน

บนฐานข้อมูลและความรู้ที่หลากหลาย

  (2) สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้าง

สรรค์ค�านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ

  (3) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระด้านการประกอบการชุมชน

และหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

 4. ผลกำรเรียนรูดำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

  (1) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและกลุ่ม

  (2) รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาตนเองและการประกอบการชุมชน

 5. ผลกำรเรียนรูดำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใชเทคโนโลยีสำรสนเทศ

  (1) สามารถใช้สถิติและข้อมูลตนเอง ครอบครัว และชุมชนในการวิเคราะห์ วางแผนและแก้ไข

ปัญหาการประกอบการชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

  (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม และน�าเสนอข้อมูลการประกอบการ

ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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แผนการศึกษา ๓ ป

 
(1) ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ)

GE634103

GE634104

GE634105

CE634211

LD634211

  เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจ�าวัน

  การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย

  การประกอบการชุมชน

  การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต

  และโครงงานประกอบการชุมชน

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

2(1-3-4)

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รวมหน่วยกิต 14

(2) ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ)

GE634101

GE634102

GE634107

CE634201

CE634202

  ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา

  สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล

  สุนทรียภาพแห่งชีวิต

  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

  กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รวมหน่วยกิต 18

CE634203   การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต

แผนการศึกษา ๓ ป
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(4) ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

(3) ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

หมวดวิชา

หมวดวิชา

รหัสวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ท–ป–อ)

หน่วยกิต (ท–ป–อ)

GE634109

GE634106

GE634110

GE634108

CE634204

EX634201

CE634205 

LD634202

EX634202

  ชุมชนอภิวัตน์ 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

  สันติศึกษา

  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

  การประกอบการชุมชนศึกษา

  การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประกอบการชุมชน

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ส�าหรับการประกอบการชุมชน

3(3-0-6)

  การฝกประสบการณ์ภาคสนาม 1

  การวางแผนประกอบการชุมชน

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(1-4-4)

3(3-0-6)

2(0-6-3)

3(2-2-5)

ศึกษาทั่วไป

3(2-2-5)

เฉพาะ

3(0-9-0)

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

11

เฉพาะ

รวมหน่วยกิต 18

SE634XXX   (วิชาเลือกเสรี)เลือกเสรี
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(5) ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ)

CE634212

CE634213

CE634315

EX634303

LD634303

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ส�าหรับการประกอบการชุมชน

  วิถีผู้ประกอบการชุมชน

  การจัดการองค์กร

  ส�าหรับการประกอบการชุมชน

  การฝกประสบการณ์ภาคสนาม 2

  การจัดการประกอบการชุมชน

  การพัฒนาชีวิต 3

  การติดตามและประเมินผล

  โครงงานการประกอบการชุมชน

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(0-9-0)

2(0-6-3)

เฉพาะ

รวมหน่วยกิต 14

(6) ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 3

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ)

CE634306

CE634307

SE634XXX

  ภาวะผู้น�ากับการจัดการเชิงกลยุทธ

  กฎหมายส�าหรับการประกอบการชุมชน

  (วิชาเลือกเสรี)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

เฉพาะ

เลือกเสรี

รวมหน่วยกิต 9



39
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(7) ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ)

CE634314

CE634316

CE634418

EX634304

LD634304

  การจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน

  และห่วงโซ่คุณค่า

  นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  ส�าหรับการประกอบการชุมชน

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

  และการตลาด

  การฝกประสบการณ์ภาคสนาม 3

  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน

  การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับ

  โครงงานการประกอบการชุมชน

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(0-9-0)

2(0-6-3)

เฉพาะ

รวมหน่วยกิต 14

(8) ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ)

CE634408

CE634409

CE634410

CE634417

  การพัฒนาชุมชน

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

  การพัฒนาครัวเรือน

  กลุ่มและองค์กรเครือข่าย

  กระบวนการและการพัฒนา

  การประกอบการชุมชน

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

เฉพาะ

รวมหน่วยกิต 12
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(9) ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 3

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ)

CE634419

CE634420

EX634405

LD634405

  9 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

  ส�าหรับผู้ประกอบการชุมชน

  การจัดการความรู้ด้านการประกอบการชุมชน

  สัมมนาการประกอบการชุมชน

  การพัฒนาชีวิต 5

  สัมมนาโครงงานการประกอบการชุมชน

3(1-4-4)

3(1-4-4)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

เฉพาะ

รวมหน่วยกิต 10
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ปฏิทินปการศึกษา

กิจกรรม ภาคเรียนที่ 3ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 1

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

กรกฎาคม พฤศจิกายน มีนาคม

นกัศกึษาช�าระค่าเล่าเรียนตามใบแจ้งยอด
การช�าระเงนิทีธ่นาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
(ตามข้อก�าหนดสถาบนั หากเกนิก�าหนดนี้ 
ต้องเสยีค่าปรบั วนัละ 20 บาท แต่ไม่เกนิ 
500 บาท)

กรกฎาคม-สิงหาคม พฤศจิกายน-ธันวาคม มีนาคม-เมษายน

เปดภาคเรียน สิงหาคม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

มิถุนายน

กรกฎาคม

การรักษาสถานภาพนกัศกึษา
(กรณทีีไ่ม่ช�าระค่าเล่าเรียน)

การขอเพิม่รายวชิา

การลงทะเบยีนและสอบแก้สญัลกัษณ์ I

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบ

สอบปลายภาค

ปดภาคเรยีน

การขอถอนรายวิชา (กรณีไม่ตดิสญัลักษณ์ W)

ปฏิทินปการศึกษา
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อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

 1. อำจำรย์ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

1.

2

3

4

5

ดร.ปรีชา อุยตระกูล

ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ

อาจารย์ศุภกร คุรุการเกษตร

อาจารย์อภิชาติ มหาราชเสนา

อาจารย์สุรศักดิ์ สุขมาก

Ph.D. (History & Politics) James Cook

University, Australia, 2000.

กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร, 2523.

กศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก, 2512

Ph.D. (Community Studies) North

Umbria University, 2549.

M.Sc. (Rural Development Planning)

Asian Institute of Technology, 2524.

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม)วิทยาลัย

ครูมหาสารคาม, 2518.

ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551.

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2547.

ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551.

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

สถาบันราชภัฏพระนคร, 2547.

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2544.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
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 2. อำจำรย์ประจ�ำ

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

นายวิชิต นันทวรวัน

นายประภาส สุทธิอาคาร

นายอัครวิทย์ หมื่นกุล

นายเทพพิสุทธิ์ ประจิตร

นางรมย์ธีรา น้อยประเสริฐ

นางชมพูนุท แย้มสรวล

นายวิเชียร วชิรเสรีชัย

นางสาวกรรณิกา ปัญญาวงค์ 

นายทรงวุฒิ แสงใส

นายภูมิใจ ไร่ดี

นางสาวนัชชาพร ชวนใช้

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524.
ค.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2518.

ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521.

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นบ. มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูอุดรธานี, 2529.

LL.M., (Public Law) University of Pune, India, 1998.
M.A. (Politics) Nehru Institute of Social Sciences,
India, 1998.
น.บ. มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2527.

ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552.

ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552.

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2552.

ส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554

ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2548.

ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2556.
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

นางปภาดา วงศ์นิติกร

นางสาววัชรี อรุณราช

นางสาวธัญชนก พูลสวัสดิ์ 

นายคงศักดิ์ ชัยสุภา

นายสมบูรณ์ คงชู

นายสุรัตน์ เศวตเศรณี

นายนรินทร์ บุญวงศ์ 

นายสัญญา สร้อยเสนา

นายถาวร เศษยาง 

ดร.วิทยา ลิ้มจิตรกร

นางนวลอนงค์ ศรีธัญรัตน

นายณัฐวิชย์ ณุวงษ์ศรี

ศศ.บ. (การจัดการสุขภาพชุมชน)
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2556.

วท.บ. (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.

รป.ม. มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2546
ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.

ค.บ. (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก, 2515.

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
น.บ. มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2527.

กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2529.
กศ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2522.

ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, 2558.
วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.

รป.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2554.
รป.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552.

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2561.
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2552.
ค.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2532.

ส.บ. (การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2527. 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, 2539.
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

นายปิติพงษ์ ธงไชย

นายสหัส อมรรัตนานนท์

นายทิสาปาโมกข์ บุญส่งประสิทธิ์

นายปรีชา รักษ์เมือง

นางสิริชนน์ ชูวัจนะ

นายไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์

นายธีรัศม์ พูลนวล

นายพินิต จันทน์เสนะ

นายสมนึก ยอดเอียด

นางสุจินต์ เกิดสมบูรณ์

ศศ.บ. (การจัดการสุขภาพชุมชน)
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2556.
ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2556.

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2545.
กษ.บ. (ภูมิศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก, 2517.

รป.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2554.
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2552.

รค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต,2552.
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2543.

รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
น.บ. มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2537. 

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.

ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
ค.บ. (ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.

พบ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540.
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538.

รป.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2551.
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา, 2529. 

รป.ม. มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2553.
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540.
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ที่

1

2
3

4

8

14

5

9

15

6

12

10

16

7

13

11

ชื่อ-สกุล

พระไพศาล วิสาโล

พระสุบิน ปณีโต
นางพยง แสนกมล

นายคมสัน หุตะแพทย์ 

นายประวิทย์ ภูมิระวิ

นางรตยา จันทรเทียร

นายเดชา ศิริภัทร

นายพิมพ์ ข�าต้นวงษ์

ศาสตราจารย์ ดร.กุนเทอร์ ฟัลติน

นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์

นายสินธพ อินทรัตน์

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ

นางสุวรรณา หลั่งน้�าสังข์

นางทิชา ณ นคร

นายบุญน�า พนารักษ์

นายศิริพงษ์ โทหนองตอ

ประสบการณ์

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
การประกอบการเกษตร

การเกษตรยั่งยืน

การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

การพัฒนาชุมชนเมือง

การจัดการการเกษตรยั่งยืน

เกษตรอินทรีย์

เศรษฐศาสตร์การประกอบการ

การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นพึ่งตนเอง

การจัดการการเกษตรยั่งยืน

การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ

นวัตกรรมการเกษตร

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3. อำจำรย์พิเศษ (ปริญญำกิตติมศักดิ์)

 4. อำจำรย์พิเศษ (เมธำจำรย์มหำวิทยำลัยชีวิต)

ที่

1

2

3

4
5
6

ชื่อ-สกุล

นายประยงค์ รณรงค์ 

นายเคล้า แก้วเพชร

นายเลี่ยม บุตรจันทรา

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ 
นายอัมพร ด้วงปาน
พระครูพิทักษ์นันทคุณ (สงวน พันธ์ชา)

ประสบการณ์

ปราชญ์ท้องถิน่ด้านการเกษตรอนิทรย์ี แผนแม่บทชุมชน 
การบรหิารจดัการและเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชน กระบวนการ
จดัการเรยีนรูช้มุชนทัง้ในและนอกระบบ

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต การจัดการทุนชุมชน สวัสดิการ
ชมุชนและการประกอบการชุมชน

เกษตรกรนักคิด นักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กองทุนและธุรกิจชุมชน (ออมทรัพย์)
กองทุนและธุรกิจชุมชน (ออมทรัพย์)
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
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ที่

7

8

9

10

11

17

23

14

20

12

18

24

15

21

13

19

25

16

22

ชื่อ-สกุล

พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม)

พระครูพิพัฒนโชติ (ทอง ผ่องสุวรรณ)

พระสุวรรณ คเวสโก

พระครูวรวรรณวิวัฒน์
(นพบุรี มหาวรรณ์)

พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

นายบุญปรอด เจริญฤทธิ์ 

นายสมทรง แสงตะวัน

นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

นายเชียง ไทยดี

พระราชธรรมสุธี (ทวี อภิปสนฺโน)

ดร.เกริก มีมุ่งกิจ

นายสุชล สุขเกษม

นายนฤทธิ์ ค�าธิศรี

นายนิคม พรหมมาเทพย์ 

พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ กาวิยศ)

นายจ�านงค์ ประวิทย์ 

นายประเสริฐ นพคุณขจร

ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์

นายบรรยง นันทโรจนาพร

ประสบการณ์

ครภูมูปัิญญาไทย ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

ครภูมูปัิญญาไทยด้านกองทนุและธรุกจิชมุชน (ธนาคารชีวติ)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

การท�านาเกลือและแปรรูปเกลือ

การเกษตรยั่งยืน

ปราชญ์การเกษตรอินทรีย์

เกษตรผสมผสาน

พระพุทธศาสนากับการสงเคราะห์ชุมชน

วนเกษตร และการประกอบการชุมชน

การประกอบการเกษตร

การเกษตรยั่งยืน

วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา

พระพุทธศาสนากับส่งเสริมการศึกษา

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการเกษตรและสุขภาพ

แผนชุมชนพึ่งตนเอง

เกษตรอินทรีย์
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ข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เปนไปด้วยความเรียบร้อย

สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัย

อ�านาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2 พ.ศ. 2550) และโดยอนุมัติของสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อ วันที่ 8

ธันวาคม 2553 ให้ก�าหนดข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้

หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553”

ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เปนต้นไป

ข้อ 3  ในข้อบังคับนี้

 “สถาบัน”   หมายถึง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 “สภาสถาบัน”   หมายถึง สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 “รองอธิการบดี”  หมายถึง รองอธกิารบดีทีท่�าการแทนอธกิารบด ีตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

 “คณะ”   หมายถึง คณะในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 “คณบดี”  หมายถึง หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานของคณะในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 “สาขาวิชา”   หมายถึง สาขาวิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ

 “ประธานสาขาวิชา”  หมายถึง หัวหน้าผู้รับผิดชอบงานของสาขาวิชานั้น ๆ

 “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันให้เปนผู้ให้การปรึกษา   

      แก่นักศึกษา

 “นักศึกษา”   หมายถึง ผูท้ีม่รีายชือ่อยู่ในทะเบยีนเปนนกัศกึษาในสถาบนัการเรียนรูเ้พือ่ปวงชน

      และผู้ไม่อยู่ในระหว่างโทษตัดสิทธิการเปนนักศึกษา

ข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพ
ื่อปวงชนว่าด้วยการศึกษาระดับปริญ

ญ
าตรี พ

.ศ. 2553
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หมวดที่ 2

กำรเขำเปนนักศึกษำ

ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเปนนักศึกษา

 4.1 เปนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา 

      ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

 4.2 ไม่เปนโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เปนอุปสรรคต่อการศึกษา

 4.3 ไม่เปนผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยี หรอื ถกูไล่ออกจากสถาบนัอดุมศกึษาใดมาก่อน เนือ่งจากลงโทษทาง

      วินัยร้ายแรง

 4.4 เปนผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพความเปนนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตน  

      อยู่ในระเบียบวินัยของสถาบันและสังคม

 4.5 ต้องสมัครและผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเปนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก�าหนด

ข้อ 5  การสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา

 5.1 การสมัครเข้าศึกษา

      ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบที่สถาบันก�าหนด พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของสถาบัน 1 ฉบับ

  2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

  3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

  4. รูปถ่ายของผู้สมัครหน้าตรงปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด�า 

      ขนาด1 นิ้ว จ�านวน 2 รูป

  5. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ

  6. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (รับรองระยะเวลา 6 เดือนจนถึงวันสมัคร)

 5.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือก

  1. โดยการสอบคัดเลือกของสถาบันหรือ

  2. โดยการสอบคัดเลือกของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ

  3. โดยการสอบคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน หรือ

  4. โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ

 5.3 ขั้นตอนการคัดเลือกของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  1. สอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ให้เปนไปตามประกาศของสถาบัน

  2. ประกาศผลและตรวจสุขภาพ



50

คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ 3

การขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษา

ข้อ 6  นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จะต้องไปรายงานตัวต่อส�านักหรือฝายทะเบียนวัดผล และ

 ช�าระค่าขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตามที่สถาบันก�าหนด

ข้อ 8  นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแล้วจะต้องช�าระค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามที่

 สถาบันก�าหนด โดยประกาศของสถาบัน

ข้อ 9  การจ�าแนกสถานภาพนักศึกษา

 9.1 สถานภาพนักศึกษาแบ่งเปน 2 ลักษณะ คือ

  1. นักศกึษาปกต ิคอืนักศกึษาทีส่อบได้คะแนนเฉลีย่ ไม่ต�า่กว่า 2.00 โดยนบัถงึภาคการศกึษานัน้ ๆ

  2. นักศึกษาทดลองเรียน หรือ นักศึกษารอพินิจ (probation) คือนักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ย  

     1.50แต่ไม่ถึง 2.00 โดยนับถึงภาคการศึกษานั้นๆ

 9.2 นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า 1.50 จะพ้นสถานภาพการเปนนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่เข้า

      ศึกษาเปนภาคศึกษาแรกของปีการศึกษานั้น ๆ

 9.3 นักศึกษาภาคปกติที่มีระยะเวลาศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาหรือเทียบเท่าแล้ว แต่สอบได้หน่วยกิตยัง  

      ไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00 จะพ้นสภาพนักศึกษา

ข้อ 7  ผู้สมัครเข้าเปนนักศึกษาที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามเวลาที่สถาบันก�าหนด จะต้องแจ้งเหตุ

       ผลขัดข้องให้สถาบันทราบเปนลายลักษณ์อักษร พร้อมช�าระค่าประกันการสละสิทธิ์ตามที่สถาบันก�าหนด   

 และต้องขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน 7 วัน นับจากวันที่ก�าหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
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หมวดที่ 4

การลงทะเบียนรายวิชา

ข้อ 10  การลงทะเบียนรายวิชาให้ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 10.1 การก�าหนดวันเวลา สถานที่และวิธีการลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาให้เปนไปตามที่  

        สถาบันก�าหนด

 10.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นก�าหนด2 สัปดาห์จากวันที่เปิดภาคการศึกษาปกติจะหมด  

        สิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนส�าหรับภาคการศึกษานั้น

 10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน

 10.3 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับ
        จากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนด สถาบันจะถอนชื่อผู้นั้นออกจาก  

        ทะเบียนนักศึกษา

 10.5 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง พร้อมทั้งช�าระเงินค่าธรรมเนียมและหนี้ต่าง ๆ (ถ้ามี)

 10.6 การศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 21 หน่วยกิต

 10.7 กรณีลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด อาจกระท�าได้โดย ความเห็นชอบของอาจารย์

        ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 10.8 กรณีนักศึกษาจะจบหลักสูตรในภาคการศึกษาสุดท้าย แต่เหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรซึ่งจ�านวน

        หน่วยกิต ที่จะลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   

        24 หน่วยกิต ของภาคการศึกษาปกติ หรือ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
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หมวดที่ 5

ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา

ข้อ 11  นักศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษา เมื่อมีการลงทะเบียนรายวิชา ค่าธรรมเนียม  

 และค่าบ�ารุงการศึกษาต่างๆ ให้เปนไปตามประกาศของสถาบัน ซึ่งต้องไม่เกินกว่าที่ก�าหนดในข้อก�าหนด  

 ของสถาบัน

หมวดที่ 6

ระบบการศึกษา

ข้อ 12  หลักสูตร การสอน และระยะเวลาการศึกษา

 12.1 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเปน 2   

        ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ อาจ  

        จัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนได้

 12.2 การก�าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก�าหนดเปนหน่วยกิต โดยมีวิธีการก�าหนด

        หน่วยกิตดังนี้

  12.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา   

           ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

  12.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝกหรือทดลอง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา ตั้งแต่ 30 ชั่วโมง

           มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

  12.2.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝก ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง  

           ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

  12.2.4 การท�าโครงงานในรายวิชาที่ใช้เวลาปฏิบัติ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา ตั้งแต่ 45 ชั่วโมง

           ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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หมวดที่ 7

การเพิ่มและการเพิกถอนรายวิชา

ข้อ 13  การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท�าภายใน2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นับจากวันสิ้นสุดก�าหนด

 ลงทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน

ข้อ 14  การขอถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึกสัญลักษณ์การถอน W ในรายงานผลการศึกษาจะกระท�าได้เมื่อพ้น 2

 สัปดาห์แรกแต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกตินั้น

ข้อ 15  การขอถอนรายวิชาที่จัดสอนในแต่ละภาคการศึกษาภายหลังระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในข้อ 14 แต่ไม่เกิน

 ระยะเวลาก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ จะต้องเขียนค�าร้องขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีหรือ

 อธิการบดี

  วิชาที่นักศึกษาประสงค์จะถอน ถ้าได้รับอนุมัติให้เพิกถอนได้จะบันทึก สัญลักษณ์ W ถ้าไม่ได้รับ  

 การอนุมัติ นักศึกษาจะต้องศึกษาในวิชานั้นต่อไป

ข้อ 16  การขอเพิ่มและถอนรายวิชาจะต้องไม่ขัดกับจ�านวนหน่วยกิต ที่ก�าหนดในข้อ 10 หรือประกาศขอสถาบัน

ข้อ 17  นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชา เพราะสถาบันประกาศงดการเปิดสอนรายวิชานั้น มีสิทธิ์ขอถอนเงินค่า

 หน่วยกิตวิชานั้นๆ ได้เต็มจ�านวน
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หมวดที่ 8

การวัดและประเมินผลการศึกษา

ข้อ 18  เวลาเรียน

 18.1 นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์  

        เข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ

 18.2 สถาบันก�าหนดให้มีการวัดผลโดยการสอบอย่างน้อยรายวิชาละ 1 ครั้ง

ข้อ 19  การประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเปนระดับขั้นและสัญลักษณ์

 19.1 การประเมินการศึกษา ให้ใช้ระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

 ลําดับขั้น    ความหมาย          ค่าระดับคะแนน

 A     ดีเยี่ยม (Excellence)    4.00

 B+     ดีมาก (Very Good)    3.50

 B     ดี(Good)     3.00

 C+     ค่อนข้างดี (Fairly Good)   2.50

 C     พอใช้(Fair)     2.00

 D+     อ่อน (Poor)     1.50

 D     อ่อนมาก (Very Poor)    1.00

 F     ตก (Failed)     0

 S     สอบผ่าน (Satisfactory)    -

 U     สอบไม่ผ่าน (Unsatisfactory)   -

 IP     การวัดผลยังไม่สิ้นสุด (In Progress)  -

ใช้ส�าหรับรายวิชาที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

แต่นักศึกษายังท�างานตามค�าสั่งของอาจารย์ผู้สอน

ไม่เสร็จและยังไม่ได้รับการประเมินผลในภาคการศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียน

 การแสดงผลการศกึษาส�าหรับรายวชิาท่ีแบ่งออกเปนสญัลกัษณ์“S” (Satisfactory) ซ่ึงมคีวามหมาย 

“สอบผ่าน” และสญัลกัษณ์ “U” (Unsatisfactory) ซึง่มคีวามหมาย “สอบไม่ผ่าน” จะถูกบนัทกึในใบระเบียนแสดง

ผลการศกึษา แต่จะไม่น�ามาค�านวณแต้มเฉลีย่สะสม ทัง้นีก้ารประเมนิผลได้รบัสญัลกัษณ์ “S” จะถอืว่าสอบได้หน่วยกติ

สะสมตามโครงสร้างของรายวิชาในหลักสตูร ในกรณกีารประเมนิผลในรายวชิาใดได้รบั สญัลกัษณ์ “U” กรณเีปน

รายวชิาบงัคบัตามหลกัสตูร นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ซ�า้ เรยีนและสอบ จนกระทัง่การประเมนิ

ผลได้รบัสญัลกัษณ์ “S”



55

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

การให้ F หรือ U จะกระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1) นักศึกษาเข้าสอบและผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ตก

 2) นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณบดี

 3) นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  

     ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น

 4) นักศึกษาท�าผิดระเบียบสถาบันว่าด้วยการปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ

     และได้รับการตัดสินจากประธานกรรมการอ�านวยการสอบให้สอบตก

 5) นักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยน “IP” ให้เปนเกรดปกติได้ ภายใน 6

     สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติในภาคการศึกษาถัดไป
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  นอกจากล�าดับA ถึง IP รวม 11 ขั้นดังกล่าว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงด้วย

 สัญลักษณ์ ต่อไปนี้

  สัญลักษณ์ ควำมหมำย

   W  

             I       

   AU

   การใช้สัญลักษณ์ W จะกระท�าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น ภายในเวลา

ก�าหนด และได้รับอนุมัติ

  การให้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดจะกระท�าได้ในกรณีต่อไปนี้

 1. อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาท�างานซึ่งเปนส่วนประกอบการศึกษาหรือ

การวัดผลของรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้รับมอบหมายจากคณบดี

 2. นักศึกษาปวยโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนที่ระบุชัดเจนว่าอาการปวย

ของนักศึกษา ท�าให้ไม่สามารถเข้าสอบในวันสอบรายวิชานั้นๆ ได้

 3. นักศึกษาปวยและได้มาสอบในวันที่มีการสอบ ทั้งนี้นักศึกษาไม่สามารท�าการสอบได้โดยพยาบาลของ

สถาบัน และกรรมการอ�านวยการสอบอีก 2 คน ที่ได้รับมอบหมายได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรให้ท�าการ

สอบต่อไป กรณีนี้นักศึกษาต้องมาเข้าสอบใหม่ตามเวลาที่ก�าหนด

 4. นักศึกษาประสบอุบัติเหตุในวันที่มีการสอบจนไม่สามารถท�าการสอบได้

 5. บิดาหรือมารดาของนักศึกษาถึงแก่กรรม และมีภารกิจงานศพ กรณีนี้ให้นักศึกษาแจ้งพร้อมแสดงส�าเนา

ใบมรณบัตรให้ส�านักบริการการศึกษาทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบรายวิชานั้น

 6. นักศึกษาได้รับทุนไปต่างประเทศในระยะเวลาสั้นในช่วงที่มีการสอบ

 7. นักศึกษาได้รับเลือกให้เปนตัวแทนระดับชาติในการแข่งขันกีฬา และหรือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 8. นักศึกษาได้รับหมายเรียกเกณฑ์ทหาร เรียกระดมพล หรือหมายศาล

 ทั้งนี้ในกรณีตามข้อ 2 ถึง 8 จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการอ�านวยการสอบและนักศึกษาต้องท�า

การสอบ และหรือท�างานที่ก�าหนดให้ท�าเพิ่มเติมให้เสร็จ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบได้ภายใน 

6 สัปดาห์ แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเปน F และการให้สัญลักษณ์ I ตามข้อ 

2 ถึง 8 นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบแก้สัญลักษณ์ I รายวิชาละ 100 บาท

 การใช้สัญลักษณ์ AU ในรายวิชาใดจักกระท�าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในลักษณะ

ของวิชาเสริมความรู้หรือเพื่อร่วมฟัง โดยไม่ต้องมีการวัดผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับ

ค�าแนะน�าและอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหรือตามระเบียบ/ประกาศสถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องช�าระ

ค่าธรรมเนียมตามระเบียบ/ประกาศสถาบัน

เพิกถอนโดยได้รับการอนุมัติ (Withdraw with Permission)

การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

ร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต
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 เงื่อนไขการได้รับสัญลักษณ์ AU นั้น นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ในชั้นเรียน 

เปนเวลาไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ในกรณีที่นักศึกษาเข้าเรียน และหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ใน

ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดจะเปลี่ยนการให้สัญลักษณ์ AU เปนการใช้สัญลักษณ์ W โดยทั้งสองสัญ

ลักษณ์ดังกล่าวจะบันทึกในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แต่จะไม่น�าจ�านวนหน่วยกิตมาค�านวณแต้มเฉลี่ยสะสม

 

 การให้ระดับขั้นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานที่ประเมินผลได้คะแนนตามระดับคะแนน

  2. เปลี่ยนจาก I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป

 

 การให้ระดับขั้นตัวอักษร F กระทําได้กรณีต่อไปนี้

  1. นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก

  2. นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดี หรืออธิการบดี

  3. นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเนื่องจาก ได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึง

 ร้อยละ 80 ของวิชานั้น

  4. เปลี่ยนอักษรระดับคะแนนจาก I มาเปน F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

 ของ I เพราะนักศึกษาไม่ท�าข้อสอบ หรือท�างานที่อาจารย์ผู้สอนก�าหนดให้ เมื่ออาจารย์รายงานผลประเมิน 

 ได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป

ข้อ 20  การค�านวณค่าระดับคะแนน

 20.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท�าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

 20.2 การค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นับเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนและสอบได้ตามหลัก  

        สูตรและเปนรายวิชาที่ได้มีการวัดผล และได้ล�าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F

 20.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ�้า ให้น�าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนครั้งสุดท้ายมา

        ค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชานั้นๆ มารวมในการค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย

 20.4 การค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค (Semester Grade Point Average, SEM-GPA) ให้

        ค�านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา น�าผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ

        ค่าล�าดับขั้นที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาในภาคนั้นๆ เปนตัวตั้งแล้วหารด้วยจ�านวนหน่วยกิต

        ทั้งหมดของทุกรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้นๆ

ข้อ 21  การค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CUM-GPA)

 21.1 ให้ค�านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาหลังสุด

 21.2 ค�านวณโดยน�าผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าล�าดับขั้นที่นักศึกษาได้รับทั้งหมดในแต่ละ

        รายวิชาเปนตัวตั้งและหารด้วยจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบียน ในการหารให้ใช้จุด

        ทศนิยม 2 ต�าแหน่ง ไม่มีการปัดเศษ
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ข้อ 22  การนับหน่วยกิตสะสม

 22.1 ให้นับจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรและมีการประเมินผลเปน

         สัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนน

 22.2 ส�าหรับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนตามหลักสูตร แต่ไม่มีการประเมินผลเปนสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับ

        คะแนน ให้นับจ�านวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมเข้าเปนหน่วยกิตสะสม โดยไม่น�ามาค�านวณค่าระดับ

        คะแนนตามข้อ 20

หมวดที่ 9

การสอบได้ สอบตก และการลงทะเบียนซํ้า

ข้อ 23  การสอบได้ของนักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่สอบได้คะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D

ข้อ 24  การสอบตกและการเรียนซ�้า

 24.1 นักศึกษาที่สอบตกได้ล�าดับขั้นตัวอักษร F ในวิชาบังคับหรือวิชาเฉพาะด้าน จะต้องลงทะเบียนเรียน

        วิชานั้นซ�้าจนกว่าจะผ่าน

 24.2 นักศึกษาที่สอบตกได้คะแนนล�าดับขั้นตัวอักษร F ในวิชาเลือก จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ�้า

        หรือเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้

 24.3 ส�าหรับรายวิชาที่ได้ล�าดับขั้นตัวอักษร F ให้น�าจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมาค�านวณในคะแนน  

        เฉลี่ยสะสมด้วย การเรียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนสะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษา  

        สามารถยื่นค�าร้องขอเรียนเพิ่มเติมให้ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ได้

ข้อ 25  นักศึกษาจะศึกษาซ�้าวิชาได้เฉพาะวิชาที่สอบได้ล�าดับขั้นไม่สูงกว่า D+ เท่านั้น และให้ใช้ระดับคะแนนที่

 ได้รับครั้งสุดท้ายส�าหรับการค�านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ข้อ 26  การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 24 และ 25 นั้นจะกระท�าได้โดยไม่จ�ากัดหน่วยกิตขั้นต�่าในแต่ละภาคการ  

 ศึกษาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา

หมวดที่ 10

การเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

ข้อ 27  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ

ข้อ 28  รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจ�านวนหน่วยกิตต�่าสุดที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

 เรียนในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อ 29  จ�านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมในหน่วยกิตสะสม
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ข้อ 30  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสามารถเลือกให้มีหรือไม่มีการวัดและประเมินผลใน

 รายวิชานั้นๆได้

ข้อ 31  ให้ใช้สัญลักษณ์ AU ในรายงานผลการศึกษารายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่ว่านักศึกษา

 จะเลือกให้มีหรือไม่มีการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้นๆ หรือไม่ก็ตาม

หมวดที่ 11

การฝกงาน และการทําโครงงาน

ข้อ 32  นักศึกษาต้องเข้ารับการฝกงาน หรือ การท�าโครงงานตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชา

 หากปฏิบัติไม่ครบถ้วนให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามหลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชา และไม่มีสิทธิ์

 ได้รับปริญญา

ข้อ 33  การประเมินผลการฝกงานหรือการปฏิบัติตามโครงงานที่มิได้มีการก�าหนดเปนรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์ S

 หรือ U ตามแต่กรณี กรณีได้U จะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนเปนที่พอใจของคณะหรือสาขาวิชา

หมวดที่ 12

การย้ายโอนนักศึกษา

ข้อ 34  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

 34.1 สถาบันอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยให้คณะและสาขาวิชาที่

        จะรับเข้าศึกษาเปนผู้พิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�าคณะ

 34.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับการพิจารณารับโอน

  34.2.1 เปนผู้ผ่านการคัดเลือกเปนนักศึกษาของสถาบัน

  34.2.2 ไม่เปนผู้พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม

  34.2.3 ได้ลงทะเบียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

                    และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

 34.3 ผู้ขอโอนต้องยื่นค�าร้องต่อสถาบันเปนเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่

        ประสงค์จะเข้าศึกษา

 34.4 นักศึกษาที่ได้รับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

 34.5 นักศึกษาที่สถาบันรับโอน มีสิทธิ์เรียนเต็มตามเวลาที่สถาบันก�าหนด ทั้งนี้ให้นับรวมเวลาเรียนจาก

        สถาบันเดิมด้วย
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ข้อ 35  การย้ายสาขาวิชา

 35.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอย้ายสาขาวิชา

  35.1.1 ไม่เปนผู้พ้นสภาพการเปนนักศึกษา

  35.1.2 นักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชา จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการ  

           ศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก

  35.1.3 นักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชา จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติตรงตาม

           สาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า ก�าหนด

  35.1.4 นักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชา จะกระท�าได้เพียงครั้งเดียวในระหว่างการเปนนักศึกษา  

           ของสถาบัน

  35.1.5 การขอย้ายสาขาวิชาจะเสร็จสิ้นเมื่อได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า    

           พร้อมทั้งช�าระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาตามอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบัน

  35.1.6 รายวิชาต่างๆ ของนักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชา จะได้รับการโอนไปค�านวณหา   

           คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาที่ตรงกับของสาขาวิชาใหม่

  35.1.7 นักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชาตามแนวปฏิบัติข้างต้น หากคุณสมบัติครบตามข้อบังคับ

           สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มีสิทธิ์  

           ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

  35.1.8 สาขาวิชามีสิทธิ์พิจารณารับนักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชาเพิ่มเติมได้เฉพาะกรณีที่

           จ�านวนนักศึกษายังไม่ครบตามที่สถาบันก�าหนดไว้

หมวด 13

การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต

ข้อ 36  สถาบันมีหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน ดังต่อไปนี้

 36.1 เปนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ

        อ�านาจตามกฎหมายรับรองหน่วยงานของรัฐที่มี

 36.2 เปนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 4 ใน 3ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา  

        ที่ขอเทียบและมีจ�านวนหน่วยกิตเทียบเท่าตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน

 36.3 เปนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือระดับคะแนน 2.00

        หรือเทียบเท่า
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ข้อ 37  การโอนหน่วยกิตของการศึกษาในระบบ

 37.1 การโอนหน่วยกิตส�าหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

  37.1.1 การเทียบรายวิชาที่ขอโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาที่จะรับเข้าศึกษาทั้งนี้ให้เปนไป

           ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 36

  37.1.2 สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจ�านวนหน่วยกิต รวมของ

           หลักสูตรที่รับโอน

  37.1.3 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ให้น�ารายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตมาคิดยกเว้น  

           นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันน�ารายวิชาที่เคยเรียนมาคิดด้วย

  37.1.4 ให้นกัศึกษายืน่ค�าร้องในภาคเรยีนแรกทีเ่ข้าศกึษา และมสีทิธ์ิยืน่ขอเทียบโอนหน่วยกติของ

           รายวิชาในหลักสูตรนั้นได้เพียงครั้งเดียว

 37.2 การโอนหน่วยกิตส�าหรับนักศึกษาจากในสถาบัน

  37.2.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนหน่วยกิต สามารถยื่นค�าร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตได้

           ภายใน 3 สัปดาห์แรกของทุกภาคการศึกษา ก่อนภาคการศึกษาที่ยื่นค�าร้องขอส�าเร็จ

           การศึกษา และมีสิทธิ์ยื่นขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว

  37.2.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้เทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของสาขาวิชา  

           หรือคณะที่ขอย้ายเข้า ส่วนรายวิชาอื่น ๆ จะไม่น�ามาค�านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่จะ

           แสดงผลไว้ในใบแสดงผลการเรียน

 37.3 การโอนหน่วยกิตส�าหรับนักศึกษาที่ขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง

  37.3.1 นักศึกษาประสงค์จะขอเข้าศึกษาปริญญาที่สองให้ยื่นค�าร้องต่อส�านักทะเบียนวัดผลและ  

           ประเมินผลอย่างน้อย 2 เดือนก่อนก�าหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเข้า  

                     ศึกษา ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาที่นักศึกษาขอเข้าศึกษา

  37.3.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะหรือสาขาวิชา

           เปนผู้พิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้ว และก�าหนดรายวิชาที่นักศึกษาต้อง

           ศึกษาเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

  37.3.3 ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรปริญญาที่ขอศึกษา

  37.3.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ของจ�านวนหน่วยกิตรวมของ 

           4 ใน 3หลักสูตรที่รับโอน และต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า ของ

           จ�านวน 4 ใน 1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

  37.3.5 รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ ให้เปนไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 36

ปริญญาที่สองในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอศึกษาปริญญาที่สอง ยังขาดความรู้ใน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบัน ก็อาจก�าหนดให้นักศึกษาเรียนเพิ่มเติมวิชาเหล่านี้

ได้โดยไม่นับเปนหน่วยกิตสะสม

  37.3.6 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ไม่

           น�ามาค�านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม



62

คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ข้อ 38  การโอนหน่วยกิตของการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ

 38.1 ประเภทของผลงานและวิธีการประเมินให้เปนไปตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาก�าหนดให้ผู้ขอเทียบ

        โอนน�าผลงานเกี่ยวกับวิชาที่ขอเทียบโอนยื่นต่อคณะกรรมการประจ�าคณะหรือสาขาวิชาเพื่อ

        พิจารณาเปนรายๆ หรือให้คณะกรรมการเทียบโอนกลั่นกรอง โดยก�าหนดให้มีการสอบข้อเขียนหรือ

        สัมภาษณ์ และเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการประจ�าคณะหรือสาขาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 38.2 เกณฑ์ผ่านการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือระดับคะแนน หรือ 2.00

        เทียบเท่า

 38.3 การเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนรู้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�าคณะหรือ

        สาขาวิชา

 38.4 ให้นับจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้ แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน

        ตัวอักษรตามล�าดับขั้น และไม่มีการน�ามาค�านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

 38.5 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ของจ�านวนหน่วยกิต 4 ใน 3 รวมของ

        หลักสูตรที่รับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอย่างน้อย ปีการศึกษา 1

หมวด 14

สถานภาพของนักศึกษา

ข้อ 39  การจ�าแนกสถานภาพนักศึกษา กระท�าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาที่เข้า  

 ศึกษาเปนปีแรก โดยปกติการจ�าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท�าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่  

 เริ่มเข้าศึกษา

ข้อ 40  นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 2.00

ข้อ 41  นักศึกษาทดลองเรียน หรือนักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต�่ากว่า 2.00

ข้อ 42  การเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษา จะกระท�าเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้

 42.1 นักศึกษาที่สอบได้น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเปนนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 42.2 นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 33 หน่วยกิต ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเปนนักศึกษา  

        ชั้นปีที่ 2

 42.3 นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 66 หน่วยกิต ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเปนนักศึกษา  

        ชั้นปีที่ 3

 42.4 นักศึกษาที่สอบได้ตั้งแต่ 99 หน่วยกิต ขึ้นไปให้เทียบฐานะเปนนักศึกษาชั้นปีที่ 4
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หมวดที่ 15

การลาพักการศึกษา

ข้อ 43  นักศึกษาอาจยื่นค�าร้อง ขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้

 43.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

 43.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือที่อื่นใดที่สถาบันเห็นสมควร

 43.3 เจ็บปวยต้องพักรักษาตัวเปนเวลานานตามค�าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จาก สถานพยาบาลของ

        ทางราชการหรือเอกชน

 43.4 มีเหตุจ�าเปนส่วนตัว หรือมีเหตุผลอันสมควรได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่น

        ค�าร้องโดยเร็วที่สุดต่อคณบดี ยกเว้นสองภาคการศึกษาแรกที่ได้เข้าศึกษาในสถาบันจะลาพัก

        การศึกษาไม่ได้ นอกจากได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ

ข้อ 44 การลาพักการศึกษา ตามข้อ 43 นั้น หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามีความ

ข้อ 45 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย

ข้อ 46  ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปน

 นักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเปนนักศึกษา

ข้อ 47  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหากจะกลับเข้าศึกษาต่อให้ท�าค�าร้องเพื่อขออนุมัติลงทะเบียน

 รายวิชาต่อคณบดี

ข้อ 48  เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับมาศึกษาแล้ว ให้มีสภาพการเปนนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพัก

 การศึกษา

ข้อ 49  ภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้การลาพักในระหว่าง

 49.1 ถ้าวันที่ขอลาพักอยู่ในระหว่าง 14 วันแรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา รายวิชาทั้งหมดจะไม่ปรากฏ

        ในใบรายงานผลการศึกษา

 49.2 ถ้าวันขอลาพักพ้นก�าหนด 14 วันแรกแต่ยังอยู่ภายใน 6 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา

        ให้บันทึกอักษร “W” ส�าหรับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น

 49.3 เมื่อพ้นก�าหนด 6 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาอาจลาพักได้ในกรณีที่มี

        เหตุผลอันสมควร โดยนักศึกษาหรือผู้แทนที่เชื่อถือได้ยื่นหลักฐานที่ชัดเจนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ

        พิจารณาเสนอคณบดีแล้วแต่กรณีเมื่อได้รับอนุมัติให้ลาพักได้แล้ว ให้บันทึกอักษร “W” ส�าหรับ

        รายวิชาทุกวิชา ที่ลงทะเบียนในภาคนั้น

ประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากที่ได้ศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อยสอง

ภาคการศึกษา ยกเว้นจะได้รับอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี ทั้งนี้ให้คณบดีอนุมัติได้ครั้งละหนึ่งภาคการ

ศึกษาปกติแต่ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจ�าเปนที่จะต้องขอลาพักต่อไป

อีก ให้ขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากอธิการบดี
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ข้อ 50  นักศึกษาที่ถูกลงโทษห้ามเข้าสอบไล่ตามระเบียบ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ให้ลาพักการศึกษาในภาคการ

ศกึษานัน้และบนัทึกโทษนัน้ไว้ในระเบียน ซึง่ปรากฏในใบรายงานผลการศกึษาด้วยในกรณดีงักล่าวให้ถอืว่า

นักศึกษาผู้นั้นไม่ได้รับค่าระดับคะแนนและจ�านวนหน่วยกิตใด ๆ ส�าหรับรายวิชาที่ถูกห้ามเข้าสอบไล่
ข้อ 51  การลาพักไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือการถูกให้พักการศึกษาไม่เปนเหตุให้ระยะเวลาการเปนนักศึกษาเกิน

 ระยะเวลาที่ก�าหนดตาม ข้อ 55 นับจากวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเปนส�าคัญ

หมวด 16

นักศึกษาที่กระทําทุจริตในการสอบ

ข้อ 52  นักศึกษาที่กระท�าทุจริตในการสอบจะต้องได้รับโทษซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดได้ก�าหนดโทษตาม

 ลักษณะของความผิด

 52.1 คณะกรรมการวินิจฉัยความผิด

  การวินิจฉัยความผิดให้กระท�าโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย

  52.1.1 ประธานกรรมการสอบไล่หรือผู้ที่ประธานกรรมการสอบไล่มอบหมาย ท�าหน้าที่เปน

           ประธาน

  52.1.2 ผู้แทนจากฝายทะเบียนนักศึกษา

  52.1.3 ผู้แทนจากส�านักกิจการนักศึกษา

  52.1.4 ผู้แทนจากสาขาวิชาที่นักศึกษาถูกกล่าวหา

  มติของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดในการก�าหนดโทษนักศึกษาที่กระท�าหรือพยายามกระท�า

 ทุจริตให้ถือเปนที่สิ้นสุด

 52.2 ลักษณะความผิดและบทลงโทษ

  บทลงโทษจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระท�าความผิดดังต่อไปนี้

  52.2.1 ความผิดลักษณะที่หนึ่ง เปนการกระท�าผิดโดย

          (1) น�าเอกสารหรอืสิง่ใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัรายวชิานัน้เข้าไปในห้องสอบ และมพีฤติ

     กรรมส่อว่าได้ใช้ประโยชน์ในการกระท�าทจุริตแล้ว หรอืเพือ่จะได้ใช้ ประโยชน์หรอืเข้า  

     ลกัษณะเตรียมการทุจริต

          (2) ส่งค�าตอบให้ผู้อื่นลอกหรือก�าลังลอกหรือจะลอกค�าตอบจากผู้อื่นซึ่งส่งให้โดย วิธีส่ง

     เอกสารหรือมีการส่งหรือรับข้อความโดยวิธีอื่นให้แก่กันและมีหลักฐานอย่างชัดเจน

          (3) สอบแทนกัน ในวิชาที่มีหรือไม่มีการบันทึกหน่วยกิต นักศึกษา

      - ได้ F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้นและได้ W ในรายวิชาอื่นที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ใน

        ภาค การศึกษานั้นทุกวิชา และ

- ถูกพักการเรียนหนึ่งปีการศึกษา โดยให้เริ่มพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

  ถ้าการกระท�าความผิดนั้นมีบุคคลภายนอกร่วมด้วย สถาบันจะแจ้งให้หน่วยงานที่

  บุคคลนั้นสังกัดทราบเพื่อพิจารณาโทษต่อไป
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  52.2.2 ความผิดลักษณะที่สอง เปนการกระท�าผิดโดยมีเอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชา

นั้นไว้ในครอบครองในเวลาสอบ โดยมีพฤติกรรมที่ส่อว่ามีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการกระ

ท�าทุจริตไม่ชัดเจน นักศึกษาจะถูกลงโทษดังนี้

    - ได้ F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้นและได้ W ในรายวิชาอื่นที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ใน  

      ภาค การศึกษานั้นทุกวิชา และ

    - ถูกพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษาโดยให้เริ่มพักการเรียนในภาคการศึกษาถัด  

        ไป หากเปนการทุจริตในภาคการศึกษาที่สองนักศึกษาจะถูกพักการเรียนใน  

      ภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาถัดไป 

  52.2.3 ความผิดลักษณะที่สาม เปนการกระท�าความผิดโดยการลอกหรือพยายามลอกผู้อื่น  

      หรือยินยอมให้ผู้อื่นลอกโดยมิได้ส่งเอกสารหรือข้อความให้แก่กัน โดยมีกรรมการคุมสอบ                

   อย่างน้อยสองคน เห็นพฤติกรรมดังกล่าวอย่างแน่ชัด โทษความผิดในลักษณะดังกล่าว   

   นักศึกษาจะได้ F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้น

  52.2.4 ความผิดลักษณะที่สี่ ได้แก่การกระท�าความผิดดังต่อไปนี้

   (1) การพิมพ์มาล่วงหน้า

   (2) การน�าสูตรเข้าไปในห้องสอบ

   (3) การน�าอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ต้องห้ามในวิชานั้น เข้าไปในห้องสอบ

   (4) น�าโจทย์ข้อสอบออกจากห้องสอบ

   โทษความผิดในลักษณะดังกล่าวนักศึกษาจะถูกท�าทัณฑ์บนสูงสุด

  52.2.5 ความผิดลักษณะที่ห้า เปนการกระท�าความผิดโดยมีเอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

             กับวิชาที่สอบไว้ในครอบครอง หรือมีพฤติกรรมอื่นใดที่ท�าให้เกิดปัญหาในการคุมสอบ

             แต่ไม่ถึงขั้นทุจริต โทษความผิดในลักษณะดังกล่าวนักศึกษาจะถูกตักเตือนเปนลาย

             ลักษณ์อักษรและหากยังกระท�าความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกในครั้งต่อๆ ไปจะถูก  

   ลงโทษเพิ่มขึ้นตามล�าดับ

  52.2.6 อ�านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดในกรณีเกิดการกระท�าทุจริตในการสอบอย่าง  

   อื่นนอกจากที่ระบุไว้แล้ว หรือมีการกล่าวหาในภายหลังการสอบได้เสร็จสิ้นไปแล้วว่าได้  

   เกิดการกระท�าทุจริตขึ้นในการสอบครั้งใด ให้คณะกรรมการวินิจฉัยความผิดพิจารณา  

            ก�าหนดโทษนกัศกึษาทีก่ระท�าหรอืพยายามกระท�าทจุรติได้  ตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี
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หมวด 17

ระเบียบ วินัย มารยาท และความประพฤติของนักศึกษา

ข้อ 53 เพื่อให้นักศึกษา มีความประพฤติที่ดีงามและมีความตั้งใจต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ คู่คุณธรรม

 นักศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัยของสถาบันตามประกาศ ว่าด้วยระเบียบ วินัย

 มารยาท และความประพฤติของนักศึกษา

หมวด 18

การพ้นสภาพนักศึกษา

ข้อ 54  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

 54.1 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ยกเว้นในภาคการศึกษาแรก 1.50

 54.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า ในสามภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 1.75

 54.3 ไม่สามารถศึกษาส�าเร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

 54.4 สถาบันสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา ด้วยสาเหตุกระท�าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 54.5 ลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันเว้นแต่ได้รับอนุมัติเปนกรณีพิเศษ

 54.6 ส�าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร

 54.7 ต้องค�าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิด

        ลหุโทษ

 54.8 ลาออก

 54.9 ถึงแก่กรรม

หมวด 19

ระยะเวลาการศึกษาและการขอรับปริญญา

ข้อ 55  ระยะเวลาการศึกษา

 55.1 นักศึกษาเต็มเวลาต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี (6 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า) และอย่าง

        มากไม่เกิน 8 ปี (16 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า)

 55.2 นักศึกษาสมทบหรือนักศึกษาไม่เต็มเวลา ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 7 ปี (14 ภาคการศึกษาปกติ

        หรือเทียบเท่า) และอย่างมากไม่เกิน 12 ปี (24 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า)

ข้อ 56  นักศึกษาจะส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตร เมื่อได้เรียนและสอบได้จ�านวนหน่วยกิตครบตามที่ก�าหนด  

 ไว้ในหลักสูตร และข้อก�าหนดของสาขาวิชา และสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
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ข้อ 57  การให้ปริญญา นักศึกษาที่จะขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 57.1 ส�าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร

 57.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 2.00

 57.3 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมที่จะได้ปริญญาบัตร

 57.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน

ข้อ 58  นักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตร แต่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 จะรับปริญญาได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียน  

 เรียนวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ขั้น D+ , D หรือ F หรือลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ซึ่งคณบดีเปนผู้อนุมัติ

 จนกว่าจะท�าคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่สถาบันก�าหนด

ข้อ 59  นักศึกษาจะต้องช�าระหนี้ทั้งหมดที่มีต่อสถาบันให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา

ข้อ 60  สภาสถาบัน เปนผู้พิจารณาอนุมัติปริญญา

ข้อ 61  การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม มีดังนี้

 61.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องมี

        คุณสมบัติดังนี้

  61.1.1 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่เคยสอบวิชาใด ๆ ได้ D หรือ F

  61.1.2 นักศึกษาภาคปกติ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามก�าหนดภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ทั้ง  

           นี้ให้นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักด้วย

  61.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย

 61.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องมี

        คุณสมบัติดังนี้

  61.2.1 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3.50 และไม่เคยสอบวิชาใด ๆ ได้ D

           หรือ F

  61.2.2 นักศึกษาต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามก�าหนดภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ให้นับ  

           ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักด้วย

ข้อ 62  สถาบันจะจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเปนคราว ๆ ไป

ข้อ 63  ให้อธิการบดีเปนผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�านาจสั่งการให้เปนไปตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ)    

       (ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย)

     นายกสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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