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พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจอันถองแท

ในเนื้อหาสาระการประกอบการชุมชน
เปนผูประกอบการที่มีจิตวิญญาณและวิธีคิดอยางผูประกอบการ
มีทศั นคติทดี่ ตี อ การประกอบการชุมชนและนํามาใชเปนเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาชีวติ ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
สามารถใชขอมูลในการคิด วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผน
และแกไขปญหาการประกอบการชุมชน
บูรณาการความรูสาขาตาง ๆ นําอดีตมาตอยอด
ปรับใหเปนปจจุบัน และสรางคุณคาใหมในอนาคต
เพื่อพัฒนาชีวิตตนเองและการประกอบการชุมชน
ดํารงชีวิตเปนแบบอยางที่ดีตอครอบครัว ชุมชน และสังคม
อยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสุข
และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทองถิ่นตนโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
เครื่องหมาย สี และตนไมประจําสถาบัน

เครื่องหมาย สี และตนไมประจําสถาบัน

เครื่องหมาย
เครื่องหมายของสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน ประกอบดวย รูปวงกลมโดยมีรูปคนหันหนาเขาหากันอยูใน
ขอบวงกลม สวนในขอบวงกลมสวนนอก ประกอบดวย ชื่อสถาบันเปนภาษาไทย “สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน”
อยูดานบน มีชื่อสถาบันเปนภาษาอังกฤษ “Learning Institute For Everyone” อยูดานลาง
ความหมาย
รูปคนหันหนาเขาหากัน หมายถึง ความสมานฉันท ความเปนชุมชน ประชาสังคม ความรวมมือ
			
ตั้งแตครอบครัวไปถึงระดับชาติ เพื่อใหเกิดชุมชนและสังคมเรียนรู
รูปวงกลมรอบคน
หมายถึง ความเปนหนึ่ง เอกภาพ การบูรณาการวิชาความรูใหเปนปญญา
			
ที่หลอมรวมผูคนเขาดวยกัน ใหเชื่อมโยงสัมพันธเปนหนึ่งกับธรรมชาติ จักรวาล
			
และสรรพสิ่ง อันเปนฐานคิดแบบองครวมของภูมิปญญาตะวันออก และ
			
ภูมิปญญาทองถิ่น
สีประจําสถาบันและสาขาวิชา
สีเขียวอมฟา 			
สีเขียวตองกลวยเทพพนม

หมายถึง
หมายถึง

สีประจําสถาบัน
สีประจําสาขาวิชา

ตนไมประจําสถาบัน
กลวยเทพพนม
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

ความเป็นมา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนก่อตั้งโดย “มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” (สสวช.) ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิ
หมู่บ้านที่ได้ร่วมกันก่อตั้ง “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนหน้านี้ และพัฒนาเป็นมูลนิธิดังกล่าวในปี พ.ศ.2549
มูลนิธสิ ถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) มีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูข้ องชุมชน ตลอดจนเชือ่ มโยงเครือข่ายการเรียนรูข้ องชุมชนด้วยแนวคิด “ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้ม
แข็ง” เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดย
การพัฒนาหลักสูตร “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ภายใต้ “โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” ร่วมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตัง้ แต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ประสบการณ์
และบทเรียนจากการจัดการศึกษาดังกล่าว ส่งผลให้มูลนิธิฯ ตัดสินใจก่อตั้ง “สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” ให้มี
สถานะเปน็ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพือ่ จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรของตนเองอย่างอิสระ โดยได้รบั อนุญาต
จากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2553 และเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2553 ในระดับปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) จ�ำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดการสุขภาพชุมชน และการจัดการการเกษตรยั่งยืน และในระดับปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จ�ำนวน 2
สาขาวิชา ได้แก่ สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
สถาบันการเรียนรูเ้ พือ่ ปวงชน มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะเปน็ สถาบันอุดมศึกษาทางเลือกของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูใ้ หญ่และผูข้ าดโอกาสทางการศึกษาทีอ่ ยูใ่ นชนบท นโยบายการศึกษาของสถาบันนีจ้ งึ เปน็ การจัดการศึกษา
เพือ่ ท้องถิน่ เน้นการเชือ่ มโยงเครือข่ายการเรียนรูโ้ ดยความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิน่ เครือข่ายราชการและ
เครือข่ายชุมชนท้องถิน่ ทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับภูมภิ าค เพือ่ ผนึกพลังการจัดการความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา และทรัพยากร
ที่ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
ภาคีร่วมก่อตั้ง
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
Learning Institute For Everyone: LIFE

คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงคหลัก
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางโอกาสและทางเลือกการศึกษาสําหรับผูใหญใหเรียนรูตอเนื่องในระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาเอก และการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเอง โดยอาศัยประสบการณชีวิตและการทํางาน
2. เพือ่ สรางกระบวนการเรียนรูท เี่ อาชีวติ เปนตัวตัง้ ใหผ เู รียนมีบทบาทสาํ คัญในการจัดการความรูจ ากประสบ
การณ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการปฏิบัติ
3. เพื่อสรางผูนําการพัฒนาทองถิ่นจากบุคคลในชุมชนเองใหเรียนรูจากการปฏิบัติและการดําเนินระหวาง
ทีเ่ รียนเพือ่ ใหท อ งถิน่ มีแนวทางการพัฒนาตนเองทีน่ าํ ไปสูก ารแกป ญ
 หาชุมชนทอ งถิน่ แบบบูรณาการ และรอบดา นได
อยางแทจริง
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อดําเนินภารกิจหลักทั้งสี่ดานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนปญญาชนทองถิ่นที่ใชปญญาที่มาจากการเรียนรูสูการปฏิบัติ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตสูสังคมเรียนรูและผนึกพลังประสานเครือขายใหชุมชนในทองถิ่นพัฒนาแบบบูรณาการ
ไดรอบดาน

ปรัชญา
ปณิธาน

สรางสรรคปญญา ความรู คูการปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่และชุมชน

วิสัยทัศน์
สถาบันชั้นนําที่การจัดการศึกษาเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล�้ำและความยากจน
พันธกิจ
1. พัฒนาการอุดมศึกษาที่เนนการศึกษาเพื่อคนวัยทํางานใหสามารถจัดการความรู จัดการชีวิตและ
ประกอบการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. พัฒนาการอุดมศึกษาที่เนนสรางคนรุนใหมใหสามารถนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผสมผสานกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางนวัตกรรมในการประกอบการชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาการอุดมศึกษาที่เนนสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทองถิ่น
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การจัดกระบวนการศึกษา
เพื่อใหหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว สถาบันจึงไดจัดทําแนวทางบริหารหลักสูตรหรือแนวทาง
จัดการเรียนการสอนไว 3 ประการ ดังนี้
1. เนื้อหา (content) เปนของผูเรียน นักศึกษาแตละคนตองกําหนดเปาหมายชีวิต และนําเนื้อหาจาก
อาชีพ/ประสบการณจัดทําโครงงาน (Project) และเรียนรูบนพื้นฐานโครงงานของตน (Project based) ตลอด
ชวงเวลาที่การศึกษา เพื่อใหทุกคนสามารถพัฒนาตนเองเปนผูประกอบการชุมชน
2. กระบวนการ (processes) สถาบันเปนผูก าํ หนดกระบวนการเรียนรูใ หแกนกั ศึกษา โดยกําหนดแนวทาง
5 ขั้นตอน ดังนี้
		
1) เปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนกระบวนทัศน
		
2) กระบวนการตัดสินใจเขาสูการประกอบการชุมชน
		
3) เรียนรูจากแบบอยางที่ดี (Best practice)
		
4) ปฏิบัติจริง
		
5) สราง/สังเคราะหความรูจากขอมูลและประสบการณจากการปฏิบัติ
3. การสอนงาน (coaching) เปลี่ยนจากการ “สอนหนังสือ” เปน “สอนงาน” อาจารยจะเปนผูชี้แนะ
นักศึกษาใหสามารถนําโครงงานของตนไปปฏิบัติไดจริงและเปนผูประกอบการชุมชนที่ประสบความสําเร็จ
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คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

เรียนรูสูการประกอบการชุมชน
อยูใ นสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสุข
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2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน)
ชื่อยอ : ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน)
ชือ่ ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Arts (Community Entrepreneurship and Life Development)
ชื่อยอ : B.A. (Community Entrepreneurship and Life Development)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
หลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนและผูเกี่ยวของในดานการพัฒนาชีวิตและ
ประกอบการชุมชน
4. รูปแบบของหลักสูตร และระบบการจัดการศึกษา
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 4 ป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา
16 สัปดาหและจัดใหมีการศึกษาภาคฤดูรอน
วัน – เวลาในการดําเนินการจัดการเรียนรู
		
วันเสาร อาทิตย และวัน-เวลาราชการปกติ
		
ภาคเรียนที่ 1 ระหวางเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน
		
ภาคเรียนที่ 2 ระหวางเดือน ธันวาคม - มีนาคม
		
ภาคฤดูรอน ระหวางเดือน เมษายน - กรกฎาคม
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สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
		
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบชุมชน
ชือ่ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Community Entrepreneurship and Life Development

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ขอมูลทั่วไป

คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
5. สถานภาพของหลักสูตร
การอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สภาวิชาการ สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน ไดพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563(27) เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ 2563
สภาสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน ไดพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563(49)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) อาชีพอิสระ และผูประกอบการชุมชน/สังคม
2) ขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ ตามที่ ก.พ. กําหนด
3) ครูและครูผูชวยตามที่สํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหความเห็นชอบ
4) พนักงานองคกรเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน
5) ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.
6) ผูบ ริหาร หรือผูน าํ องคกรภาคประชาชน / กลุม / ชมรม / สมาคม / มูลนิธิ / สหกรณ / วิสาหกิจชุมชน
ผูบริหารองคกรภาคประชาสังคม และผูบริหารองคกรพัฒนาเอกชน
7. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเทา
2) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
3) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ถูกไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมากอนเนื่องจากลงโทษ
ทางวินัยรายแรง
4) เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพความเปนนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตน
อยูในระเบียบวินัยของสถาบันและสังคม
5) ตองสมัครและผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนด
8. สถานที่จัดการเรียน/แหลงเรียนรู
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน และศูนยการเรียนรูเพื่อปวงชน
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ปรัชญาของหลักสูตร
เรียนรูสูการประกอบการชุมชน อยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสุข
ความสําคัญของหลักสูตร
1) มุงสรางบัณฑิตใหเปนผูประกอบการที่มีจิตวิญญาณผูประกอบการ มีความคิดสรางสรรค มีความรู
ความสามารถและทักษะในการประกอบการชุมชน และนํามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางงาน
และสรางรายไดใหแกตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี
(2) เนนการประกอบการที่ชุมชนรวมกันสรางสรรคขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต ทุนและภูมิ
ปญญาของตน ชวยใหเกิดการสรางผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมหรือการสรางสรรคใหม ๆ ที่กระตุนใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ และเปนการประกอบการ ชุมชนที่ใหน�้ำหนักกับการเชื่อมโยง
การผลิตทัง้ สามระดับ คือ ระดับตนน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ ใหอ ยูใ นกระบวนการเดียวกันซึง่ จะชว ยแกป ญ
 หาความ
เหลื่อมล�้ำและความยากจนในหมูเกษตรกรและประชาชนในชนบท
(3) เปนหลักสูตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) นโยบายประเทศไทย 4.0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561
-2580) และวิสัยทัศนของสถาบันที่เนนการจัดการศึกษาเรียนรูเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล�้ำและความยากจน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และความรูความสามารถ ดังนี้
(1) เปนนักสรางสรรคนวัตกรรมในการแกไขปญหาโดยมีความรับผิดชอบตอสังคม
(2) เปนผูประกอบการที่มีจิตวิญญาณและวิธีคิดอยางผูประกอบการ
(3) ประกอบกิจการที่นําอดีตมาตอยอด ปรับใหเปนปจจุบัน และสรางคุณคาใหมในอนาคต
(4) ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสุข
(5) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทองถิ่นตนโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวติ และประกอบการชุมชน มีโครงสรา งหรือองคป ระกอบ
ของหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาสอดคลองกับทีก่ าํ หนดไวใ นเกณฑม าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หนวยกิต
ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 				
30 หนวยกิต
		
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 			
6
หนวยกิต
		
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 		
18
หนวยกิต
		
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสุขภาพ 		
6
หนวยกิต
ข) หมวดวิชาเฉพาะ 					
84 หนวยกิต
		
(1) วิชาพื้นฐาน 					
30
หนวยกิต
		
(2) วิชาเฉพาะดาน 				
30
หนวยกิต
		
(3) วิชาการพัฒนาชีวิต 				
10
หนวยกิต
		
(4) วิชาฝกประสบการณภาคสนาม 		
14
หนวยกิต
ค) หมวดวิชาเลือกเสรี 					
6
หนวยกิต
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ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
		
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 				
รหัสวิชา 		
ชื่อวิชา 							
GE634101 		
ภาษาและวัฒนธรรมการใชภาษา 				
GE634102 		
สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล 			
		
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 			
รหัสวิชา 		
ชื่อวิชา 							
GE634103 		
เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจําวัน 			
GE634104 		
การคิด วิเคราะห และการตัดสินใจ 			
GE634105 		
พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 				
GE634106 		
ชุมชนอภิวัตน 						
GE634107 		
สุนทรียภาพแหงชีวิต 					
GE634108 		
สันติศึกษา 						
		
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสุขภาพ 				
รหัสวิชา 		
ชื่อวิชา 							
GE634109 		
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 			
GE634110 		
การดูแลสุขภาพแบบองครวม 				

6 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข) หมวดวิชาเฉพาะ 84 หนวยกิต
		
(1) วิชาพื้นฐาน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา 		
ชื่อวิชา 							
CE634201 		
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 			
CE634202 		
กระบวนทัศนและวาทกรรมการพัฒนา 			
CE634203 		
การคิดสรางสรรคและการสรางพลังชีวิต 			
CE634204 		
การจัดการเศรษฐกิจสรางสรรค 				
CE634205 		
ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการประกอบการชุมชน 		
CE634306 		
ภาวะผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ 			
CE634307 		
กฎหมายสําหรับการประกอบการชุมชน 			
CE634408 		
การพัฒนาชุมชน 					
CE634409 		
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 			
CE634410 		
การพัฒนาครัวเรือน กลุมและองคกรเครือขาย 		

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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รายวิชาในหลักสูตร

คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
		
(2) วิชาเฉพาะดาน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา 		
ชื่อวิชา 							
น(ท-ป-อ)
CE634211 		
การประกอบการชุมชน 					
3(2-2-5)
CE634212 		
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกอบการชุมชน
3(2-2-5)
CE634213 		
วิถีผูประกอบการชุมชน 					
3(3-0-6)
CE634214 		
การจัดการโลจิสติกส หวงโซอุปทาน และหวงโซคุณคา
3(2-2-5)
CE634215 		
การจัดการองคกรสําหรับการประกอบการชุมชน 		
3(2-2-5)
CE634216 		
นวัตกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสาํ หรับการประกอบการชุมชน 3(2-2-5)
CE634317 		
กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน 		
3(2-2-5)
CE634318 		
การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาด 		
3(1-4-4)
CE634319 		
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสําหรับผูป ระกอบการชุมชน 3(1-4-4)
CE634420 		
การจัดการความรูดานการประกอบการชุมชน 		
3(1-4-4)
		
(3) วิชาการพัฒนาชีวิต (10 หนวยกิต)
รหัสวิชา 		
ชื่อวิชา 							
น(ท-ป-อ)
LD634101 		
การพัฒนาชีวิต 1 การวางเปาหมายชีวิต
			
และโครงงานประกอบการชุมชน 				
2(1-3-4)
LD634202 		
การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการชุมชน 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) วิชาฝกประสบการณภาคสนาม (14 หนวยกิต)
รหัสวิชา 		
ชื่อวิชา 							
น(ท-ป-อ)
EX634101 		
การประกอบการชุมชนศึกษา 				
3(1-4-4)
EX634202 		
การฝกประสบการณภ าคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน 3(0-9-0)
EX634303 		
การฝกประสบการณภาคสนาม 2 การจัดการประกอบการชุมชน 3(0-9-0)
EX634304 		
การฝกประสบการณภาคสนาม 3
			
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน 			
3(0-9-0)
EX634405 		
สัมมนาการประกอบการชุมชน 				
2(1-2-3)
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ค) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา 		
ชื่อวิชา 							
SE634201 		
วิถีอาเซียนกับการประกอบการชุมชน 			
SE634202 		
บัญชีและการเงินสําหรับการประกอบการชุมชน 		
SE634203 		
การประกอบการสุขภาพทางเลือก 				
SE634204 		
การประกอบการทองเที่ยวชุมชน 				
SE634205 		
การประกอบการการเกษตร 				
SE634206 		
การตลาดดิจิทัลส�ำหรับผู้ประกอบการ 			
SE634207 		
การจัดการการคาชายแดน 				
SE634208 		
สุขภาวะและความปลอดภัยในการประกอบการ 		
SE634209 		
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 		
SE634210 		
นวัตกรรมชุมชน 						
SE634211 		
การจัดกระบวนการเรียนรูใหม 				
SE634212 		
ผูประกอบการภาคปฏิบัติ 					
SE634213 		
ผูประกอบการสังคม 3					
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คําอธิบายรายวิชา

คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
		
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 			
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 							
น(ท-ป-อ)
GE634101 ภาษาและวัฒนธรรมการใชภาษา 			
3(3-0-6)
		
Language Usage Cultural and Language
ฟง อาน พูด และเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาทองถิ่นทั้งในและหรือตางประเทศในกลุม
ประเทศอาเซียนหรือภูมิภาคอื่นตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม โดยฝกเขียนและนําเสนอดวยคลิปวีดีโอ
GE634102 สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล 			
3(3-0-6)
		
Digital Society Communication and Information
วิเคราะหขอมูล ขาวสาร และความรูในบริบทการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคมดิจิทัล ที่มีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การสื่อสารเพื่อสรางเครือขาย การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งจริยธรรมในการสื่อสาร โดยฝกใชสารสนเทศในสังคมดิจิทัลและนําเสนอดวยคลิปวีดีโอ
		
		
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 		
18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 							
น(ท-ป-อ)
GE634103 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจําวัน 		
3(3-0-6)
		
Daily Life Management and Economic
วิเคราะหเศรษฐกิจกับการดํารงชีวิตในยุคปจจุบัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ชุมชน และธุรกิจเอกชน โดยใหทํารายงานกรณีศึกษาของตนเอง
GE634104 การคิด วิเคราะห และการตัดสินใจ 			
3(3-0-6)
		
Decision and Analytical Thinking
วิเคราะหกระบวนการเรียนรูเทคนิคการคิด ตรรกะการใหเหตุผลและการตัดสินใจ
โดยใหคิดวิเคราะหบนฐานขอมูลทั้งระดับบุคคล องคกร และประเทศ

20

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
GE634105 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 				
3(3-0-6)
		
Thai Society and World Society Dynamic
วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งระดับโลกและประเทศไทยในดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอวิถีชีวิตและชุมชน การมีสวนรวมรับผิด
ชอบตอสังคมในวิถีประชาธิปไตยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใหทํากรณีศึกษาประจําภาคเรียน
GE634106 ชุมชนอภิวัตน 						
3(3-0-6)
		
Activism Community
ศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมของชุมชน และสิทธิชมุ ชน กระบวนการเรียนรูเ พือ่ การจัดการตนเองของชุมชนทอ งถิน่ โดยใหท าํ กรณีศกึ ษา
ชุมชนของตนเอง
GE634107 สุนทรียภาพแหงชีวิต 					
3(3-0-6)
		
Aesthetics in Life
ศึกษาสุนทรียศาสตร คุณคาสุนทรียภาพระหวางตัวบุคคลกับธรรมชาติหรืองานศิลปะการคิดเชิงบวก การ
สรางความสุขในชีวิตและการทํางาน โดยใหนําเสนอกิจกรรมที่สรางสุนทรียภาพของตนเอง
GE634108 สันติศึกษา 						
3(3-0-6)
		
Peace Studies
ศึกษาหลักและกระบวนการสันติวิธี การไกลเกลี่ยขอพิพาทและความขัดแยงโดยอาศัยหลักศาสนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น กฎหมาย รวมทั้งองคกรและกลไกในกระบวนการยุติธรรม โดยศึกษาการแกไขปญหาความ
ขัดแยงและบทเรียนทั้งในและตางประเทศ
		
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและสุขภาพ 			
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 							
น(ท-ป-อ)
GE634109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 			
3(3-0-6)
		
Technology for Life and Science
ศึกษาพัฒนาการ ความสัมพันธ บทบาท และผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สําคัญ
โดยเฉพาะปญญาประดิษฐ (artificial intelligence) และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive technology) ที่มีตอ
มนุษย สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
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คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
GE634110 การดูแลสุขภาพแบบองครวม 				
3(3-0-6)
		
Holistic Health Care
วิเคราะหกระบวนทัศนสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองครวม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดสภาพ
แวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ และภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ โดยใหทํากรณีศึกษาตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ 84 หนวยกิต
		
(1) วิชาพื้นฐาน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 							
น(ท-ป-อ)
CE634201 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 			
3(3-0-6)
		
Sustainable Development and Sufficiency economy
วิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนทัศน เปาหมายและการพัฒนาที่
ยั่งยืน บทบาทเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมขององคกรภาครัฐ ภาค
เอกชนภาคประชาสังคม การเชื่อมโยงของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบการชุมชน โดยวิเคราะหกรณีศึกษา
CE634202 กระบวนทัศนและวาทกรรมการพัฒนา 			
3(3-0-6)
		
Development Discourse and Paradigm
วิเคราะหกระบวนทัศน วาทกรรมการพัฒนา และภาคปฏิบัติการในการขับเคลื่อน การพัฒนา
ขบวนการวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะหกรณีศึกษา
CE634203 การคิดสรางสรรคและการสรางพลังชีวิต 			
3(3-0-6)
		
Vital Force Creation and Creative Thinking
วิธีคิดสรางสรรคและการสรางพลังชีวิต สงเสริมและพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
ศักยภาพตนเองและการประกอบการชุมชน
CE634204 การจัดการเศรษฐกิจสรางสรรค 				
3(2-2-5)
		
Creative Economy Management
วิเคราะหเศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจสรางสรรคกับการพัฒนาในยุคปจจุบันและอนาคต วิธีคิดในการ
สรางสรรคธุรกิจ การเพิ่มคุณคาและมูลคาของสินคาและบริการ การจัดการธุรกิจในสังคมดิจิทัล หรือตลาดดิจิทัล/
ออนไลนตลอดจนสรางสรรคผลิตภัณฑอัตลักษณ โดยวิเคราะหกรณีศึกษาการจัดการเศรษฐกิจสรางสรรคในพื้นที่
CE634205 ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการประกอบการชุมชน 		
3(2-2-5)
		
Local Wisdoms for Community Entrepreneurship
ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นตอการพัฒนาการประกอบการชุมชน กระบวนการศึกษาและพัฒนาภูมิปญญา
แนวทางการพัฒนาและการเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาสากลที่นําไปสูการพัฒนาการประกอบการ
ชุมชนที่ยั่งยืน โดยศึกษาจากผูรูและผูทรงภูมิปญญาดานการประกอบการชุมชน
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CE634306 ภาวะผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ 			
3(3-0-6)
		
Strategic Management and Leadership
ศึกษาภาวะผูนําและการจัดการเชิงกลยุทธ ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล ธรรมาภิบาล และแนวโนม
ภาวะผูนําในอนาคต การสรางภาวะผูนํา กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารจัดการบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยใหทํารายงานการศึกษาผูนําตนแบบ
CE634307 กฎหมายสําหรับการประกอบการชุมชน 			
3(3-0-6)
		
Laws for Community Entrepreneurship
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบการชุมชน การจัดองคกรธุรกิจและการประกอบธุรกิจ ตราสาร
ทางการเงิน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วิสาหกิจชุมชน สหกรณ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วิสาหกิจเพื่อสังคม การสงเสริมการลงทุน หลักประกันสินเชื่อ การคุมครองผูบริโภค และกฎหมายแรงงาน
CE634408 การพัฒนาชุมชน 					
3(2-2-5)
		
Community Development
ศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรภาคประชาชน
วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาการประกอบการชุมชน โดย
วิเคราะหกรณีศึกษาและนําความรูที่ไดไปใชในวิชาการฝกประสบการณภาคสนาม
CE634409 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 			
3(1-4-4)
		
Participatory Action Research
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ฝกปฏิบัติและการนําเสนอรายงานผลการวิจัย
การประกอบการชุมชน
CE634410 การพัฒนาครัวเรือน กลุมและองคกรเครือขาย 		
3(2-2-5)
		
Household, Group and Network Organization Development
พัฒนาศักยภาพครัวเรือน กลุมและองคกรเครือขาย การเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การ
ประกอบการชุมชนกับการแกป ญ
 หาความเหลือ่ มล้าํ และความยากจน โดยวิเคราะหกรณีศกึ ษาปญหาความเหลือ่ มล�ำ้
และความยากจนในชุมชนของตนเอง
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
		
(2) วิชาเฉพาะดาน 					
30 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 							
น(ท-ป-อ)
CE634211 การประกอบการชุมชน 					
3(2-2-5)
		
Community Entrepreneurship
วิเคราะหการประกอบการชุมชนที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักการประกอบการชุมชน ความ
เชื่อมโยงของนวัตกรรมการประกอบการชุมชน แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการประกอบการชุมชนที่สรางสรรค
และมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะหกรณีศึกษาการประกอบการชุมชนในพื้นที่ของตนเอง
CE634212 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกอบการชุมชน
3(2-2-5)
		
Information Technology for Community Entrepreneurship
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกอบการชุมชน หลักการจัดการธุรกิจดิจิทัลมารเกต การ
ใชแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่ งมือในการประกอบการชุมชน การเผยแพรข อ มูลและการประเมิน
สารสนเทศในการพัฒนาการประกอบการชุมชน โดยใหทดลองปฏิบัติจริงทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
CE634213 วิถีผูประกอบการชุมชน 					
3(3-0-6)
		
Community Entrepreneurship ways
ศึกษาจิตวิญญาณและวิธีคิดอยางผูประกอบการชุมชน ปญหา อุปสรรค ความเสี่ยง และปจจัยความสําเร็จ
หรือลมเหลวในการประกอบการชุมชน การแกป ญ
 หาความขัดแยง และการปรับตัวของกิจการในสถานการณท มี่ คี วาม
เสี่ยงสูง โดยใหทํารายงานประจําภาคเรียน
CE634314 การจัดการโลจิสติกสหวงโซอุปทาน และหวงโซคุณคา 3(2-2-5)
		
Value chain and Supply chain Logistics Management
วิเคราะหองคประกอบหวงโซอุปทาน (supply chain) หวงโซคุณคา (value chain) และโลจิสติกส
ในการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มมูลคาและลดตนทุน กลยุทธทางธุรกิจและการสรางพันธมิตรหรือหุนสวนในการประกอบ
การชุ ม ชนทั้ ง ในระดั บ ต น น�้ ำ กลางน�้ ำ และปลายน�้ ำ โดยศึ ก ษาดู ง านการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ห ว งโซ อุ ป ทาน
และหวงโซคุณคาที่เปนแบบอยางที่ดี (best practice)
CE634315 การจัดการองคกรสําหรับการประกอบการชุมชน 		
3(2-2-5)
		
Community Entrepreneurship for Organization Management
ศึกษาองคกรและการจัดการ วิเคราะหปญหาและแนวทางพัฒนาองคกรธุรกิจ ตลอดจนนําหลักการ
จัดการองคก รมาปรับใชเ ปนเครือ่ งมือในการบริหารจัดการการประกอบการชุมชน โดยใหท าํ รายงานประจาํ ภาคเรียน
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CE634316 นวัตกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
		
สําหรับการประกอบการชุมชน 				
3(2-2-5)
		
Science and Technology Innovation for Community Entrepreneurship
ศึกษานวัตกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตอการประกอบการชุมชน เทคโนโลยีดานการจัดการ
การผลิต ผลผลิต ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาด การพัฒนานวัตกรรมมาใชในการประกอบการชุมชน และ
การจัดการทรัพยสินทางปญญา โดยวิเคราะหกรณีศึกษานวัตกรรมในการประกอบการชุมชน
CE634417 กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน
3(2-2-5)
		
Community Entrepreneurship Development and Process
วิเคราะหกระบวนการผลิตในภาคชนบทและภาคเมือง กระบวนทัศนใหมทางธุรกิจโดยวิเคราะห
กรณีศึกษาและนําความรูที่ไดไปใชในวิชาการพัฒนาชีวิต
CE634418 การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาด 		
3(1-4-4)
		
Marketing and Packaging Product Development
พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภณ
ั ฑ การตลาด และการเขาสูร ะบบมาตรฐานผลิตภัณฑโดยใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ และ
ภูมิปญญาสากล โดยวิเคราะหกรณีศึกษาและพัฒนาการประกอบการในระดับครัวเรือน หรือชุมชน/เครือขาย หรือ
ธุรกิจอยางใดอยางหนึ่ง
CE634419 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
		
สําหรับผูประกอบการชุมชน 				
3(1-4-4)
		
Good Governance for Community Entrepreneur and Ethics and Morality
ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม วิธีการนําจริยธรรมมาใชในการประกอบการ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยวิเคราะหกรณีศึกษาบุคคลหรือ
กลุมองคกรเพื่อสรางแนวคิดในการตัดสินใจในการประกอบการอยางมีจริยธรรม
CE634420 การจัดการความรูดานการประกอบการชุมชน 		
3(1-4-4)
		
Community Entrepreneurship and Knowledge Management
จัดการความรูดานการประกอบการชุมชน และประสบการณจากโครงงานการประกอบการชุมชน
ตลอดระยะเวลา 3 ปโดยใหทํารายงานประจําภาคเรียน
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
		
(3) วิชาการพัฒนาชีวิต (10 หนวยกิต)
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
วิเคราะหหลักการดําเนินชีวิต ทุนทางสังคม ศักยภาพ ขอจํากัดของตนเองและครอบครัววางเปาหมายชีวิต
เขียนและนาํ เสนอโครงงานประกอบการชุมชน โดยผูเ รียนเลือกประกอบการในระดับครัวเรือน หรือชุมชน/เครือขาย
หรือธุรกิจอยางใดอยางหนึ่ง และดําเนินการตามโครงงานที่นําเสนอตลอดระยะเวลา 3 ป
LD634202 การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการชุมชน 2(0-6-3)
		
Life Development 2 Community Entrepreneur Potential Development
เสนอรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงงาน ครั้งที่ 1 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ชุมชน ศึกษาดูงานการประกอบการชุมชนที่เปนแบบอยางที่ดี (best practice) ถอดบทเรียนและนํามาใช
พัฒนาโครงงาน
LD634303 การพัฒนาชีวิต 3 การติดตามและประเมินผล
		
โครงงานการประกอบการชุมชน 				
2(0-6-3)
		
Life Development 3 Community Entrepreneurship Project Work Monitoring
and Evaluation
เสนอรายงานความกาวหนาของการดําเนินโครงงาน ครั้งที่ 2 ติดตามและประเมินผลโครงงาน
วิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของโครงงาน และปรับปรุงโครงงานการประกอบการชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงงาน
LD634304 การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับ
		
โครงงานการประกอบการชุมชน 				
2(0-6-3)
		
Life Development 4 Community Entrepreneurship Project Work Enhancement
and Development
เสนอรายงานความกาวหนาของการดาํ เนินโครงงาน ครัง้ ที่ 3 พัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการ
ชุมชน สูธุรกิจครัวเรือน หรือวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด และวิสาหกิจเพื่อสังคม
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LD634405 การพัฒนาชีวิต 5 สัมมนาโครงงานการประกอบการชุมชน 2(1-2-3)
		
Life Development 5 Community Entrepreneurship Project Work Seminar
วิเคราะหปญหาโครงงานการประกอบการชุมชนในประเด็นตาง ๆ แลกเปลี่ยน อภิปราย และเสนอแนวทาง
แกปญหา เสนอรายงานผลการปฏิบัติโครงงานการประกอบการชุมชนฉบับสมบูรณเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
		
		
(4) วิชาฝกประสบการณภาคสนาม 			
(14 หนวยกิต)
รหัสวิชา		
ชื่อวิชา 						
น(ท-ป-อ)
EX634101 การประกอบการชุมชนศึกษา 				
3(1-4-4)
		
Community Entrepreneurship Studies
วิเคราะหบทบาทและศักยภาพของครัวเรือน กลุม/องคกรเครือขาย และองคกรปกครองทองถิ่นตอ
การพัฒนาการประกอบการชุมชน วิธีคิดธุรกิจสรางสรรคและการเปนผูประกอบการ นําผลไปพัฒนาโครงงานการ
ประกอบการชุมชนของตนเอง และนําเสนอรายงานประจําภาคเรียน
EX634202 การฝกประสบการณภาคสนาม 1
		
การวางแผนประกอบการชุมชน 				
3(0-9-0)
		
Practice of Field Work Experience 1 Community Entrepreneurship Planning
ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการระดับครัวเรือน หรือกลุม/องคกรเครือขาย หรือธุรกิจเอกชน การ
วิเคราะหการประเมินโอกาสและความเปนไปไดในการสรางธุรกิจ การจัดทําแผนประกอบการและการพัฒนา
ประกอบการโดยคํานึงถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม
EX634203 การฝกประสบการณภาคสนาม 2
		
การจัดการการประกอบการชุมชน 			
3(0-9-0)
		
Practice of Field Work Experience 2 Community Entrepreneurship Management
ฝกปฏิบตั งิ านการจัดการการประกอบการชุมชนในสถานประกอบการชุมชน เนน ฝกทักษะการผลิตและการ
จัดการระดับตนน้ํา หรือกลางน้ํา หรือปลายน้ํา นําผลการฝกปฏิบัติไปพัฒนาโครงงานการประกอบการชุมชน
ของตนเอง และนําเสนอรายงานประจําภาคเรียน
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EX634304 การฝกประสบการณภาคสนาม 3
		
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน 		
3(0-9-0)
		
Practice of Field Work Experience 3 Community Entrepreneurship
Potential Development
ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน ระดับ
ครัวเรือน หรือกลุม /องคก รเครือขา ย หรือธุรกิจเอกชน นําผลการฝกปฏิบตั ไิ ปพัฒนาโครงงานการประกอบการชุมชน
ของตนเอง และนําเสนอรายงานประจําภาคเรียน
EX634405 สัมมนาการประกอบการชุมชน 				
2(1-2-3)
		
Community Entrepreneurship Seminar
วิเคราะหปญหาการประกอบการชุมชนในประเด็นตางๆ แลกเปลี่ยน อภิปราย และเสนอแนวทางแกปญหา
และนําเสนอรายงานประจําภาคเรียน
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา 							
น(ท-ป-อ)
SE634201
วิถีอาเซียนกับการประกอบการชุมชน 			
3(3-0-6)
		
ASEAN ways and community entrepreneurship
ศึกษาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน นโยบายของภาครัฐและภาคเอกชนในภูมภิ าค
อาเซียนดานการสงเสริมผูประกอบการ การสรางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการองคกร
ธุรกิจตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ทั้งไอที ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสรางการเติบโตครั้งใหมของธุรกิจ ตลอด
จน
การปรับธุรกิจใหเขาสูดิจิทัล โดยใหทํารายงานประจําภาคเรียน
SE634202
บัญชีและการเงินสําหรับการประกอบการชุมชน 		
3(3-0-6)
		
Accounting for Community Entrepreneurship
ศึกษาหลักการบัญชีและการเงิน การวางรูปแบบบัญชี การจัดทําบัญชีและงบการเงิน รวมทั้งระบบควบคุม
ภายใน และการใชขอมูลทางบัญชีในการประกอบการชุมชน
SE634203
การประกอบการสุขภาพทางเลือก 			
3(3-0-6)
		
Alternative Health Entrepreneurship
ศึกษาแนวคิดการดูแลสุขภาพทางเลือก ระบบสุขภาพชุมชน ระบบบริการสุขภาพ รูปแบบการดูแลสุขภาพ
และการประกอบการสุขภาพทางเลือกในบริบทของชุมชนทองถิ่นโดยใหทํารายงานประจําภาคเรียน
SE634204
การประกอบการทองเที่ยวชุมชน 				
3(3-0-6)
		
Tourism Community Entrepreneurship
วิเคราะหการจัดการทองเที่ยวชุมชน แนวทาง รูปแบบ และกระบวนการสงเสริม พัฒนาศักยภาพการจัด
การทองเที่ยวโดยชุมชน โดยวิเคราะหกรณีศึกษาเปรียบเทียบการทองเที่ยวโดยชุมชนกับการทองเที่ยวกระแสหลัก
SE634205
การประกอบการการเกษตร 				
3(3-0-6)
		
Agriculture Entrepreneurship
วิเคราะหการจัดการเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดสินคาเกษตร การเปนผูนําทางการเกษตรในทองถิ่น หรือเกษตรกรผูประกอบการเพื่อสังคม
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SE634206
การตลาดดิจิทัลสําหรับผูประกอบการ 			
3(3-0-6)
		
Digital Marketing for Entrepreneurs
วิเคราะหการพัฒนาดาน Social Media กลยุทธบนโลกดิจิทัล ปจจัยสําคัญของ Digital Marketing
นวัตกรรมการสรางตราสินคาและการตลาด การสื่อสารการตลาดและการบริโภคในยุคดิจิทัล การตลาดเชิงเนื้อหา
การบริหารจัดการสื่อสังคม การบริหารจัดการขอมูลและเทคโนโลยีการเสนอขอมูล (Data Visualization)
SE634207
การจัดการการคาชายแดน 				
3(3-0-6)
		
Border trade management
ศึกษาสภาพแวดลอมทางสังคมและการคาชายแดน การดําเนินงานและการควบคุมการคาชายแดน
กระบวนการวางแผนและการกําหนดกลยุทธการคาชายแดน ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑการสงออกและนําเขา
ตลอดจนระเบียบวิธีการศุลกากรในการคาชายแดน รวมทั้งกระบวนการสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดนที่เอื้อ
ประโยชนตอประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยวิเคราะหกรณีศึกษาสถานประกอบการที่เปนแบบอยางที่ดีในพื้นที่
SE634208
สุขภาวะและความปลอดภัยในการประกอบการ 		
3(3-0-6)
		
Health and Safety in Entrepreneurship
บูรณาการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนสวนหนึ่งของการประกอบการ สราง
วัฒนธรรมความปลอดภัย สรางเสริมสุขภาพ และความเปนอยูที่ดีของผูประกอบการอยางยั่งยืน (Smart
Entrepreneurs)
SE634209
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 		
3(3-0-6)
		
Agricultural Product Processing Technology
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากพลังงานสะอาด การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบพึ่งตนเอง
การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางเกษตรดวยการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการจัดการการผลิตที่มีคุณภาพ
SE634210
นวัตกรรมชุมชน 					
3(3-0-6)
		
Community Innovation
วิเคราะหนวัตกรรมชุมชน มิติและความสัมพันธของนวัตกรรมชุมชนกับภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิปญญา
แนวทางการสรางและประยุกตนวัตกรรมชุมชนในการประกอบการชุมชน โดยวิเคราะหกรณีศึกษาและนําไปใชใน
โครงงานการประกอบการชุมชน
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SE634211
การจัดกระบวนการเรียนรูใหม 				
3(3-0-6)
		
New Process of Learning
การสรา งโอกาสใหมของผูป ระกอบการ ทีเ่ นน ใหผ เู รียนจัดแผน เนือ้ หา และกระบวนการเรียน เองตามความ
ตองการของผูเรียน และตามบริบทที่เหมาะสม
SE634212
ผูประกอบการภาคปฏิบัติ 				
3(3-0-6)
		
Practic Enterprenere
แสวงหาโอกาสใหมในการเปนผูประกอบการสวนบุคคลหรือกลุม โดยลงมือปฏิบัติจริง และสรางองคความรู
จากการปฏิบัติ
SE634213
ผูประกอบการสังคม 					
3(3-0-6)
		
Social Enterprenere
เรียนรูค วามหมายผูป ระกอบสังคม คนหาและศึกษากรณีผปู ระกอบการสังคมในพืน้ ที่ รวมทัง้ คน หาทางเลือก
ใหมในการเปนผูประกอบการสังคม
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1. นักศึกษาทุกคนตองทําโครงงานการประกอบการชุมชนเพือ่ พัฒนาชีวติ ของตนเองและครอบครัวตัง้ แตเริม่
การศึกษาในหลักสูตรนี้ โดยตั้งเปาหมายวาจะบรรลุอะไรแคไหนใน 3 ป นําเสนอหัวขอโครงงานและเคาโครงในภาค
การศึกษาแรก เมื่อไดรับอนุมัติ ตองดําเนินการทันที ประเมินผลและรายงานความกาวหนาในทุกภาคการศึกษาสรุป
เปนรายงานฉบับสมบูรณสงและนําเสนอโดยวาจาในภาคการศึกษาสุดทายเพื่อสําเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาตองทําโครงงานตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หากปฏิบัติไมครบถวนใหถือวาการศึกษายังไม
สมบูรณตามหลักสูตร และไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญา
3. นักศึกษาตองทําโครงงานโดยเรียนรูจ ากผูน าํ ผูร ู ปญ
 ญาชนชาวบา นหรือปราชญท อ งถิน่ เพือ่ นาํ ความรูแ ละ
ประสบการณมาพัฒนาตนเองและชุมชน
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานประกอบการชุมชน

คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน

มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน
1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
		
(1) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เคารพตอจารีต ขนบ และธรรมเนียม
ประเพณีรวมทั้งกฎกติกาของสังคม
		
(2) ดํารงชีวิตเปนแบบอยางที่ดีตอครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. ผลการเรียนรูดานความรู
		
(1) มีความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติชีวิตและวิถีสังคม
		
(2) มีความรูความเขาใจในธรรมชาติชีวิตและวิถีสังคม สามารถบูรณาการความรูสาขาตางๆ
มาตอยอดในการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
		
(1) มีวิธีคิด และวิธีวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณเพื่อแกปญหาในการดํารงชีวิต
		
(2) มีความมุงมั่นในการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถใชขอมูล ความรูและภูมิปญญามาใชในการ
ดํารงชีวิต
4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
		
(1) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและผูตามในสถานการณตางๆ ไดชัดเจนและตองใชนวัตกรรม
ในการแกปญหา
		
(2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาทั้งตนเองและผูอื่น
5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
(1) สามารถใชสถิติและขอมูลตนเอง ครอบครัว และชุมชนในการวิเคราะห วางแผนและแกไข
ปญหาเพื่อการพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล
		
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวม และนําเสนอขอมูลการพัฒนาชีวิต
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
		
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
บริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนและประชาคมอาเซียน
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน
1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
		
(1) มีความสามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของระบบคุณคาหรือคานิยม
ที่ชุมชนทองถิ่นและสังคมยึดถือ
		
(2) มีความรับผิดชอบตอสังคม
2. ผลการเรียนรูดานความรู
		
(1) มีทัศนคติที่ดีตอการประกอบการชุมชนและสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
		
(2) มีความรูความเขาใจและสามารถบูรณาการความรูสาขาตางๆ และนํามาตอยอด ในการพัฒนา
ชีวิตและประกอบการชุมชน
		
(3) มีความรูในหลักการ แนวทางในการประกอบการชุมชนที่สอดคลองกับสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทั้งในและตางประเทศ
3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
		
(1) สามารถคิด วิเคราะห และตัดสินใจในการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตและการดําเนินงาน
บนฐานขอมูลและความรูที่หลากหลาย
		
(2) สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสราง
สรรคคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ
		
(3) สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระดานการประกอบการชุมชน
และหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
		
(1) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและกลุม
		
(2) รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่องทั้งการพัฒนาตนเองและการประกอบการชุมชน
5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
(1) สามารถใชสถิติและขอมูลตนเอง ครอบครัว และชุมชนในการวิเคราะห วางแผนและแกไข
ปญหาการประกอบการชุมชนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล
		
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวม และนําเสนอขอมูลการประกอบการ
ชุมชนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา ๓ ป

แผนการศึกษา ๓ ป
(1) ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ท–ป–อ)

GE634103

เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

GE634104

การคิด วิเคราะห และการตัดสินใจ

3(3-0-6)

GE634105

พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย

3(3-0-6)

CE634211

การประกอบการชุมชน

3(2-2-5)

LD634211

การพัฒนาชีวิต 1 การวางเปาหมายชีวิต
และโครงงานประกอบการชุมชน

2(1-3-4)

รวมหนวยกิต

14

(2) ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ท–ป–อ)

GE634101

ภาษาและวัฒนธรรมการใชภาษา

3(3-0-6)

GE634102

สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล

3(3-0-6)

GE634107

สุนทรียภาพแหงชีวิต

3(3-0-6)

CE634201

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3(3-0-6)

CE634202

กระบวนทัศนและวาทกรรมการพัฒนา

3(3-0-6)

CE634203

การคิดสรางสรรคและการสรางพลังชีวิต

3(3-0-6)

รวมหนวยกิต

18
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
(3) ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 3
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ท–ป–อ)

GE634106

ชุมชนอภิวัตน

3(3-0-6)

GE634108

สันติศึกษา

3(3-0-6)

EX634201

การประกอบการชุมชนศึกษา

3(1-4-4)

LD634202

การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการชุมชน

2(0-6-3)

รวมหนวยกิต

11

(4) ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

เลือกเสรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ท–ป–อ)

GE634109

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

GE634110

การดูแลสุขภาพแบบองครวม

3(3-0-6)

CE634204

การจัดการเศรษฐกิจสรางสรรค์

3(2-2-5)

CE634205

ภูมิปญญาทองถิ่น
สําหรับการประกอบการชุมชน

3(2-2-5)

EX634202

การฝกประสบการณภาคสนาม 1
การวางแผนประกอบการชุมชน

3(0-9-0)

SE634XXX

(วิชาเลือกเสรี)

3(3-0-6)

รวมหนวยกิต

18
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คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(5) ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ท–ป–อ)

CE634212

เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการประกอบการชุมชน

3(2-2-5)

CE634213

วิถีผูประกอบการชุมชน

3(3-0-6)

CE634315

การจัดการองคกร
สําหรับการประกอบการชุมชน

3(2-2-5)

EX634303

การฝกประสบการณภาคสนาม 2
การจัดการประกอบการชุมชน

3(0-9-0)

LD634303

การพัฒนาชีวิต 3
การติดตามและประเมินผล
โครงงานการประกอบการชุมชน

2(0-6-3)

เฉพาะ

รวมหนวยกิต

14

(6) ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
หมวดวิชา

รหัสวิชา

เฉพาะ

CE634306

ภาวะผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ

3(3-0-6)

CE634307

กฎหมายสําหรับการประกอบการชุมชน

3(3-0-6)

SE634XXX

(วิชาเลือกเสรี)

3(3-0-6)

เลือกเสรี

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ท–ป–อ)

9

รวมหนวยกิต
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
(7) ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา

เฉพาะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ท–ป–อ)

CE634314

การจัดการโลจิสติกส หวงโซอุปทาน
และหวงโซคุณคา

3(2-2-5)

CE634316

นวัตกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สําหรับการประกอบการชุมชน

3(2-2-5)

CE634418

การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ
และการตลาด

3(1-4-4)

EX634304

การฝกประสบการณภาคสนาม 3
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน

3(0-9-0)

LD634304

การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับ
โครงงานการประกอบการชุมชน

2(0-6-3)

รวมหนวยกิต

14

(8) ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา

เฉพาะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ท–ป–อ)

CE634408

การพัฒนาชุมชน

3(2-2-5)

CE634409

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

3(1-4-4)

CE634410

การพัฒนาครัวเรือน
กลุมและองคกรเครือขาย

3(2-2-5)

CE634417

กระบวนการและการพัฒนา
การประกอบการชุมชน

3(2-2-5)

รวมหนวยกิต

12
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(9) ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 3
หมวดวิชา

เฉพาะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (ท–ป–อ)

CE634419

9 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
สําหรับผูประกอบการชุมชน

3(1-4-4)

CE634420

การจัดการความรูดานการประกอบการชุมชน

3(1-4-4)

EX634405

สัมมนาการประกอบการชุมชน

2(1-2-3)

LD634405

การพัฒนาชีวิต 5
สัมมนาโครงงานการประกอบการชุมชน

2(1-2-3)

รวมหนวยกิต

10
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กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา
กรกฎาคม
พฤศจิกายน
ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาชําระคาเลาเรียนตามใบแจงยอด กรกฎาคม-สิงหาคม พฤศจิกายน-ธันวาคม
การชําระเงินทีธ่ นาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
(ตามขอกําหนดสถาบัน หากเกินกําหนดนี้
ตองเสียคาปรับ วันละ 20 บาท แตไมเกิน
500 บาท)
เปดภาคเรียน
การรักษาสถานภาพนักศึกษา
(กรณีทไี่ มชาํ ระคาเลาเรียน)
การขอเพิม่ รายวิชา
การลงทะเบียนและสอบแกสญ
ั ลักษณ I
การขอถอนรายวิชา (กรณีไมตดิ สัญลักษณ W)
ประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิส์ อบ
สอบปลายภาค
ปดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 3
มีนาคม
มีนาคม-เมษายน

สิงหาคม

ธันวาคม

เมษายน

ตุลาคม
พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์
มีนาคม

มิถุนายน
กรกฎาคม
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ปฏิทินปการศึกษา

ปฏิทินปการศึกษา

คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
อาจารยผูจัดกระบวนการเรียนรู

อาจารยผูจัดกระบวนการเรียนรู
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

1.

ดร.ปรีชา อุยตระกูล

2

ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ

3

อาจารยศุภกร คุรุการเกษตร ศศ.ม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551.
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2547.
อาจารยอภิชาติ มหาราชเสนา ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551.
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2547.
อาจารยสุรศักดิ์ สุขมาก
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550.
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2544.

4

5

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.
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ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
2. อาจารยประจํา
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1.

ดร.สามารถ จันทรสูรย

2

นายวิชิต นันทวรวัน

3

นายประภาส สุทธิอาคาร

4

นายอัครวิทย หมื่นกุล

5

นายเทพพิสุทธิ์ ประจิตร

6

นางรมยธีรา นอยประเสริฐ

7

นางชมพูนุท แยมสรวล

8

นายวิเชียร วชิรเสรีชัย

9

นางสาวกรรณิกา ปญญาวงค

10

นายทรงวุฒิ แสงใส

11

นายภูมิใจ ไรดี

12

นางสาวนัชชาพร ชวนใช

คุณวุฒิและสาขาวิชา
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2524.
ค.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2518.
ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2521.
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นบ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กศ.บ. (ประวัติศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
สส.ม. (สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 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. มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2527.
ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552.
ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552.
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2552.
ส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554.
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2548.
ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน, 2556.
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ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

13

นางปภาดา วงศนิติกร

ศศ.บ. (การจัดการสุขภาพชุมชน)
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน, 2556.
วท.บ. (สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554.

14

นางสาววัชรี อรุณราช

15

นางสาวธัญชนก พูลสวัสดิ์

วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557.

16

นายคงศักดิ์ ชัยสุภา

รป.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546
ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.

17

นายสมบูรณ คงชู

ค.บ. (คณิตศาสตร ฟสิกส)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก, 2515.

18

นายสุรัตน เศวตเศรณี

19

นายนรินทร บุญวงศ

20

นายสัญญา สรอยเสนา

21

นายถาวร เศษยาง

22

ดร.วิทยา ลิ้มจิตรกร

23

นางนวลอนงค ศรีธัญรัตน

24

นายณัฐวิชย ณุวงษศรี

วท.ม. (วิทยาศาสตรการเกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2527.
กศ.ม. (การศึกษาผูใหญ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2529.
กศ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2522.
ศศ.ม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, 2558.
วท.บ. (สงเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2540.
รป.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2554.
รป.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา, 2552.
ปร.ด.(ยุทธศาสตรการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 2561.
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2552.
ค.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูสุรินทร, 2532.
ส.บ. (การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2527.
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, 2539.

44

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

25

นายปติพงษ ธงไชย

ศศ.บ. (การจัดการสุขภาพชุมชน)
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน, 2556.
ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น)
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน, 2556.
ศศ.ม. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545.
กษ.บ. (ภูมิศาสตร) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก, 2517.

26

นายสหัส อมรรัตนานนท์

27

นายทิสาปาโมกข บุญสงประสิทธิ์

28

นายปรีชา รักษเมือง

29

นางสิริชนน ชูวัจนะ

30

นายไอศูรย ภาษยะวรรณ

31

นายธีรัศม พูลนวล

32

นายพินิต จันทนเสนะ

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

33

นายสมนึก ยอดเอียด

รป.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ, 2551.
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา, 2529.

34

นางสุจินต เกิดสมบูรณ์

รป.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553.
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540.

รป.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2554.
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2552.
รค.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต,2552.
ศศ.บ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543.
รป.ม. (การปกครองทองถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2553.
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2537.
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527.
ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541.
ค.บ. (ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
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3. อาจารยพิเศษ (ปริญญากิตติมศักดิ์)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-สกุล
พระไพศาล วิสาโล
พระสุบิน ปณีโต
นางพยง แสนกมล
นายคมสัน หุตะแพทย
นายเดชา ศิริภัทร
นพ.วรวิทย ตันติวัฒนทรัพย์
นางทิชา ณ นคร
นายประวิทย ภูมิระวิ
นายพิมพ ขําตนวงษ์
นายวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ
นายศิริพงษ โทหนองตอ
นายสินธพ อินทรัตน์
นายบุญนํา พนารักษ์
นางรตยา จันทรเทียร
ศาสตราจารย ดร.กุนเทอร ฟลติน
นางสุวรรณา หลั่งน้ําสังข์

ประสบการณ์
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
การประกอบการเกษตร
การเกษตรยั่งยืน
การจัดการการเกษตรยั่งยืน
การจัดการระบบสุขภาพชุมชน
การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ
การพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ
เกษตรอินทรีย
การจัดการการเกษตรยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่นพึ่งตนเอง
นวัตกรรมการเกษตร
การพัฒนาชุมชนเมือง
เศรษฐศาสตรการประกอบการ
การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

4. อาจารยพิเศษ (เมธาจารยมหาวิทยาลัยชีวิต)
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายประยงค รณรงค

ประสบการณ์
ปราชญทอ งถิน่ ดานการเกษตรอินทรีย แผนแมบทชุมชน
การบริหารจัดการและเครือขายวิสาหกิจชุมชน กระบวนการ
จัดการเรียนรูช มุ ชนทัง้ ในและนอกระบบ
นายเคลา แกวเพชร
ออมทรัพยเพื่อการผลิต การจัดการทุนชุมชน สวัสดิการ
ชุมชนและการประกอบการชุมชน
นายเลี่ยม บุตรจันทรา
เกษตรกรนักคิด นักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
นายลัภย หนูประดิษฐ
กองทุนและธุรกิจชุมชน (ออมทรัพย)
นายอัมพร ดวงปาน
กองทุนและธุรกิจชุมชน (ออมทรัพย)
พระครูพิทักษนันทคุณ (สงวน พันธชา) พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)
ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
ประสบการณ์
พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม) ครูภมู ปิ ญ ญาไทย ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
พระครูพิพัฒนโชติ (ทอง ผองสุวรรณ) ครูภมู ปิ ญ
 ญาไทยดานกองทุนและธุรกิจชุมชน (ธนาคารชีวติ )
พระสุวรรณ คเวสโก
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
พระครูวรวรรณวิวัฒน
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
(นพบุรี มหาวรรณ)
พระธรรมโมลี (ทองอยู ญาณวิสุทฺโธ) พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
พระราชธรรมสุธี (ทวี อภิปสนฺโน)
พระพุทธศาสนากับการสงเคราะหชุมชน
พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ กาวิยศ)
พระพุทธศาสนากับสงเสริมการศึกษา
นายทองเหมาะ แจมแจง
ปราชญการเกษตรอินทรีย
นายนฤทธิ์ คําธิศรี
การเกษตรยั่งยืน
ผูใหญโชคชัย ลิ้มประดิษฐ
แผนชุมชนพึ่งตนเอง
นายบุญปรอด เจริญฤทธิ์
การทํานาเกลือและแปรรูปเกลือ
ดร.เกริก มีมุงกิจ
วนเกษตร และการประกอบการชุมชน
นายจํานงค ประวิทย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นายเชียง ไทยดี
เกษตรผสมผสาน
นายนิคม พรหมมาเทพย
วัฒนธรรมทองถิ่นลานนา
นายบรรยง นันทโรจนาพร
เกษตรอินทรีย์
นายสมทรง แสงตะวัน
การเกษตรยั่งยืน
นายสุชล สุขเกษม
การประกอบการเกษตร
นายประเสริฐ นพคุณขจร
การสงเสริมการเกษตรและสุขภาพ
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ขอบังคับสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชนวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

ขอบังคับสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน เปนไปดวยความเรียบรอย
สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2550) และโดยอนุมัติของสภาสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อ วันที่ 8
ธันวาคม 2553 ใหกําหนดขอบังคับสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” 		
หมายถึง สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน
“สภาสถาบัน” 		
หมายถึง สภาสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน
“อธิการบดี” 		
หมายถึง อธิการบดีสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน
“รองอธิการบดี”
หมายถึง รองอธิการบดีทที่ ำ� การแทนอธิการบดี ตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย
“คณะ” 		
หมายถึง คณะในสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน
“คณบดี”		
หมายถึง หัวหนาผูรับผิดชอบงานของคณะในสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน
“สาขาวิชา” 		
หมายถึง สาขาวิชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ
“ประธานสาขาวิชา” หมายถึง หัวหนาผูรับผิดชอบงานของสาขาวิชานั้น ๆ
“อาจารยที่ปรึกษา”
หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งจากสถาบันใหเปนผูใหการปรึกษา			
					
แกนักศึกษา
“นักศึกษา” 		
หมายถึง ผูท มี่ รี ายชือ่ อยูใ นทะเบียนเปนนักศึกษาในสถาบันการเรียนรูเ พือ่ ปวงชน
					
และผูไมอยูในระหวางโทษตัดสิทธิการเปนนักศึกษา
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หมวดที่ 2
การเขาเปนนักศึกษา
ขอ 4 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
4.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเทา
4.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4.3 ไมเ ปนผูม คี วามประพฤติเสือ่ มเสีย หรือ ถูกไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมากอน เนือ่ งจากลงโทษทาง
วินัยรายแรง
4.4 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพความเปนนักศึกษาและสามารถปฏิบัติตน		
อยูในระเบียบวินัยของสถาบันและสังคม
4.5 ตองสมัครและผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนด
ขอ 5 การสมัครและคัดเลือกเขาศึกษา
5.1 การสมัครเขาศึกษา
ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามระเบียบที่สถาบันกําหนด พรอมแสดงหลักฐานตาง ๆ ดังตอไปนี้
		
1. ใบสมัครตามแบบพิมพของสถาบัน 1 ฉบับ
		
2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
		
3. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
		
4. รูปถายของผูสมัครหนาตรงปจจุบัน ถายไมเกิน 6 เดือน ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
		
ขนาด1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
		
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
		
6. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ (รับรองระยะเวลา 6 เดือนจนถึงวันสมัคร)
5.2 หลักเกณฑการคัดเลือก
		
1. โดยการสอบคัดเลือกของสถาบันหรือ
		
2. โดยการสอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
		
3. โดยการสอบคัดเลือกดวยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอยางอื่นแทน หรือ
		
4. โดยการรับเขาตามโครงการพิเศษ
5.3 ขั้นตอนการคัดเลือกของสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน
		
1. สอบขอเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน
		
2. ประกาศผลและตรวจสุขภาพ
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หมวดที่ 3
การขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษา
ขอ 6 นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว จะตองไปรายงานตัวตอสํานักหรือฝายทะเบียนวัดผล และ
ชําระคาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตามที่สถาบันกําหนด
ขอ 7 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาที่ไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามเวลาที่สถาบันกําหนด จะตองแจงเหตุ
ผลขัดของใหสถาบันทราบเปนลายลักษณอักษร พรอมชําระคาประกันการสละสิทธิ์ตามที่สถาบันกําหนด 		
และตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน 7 วัน นับจากวันที่กําหนดมิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
ขอ 8 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวจะตองชําระคาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม และอื่นๆ ตามที่
สถาบันกําหนด โดยประกาศของสถาบัน
ขอ 9 การจําแนกสถานภาพนักศึกษา
9.1 สถานภาพนักศึกษาแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
		
1. นักศึกษาปกติ คือนักศึกษาทีส่ อบไดค ะแนนเฉลีย่ ไมต ำ�่ กวา 2.00 โดยนับถึงภาคการศึกษานัน้ ๆ
		
2. นักศึกษาทดลองเรียน หรือ นักศึกษารอพินิจ (probation) คือนักศึกษาที่สอบไดคะแนนเฉลี่ย
		
1.50แตไมถึง 2.00 โดยนับถึงภาคการศึกษานั้นๆ
9.2 นักศึกษาที่สอบไดคะแนนเฉลี่ยต�่ำกวา 1.50 จะพนสถานภาพการเปนนักศึกษา ยกเวนนักศึกษาที่เขา
ศึกษาเปนภาคศึกษาแรกของปการศึกษานั้น ๆ
9.3 นักศึกษาภาคปกติที่มีระยะเวลาศึกษาครบ 8 ปการศึกษาหรือเทียบเทาแลว แตสอบไดหนวยกิตยัง		
ไมครบตามหลักสูตร หรือไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกวา 2.00 จะพนสภาพนักศึกษา
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หมวดที่ 4
การลงทะเบียนรายวิชา
ขอ 10 การลงทะเบียนรายวิชาใหยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
10.1 การกําหนดวันเวลา สถานที่และวิธีการลงทะเบียนเรียน ในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามที่		
สถาบันกําหนด
10.2 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนเมื่อพนกําหนด2 สัปดาหจากวันที่เปดภาคการศึกษาปกติจะหมด		
สิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานั้น
10.3 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนตองขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับ
จากวันเปดภาคการศึกษานั้น หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด สถาบันจะถอนชื่อผูนั้นออกจาก		
ทะเบียนนักศึกษา
10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษากอน
10.5 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง พรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมและหนี้ตาง ๆ (ถามี)
10.6 การศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 21 หนวยกิต
10.7 กรณีลงทะเบียนเรียนนอยกวาเกณฑที่กําหนด อาจกระทําไดโดย ความเห็นชอบของอาจารย
ที่ปรึกษาและไดรับการอนุมัติจากคณบดี
10.8 กรณีนักศึกษาจะจบหลักสูตรในภาคการศึกษาสุดทาย แตเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรซึ่งจํานวน
หนวยกิต ที่จะลงทะเบียนมากกวาเกณฑที่กําหนด นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 		
24 หนวยกิต ของภาคการศึกษาปกติ หรือ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี
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หมวดที่ 5
คาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา
ขอ 11 นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา เมื่อมีการลงทะเบียนรายวิชา คาธรรมเนียม		
และคาบํารุงการศึกษาตางๆ ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน ซึ่งตองไมเกินกวาที่กําหนดในขอกําหนด		
ของสถาบัน
หมวดที่ 6
ระบบการศึกษา
ขอ 12 หลักสูตร การสอน และระยะเวลาการศึกษา
12.1 สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชนจัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2 		
ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนี้ อาจ		
จัดใหมีการศึกษาภาคฤดูรอนได
12.2 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิต โดยมีวิธีการกําหนด
หนวยกิตดังนี้
		
12.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา 		
		
ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
		
12.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา ตั้งแต 30 ชั่วโมง
		
มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
		
12.2.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา ตั้งแต 45 ชั่วโมง
		
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
		
12.2.4 การทําโครงงานในรายวิชาที่ใชเวลาปฏิบัติ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา ตั้งแต 45 ชั่วโมง
		
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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หมวดที่ 7
การเพิ่มและการเพิกถอนรายวิชา
ขอ 13 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําภายใน2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ นับจากวันสิ้นสุดกําหนด
ลงทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษากอน
ขอ 14 การขอถอนวิชาเรียนโดยไมบันทึกสัญลักษณการถอน W ในรายงานผลการศึกษาจะกระทําไดเมื่อพน 2
สัปดาหแรกแตไมเกิน 4 สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาปกตินั้น
ขอ 15 การขอถอนรายวิชาที่จัดสอนในแตละภาคการศึกษาภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 14 แตไมเกิน
ระยะเวลากอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห จะตองเขียนคํารองขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีหรือ
อธิการบดี
		
วิชาที่นักศึกษาประสงคจะถอน ถาไดรับอนุมัติใหเพิกถอนไดจะบันทึก สัญลักษณ W ถาไมไดรับ		
การอนุมัติ นักศึกษาจะตองศึกษาในวิชานั้นตอไป
ขอ 16 การขอเพิ่มและถอนรายวิชาจะตองไมขัดกับจํานวนหน่วยกิต ที่กําหนดในขอ 10 หรือประกาศขอสถาบัน
ขอ 17 นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชา เพราะสถาบันประกาศงดการเปดสอนรายวิชานั้น มีสิทธิ์ขอถอนเงินคา
หนวยกิตวิชานั้นๆ ไดเต็มจํานวน
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หมวดที่ 8
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 18 เวลาเรียน
18.1 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนอยางนอยรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์		
เขารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ
18.2 สถาบันกําหนดใหมีการวัดผลโดยการสอบอยางนอยรายวิชาละ 1 ครั้ง
ขอ 19 การประเมินผลในแตละรายวิชา ใหประเมินเปนระดับขั้นและสัญลักษณ
19.1 การประเมินการศึกษา ใหใชระบบสัญลักษณ ดังตอไปนี้
ลําดับขั้น 			
A 				
B+ 				
B 				
C+ 				
C 				
D+ 				
D 				
F 				
S 				
U 				
IP 				

ความหมาย 		
		
คาระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (Excellence) 			
4.00
ดีมาก (Very Good) 			
3.50
ดี(Good) 				
3.00
คอนขางดี (Fairly Good) 		
2.50
พอใช(Fair) 				
2.00
ออน (Poor) 				
1.50
ออนมาก (Very Poor) 			
1.00
ตก (Failed) 				
0
สอบผาน (Satisfactory) 			
สอบไมผาน (Unsatisfactory) 		
การวัดผลยังไมสิ้นสุด (In Progress)
ใชสําหรับรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร
แต่นักศึกษายังทํางานตามคําสั่งของอาจารยผูสอน
ไมเสร็จและยังไมไดรับการประเมินผลในภาคการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียน
การแสดงผลการศึกษาสําหรับรายวิชาทีแ่ บง ออกเปนสัญลักษณ“ S” (Satisfactory) ซึง่ มีความหมาย
“สอบผาน” และสัญลักษณ “U” (Unsatisfactory) ซึง่ มีความหมาย “สอบไมผ า น” จะถูกบันทึกในใบระเบียนแสดง
ผลการศึกษา แตจะไมนาํ มาคํานวณแตมเฉลีย่ สะสม ทัง้ นีก้ ารประเมินผลไดรบั สัญลักษณ “S” จะถือวาสอบไดหนวยกิต
สะสมตามโครงสรางของรายวิชาในหลักสูตร ในกรณีการประเมินผลในรายวิชาใดไดร บั สัญลักษณ “U” กรณีเปน
รายวิชาบังคับตามหลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ซ�ำ้ เรียนและสอบ จนกระทัง่ การประเมิน
ผลไดรบั สัญลักษณ “S”
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การให F หรือ U จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1) นักศึกษาเขาสอบและผลการประเมินอยูในเกณฑตก
2) นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูไดรับมอบหมายจากคณบดี
3) นักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาสอบเนื่องจากไดรับการตัดสินวามีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
4) นักศึกษาทําผิดระเบียบสถาบันวาดวยการปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ
และไดรับการตัดสินจากประธานกรรมการอํานวยการสอบใหสอบตก
5) นักศึกษาไมสามารถเปลี่ยน “IP” ใหเปนเกรดปกติได ภายใน 6
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติในภาคการศึกษาถัดไป
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นอกจากลําดับA ถึง IP รวม 11 ขั้นดังกลาว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงดวย
สัญลักษณ ตอไปนี้
		
สัญลักษณ ความหมาย
			
W เพิกถอนโดยไดรับการอนุมัติ (Withdraw with Permission)
		
I 			
การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete)
			
AU รวมฟง (Audit) โดยไมนับหนวยกิต
		
การใชสัญลักษณ W จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น ภายในเวลา
กําหนด และไดรับอนุมัติ
การใหสัญลักษณ I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
1. อาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะนักศึกษาทํางานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษาหรือ
การวัดผลของรายวิชานั้นยังไมสมบูรณ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูรับมอบหมายจากคณบดี
2. นักศึกษาปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนที่ระบุชัดเจนวาอาการปวย
ของนักศึกษา ทําใหไมสามารถเขาสอบในวันสอบรายวิชานั้นๆ ได
3. นักศึกษาปวยและไดมาสอบในวันที่มีการสอบ ทั้งนี้นักศึกษาไมสามารทําการสอบไดโดยพยาบาลของ
สถาบัน และกรรมการอํานวยการสอบอีก 2 คน ที่ไดรับมอบหมายไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวาไมควรใหทําการ
สอบตอไป กรณีนี้นักศึกษาตองมาเขาสอบใหมตามเวลาที่กําหนด
4. นักศึกษาประสบอุบัติเหตุในวันที่มีการสอบจนไมสามารถทําการสอบได
5. บิดาหรือมารดาของนักศึกษาถึงแกกรรม และมีภารกิจงานศพ กรณีนี้ใหนักศึกษาแจงพรอมแสดงสําเนา
ใบมรณบัตรใหสํานักบริการการศึกษาทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบรายวิชานั้น
6. นักศึกษาไดรับทุนไปตางประเทศในระยะเวลาสั้นในชวงที่มีการสอบ
7. นักศึกษาไดรับเลือกใหเปนตัวแทนระดับชาติในการแขงขันกีฬา และหรือเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
8. นักศึกษาไดรับหมายเรียกเกณฑทหาร เรียกระดมพล หรือหมายศาล
ทั้งนี้ในกรณีตามขอ 2 ถึง 8 จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการอํานวยการสอบและนักศึกษาตองทํา
การสอบ และหรือทํางานที่กําหนดใหทําเพิ่มเติมใหเสร็จ เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงานผลการสอบไดภายใน
6 สัปดาห แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปน F และการใหสัญลักษณ I ตามขอ
2 ถึง 8 นักศึกษาจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสอบแกสัญลักษณ I รายวิชาละ 100 บาท
การใชสัญลักษณ AU ในรายวิชาใดจักกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในลักษณะ
ของวิชาเสริมความรูหรือเพื่อรวมฟง โดยไมตองมีการวัดผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับ
คําแนะนําและอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา และหรือตามระเบียบ/ประกาศสถาบันที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองชําระ
คาธรรมเนียมตามระเบียบ/ประกาศสถาบัน
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เงื่อนไขการไดรับสัญลักษณ AU นั้น นักศึกษาจะตองเขาเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ ในชั้นเรียน
เปนเวลาไมต�่ำกวารอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ในกรณีที่นักศึกษาเขาเรียน และหรือมีสวนรวมในกิจกรรมอื่น ๆ ใน
ชั้นเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาทั้งหมดจะเปลี่ยนการใหสัญลักษณ AU เปนการใชสัญลักษณ W โดยทั้งสองสัญ
ลักษณดังกลาวจะบันทึกในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แตจะไมนําจํานวนหนวยกิตมาคํานวณแตมเฉลี่ยสะสม
การใหระดับขั้นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
		
1. รายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบหรือมีผลงานที่ประเมินผลไดคะแนนตามระดับคะแนน
		
2. เปลี่ยนจาก I ภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป
การใหระดับขั้นตัวอักษร F กระทําไดกรณีตอไปนี้
		
1. นักศึกษาเขาสอบและสอบตก
		
2. นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุญาตจากคณบดี หรืออธิการบดี
		
3. นักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาสอบเนื่องจาก ไดรับการตัดสินวามีเวลาเรียนไมถึง
รอยละ 80 ของวิชานั้น
		
4. เปลี่ยนอักษรระดับคะแนนจาก I มาเปน F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไมปฏิบัติตามระเบียบ
ของ I เพราะนักศึกษาไมทําขอสอบ หรือทํางานที่อาจารยผูสอนกําหนดให เมื่ออาจารยรายงานผลประเมิน
ไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป
ขอ 20 การคํานวณคาระดับคะแนน
20.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา
20.2 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนับเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนและสอบไดตามหลัก		
สูตรและเปนรายวิชาที่ไดมีการวัดผล และไดลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F
20.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ�้ำ ใหนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนครั้งสุดทายมา
คํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชานั้นๆ มารวมในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมดวย
20.4 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Semester Grade Point Average, SEM-GPA) ให
คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา นําผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับ
คาลําดับขั้นที่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาในภาคนั้นๆ เปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหนวยกิต
ทั้งหมดของทุกรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
ขอ 21 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CUM-GPA)
21.1 ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาหลังสุด
21.2 คํานวณโดยนําผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาลําดับขั้นที่นักศึกษาไดรับทั้งหมดในแตละ
รายวิชาเปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบียน ในการหารใหใชจุด
ทศนิยม 2 ตําแหนง ไมมีการปดเศษ

57

คู่มือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ขอ 22 การนับหนวยกิตสะสม
22.1 ใหนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรและมีการประเมินผลเปน
สัญลักษณที่มีคาระดับคะแนน
22.2 สําหรับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนตามหลักสูตร แตไมมีการประเมินผลเปนสัญลักษณที่มีคาระดับ
คะแนน ใหนับจํานวนหนวยกิตรายวิชานั้นรวมเขาเปนหนวยกิตสะสม โดยไมนํามาคํานวณคาระดับ
คะแนนตามขอ 20
หมวดที่ 9
การสอบได สอบตก และการลงทะเบียนซ�้ำ
ขอ 23 การสอบไดของนักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่สอบไดคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D
ขอ 24 การสอบตกและการเรียนซ�้ำ
24.1 นักศึกษาที่สอบตกไดลําดับขั้นตัวอักษร F ในวิชาบังคับหรือวิชาเฉพาะดาน จะตองลงทะเบียนเรียน
วิชานั้นซ�้ำจนกวาจะผาน
24.2 นักศึกษาที่สอบตกไดคะแนนลําดับขั้นตัวอักษร F ในวิชาเลือก จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ�้ำ
หรือเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่นแทนก็ได
24.3 สําหรับรายวิชาที่ไดลําดับขั้นตัวอักษร F ใหนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมาคํานวณในคะแนน		
เฉลี่ยสะสมดวย การเรียนเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนสะสมตั้งแต 1.80 ขึ้นไปแตไมถึง 2.00 นักศึกษา		
สามารถยื่นคํารองขอเรียนเพิ่มเติมใหไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ได
ขอ 25 นักศึกษาจะศึกษาซ�้ำวิชาไดเฉพาะวิชาที่สอบไดลําดับขั้นไมสูงกวา D+ เทานั้น และใหใชระดับคะแนนที่
ไดรับครั้งสุดทายสําหรับการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 26 การลงทะเบียนเรียนตามขอ 24 และ 25 นั้นจะกระทําไดโดยไมจํากัดหนวยกิตขั้นต�่ำในแตละภาคการ		
ศึกษาแตทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษา
หมวดที่ 10
การเรียนโดยไมนับหนวยกิต
ขอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตตองไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น ๆ
ขอ 28 รายวิชาที่เรียนโดยไมนับหนวยกิตจะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตต�่ำสุดที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนในแตละภาคการศึกษา
ขอ 29 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมในหนวยกิตสะสม
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ขอ 30 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตสามารถเลือกใหมีหรือไมมีการวัดและประเมินผลใน
รายวิชานั้นๆได
ขอ 31 ใหใชสัญลักษณ AU ในรายงานผลการศึกษารายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต ไมวานักศึกษา
จะเลือกใหมีหรือไมมีการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้นๆ หรือไมก็ตาม
หมวดที่ 11
การฝกงาน และการทําโครงงาน
ขอ 32 นักศึกษาตองเขารับการฝกงาน หรือ การทําโครงงานตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชา
หากปฏิบัติไมครบถวนใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณตามหลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชา และไมมีสิทธิ์
ไดรับปริญญา
ขอ 33 การประเมินผลการฝกงานหรือการปฏิบัติตามโครงงานที่มิไดมีการกําหนดเปนรายวิชาใหใชสัญลักษณ S
หรือ U ตามแตกรณี กรณีไดU จะตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนเปนที่พอใจของคณะหรือสาขาวิชา
หมวดที่ 12
การยายโอนนักศึกษา
ขอ 34 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
34.1 สถาบันอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยใหคณะและสาขาวิชาที่
จะรับเขาศึกษาเปนผูพิจารณา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
34.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับการพิจารณารับโอน
		
34.2.1 เปนผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาของสถาบัน
		
34.2.2 ไมเปนผูพนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม
		
34.2.3 ไดลงทะเบียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
34.3 ผูขอโอนตองยื่นคํารองตอสถาบันเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน กอนการเปดภาคการศึกษาที่
ประสงคจะเขาศึกษา
34.4 นักศึกษาที่ไดรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
34.5 นักศึกษาที่สถาบันรับโอน มีสิทธิ์เรียนเต็มตามเวลาที่สถาบันกําหนด ทั้งนี้ใหนับรวมเวลาเรียนจาก
สถาบันเดิมดวย
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ขอ 35 การยายสาขาวิชา
35.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอยายสาขาวิชา
		
35.1.1 ไมเปนผูพนสภาพการเปนนักศึกษา
		
35.1.2 นักศึกษาที่ขอยายสาขาวิชา จะตองศึกษาอยูในสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา 1 ภาคการ		
		
ศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพัก
		
35.1.3 นักศึกษาที่ขอยายสาขาวิชา จะตองมีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติตรงตาม
		
สาขาวิชาที่ขอยายเขา กําหนด
		
35.1.4 นักศึกษาที่ขอยายสาขาวิชา จะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในระหวางการเปนนักศึกษา		
		
ของสถาบัน
		
35.1.5 การขอยายสาขาวิชาจะเสร็จสิ้นเมื่อไดรับการอนุมัติจากสาขาวิชาที่ขอยายเขา 			
		
พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมการยายสาขาวิชาตามอัตราคาธรรมเนียมของสถาบัน
		
35.1.6 รายวิชาตางๆ ของนักศึกษาที่ขอยายสาขาวิชา จะไดรับการโอนไปคํานวณหา			
		
คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาที่ตรงกับของสาขาวิชาใหม
		
35.1.7 นักศึกษาที่ขอยายสาขาวิชาตามแนวปฏิบัติขางตน หากคุณสมบัติครบตามขอบังคับ
		
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มีสิทธิ์		
		
ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
		
35.1.8 สาขาวิชามีสิทธิ์พิจารณารับนักศึกษาที่ขอยายสาขาวิชาเพิ่มเติมไดเฉพาะกรณีที่
		
จํานวนนักศึกษายังไมครบตามที่สถาบันกําหนดไว
หมวด 13
การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต
ขอ 36 สถาบันมีหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียน ดังตอไปนี้
36.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ
อํานาจตามกฎหมายรับรองหนวยงานของรัฐที่มี
36.2 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 4 ใน 3ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชา		
ที่ขอเทียบและมีจํานวนหนวยกิตเทียบเทาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน
36.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต�่ำกวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือระดับคะแนน 2.00
หรือเทียบเทา
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ขอ 37 การโอนหนวยกิตของการศึกษาในระบบ
37.1 การโอนหนวยกิตสําหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแลว
		
37.1.1 การเทียบรายวิชาที่ขอโอนใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาที่จะรับเขาศึกษาทั้งนี้ใหเปนไป
		
ตามหลักเกณฑ ขอ 36
		
37.1.2 สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิต รวมของ
		
หลักสูตรที่รับโอน
		
37.1.3 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมใหนํารายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตมาคิดยกเวน		
		
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันนํารายวิชาที่เคยเรียนมาคิดดวย
		
37.1.4 ใหนกั ศึกษายืน่ คํารองในภาคเรียนแรกทีเ่ ขา ศึกษา และมีสทิ ธิย์ นื่ ขอเทียบโอนหนว ยกิตของ
		
รายวิชาในหลักสูตรนั้นไดเพียงครั้งเดียว
37.2 การโอนหนวยกิตสําหรับนักศึกษาจากในสถาบัน
		
37.2.1 นักศึกษาที่ประสงคจะเทียบโอนหนวยกิต สามารถยื่นคํารองขอเทียบโอนหนวยกิตได
		
ภายใน 3 สัปดาหแรกของทุกภาคการศึกษา กอนภาคการศึกษาที่ยื่นคํารองขอสําเร็จ
		
การศึกษา และมีสิทธิ์ยื่นขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียว
		
37.2.2 การเทียบโอนหนวยกิตใหเทียบโอนไดเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรของสาขาวิชา		
		
หรือคณะที่ขอยายเขา สวนรายวิชาอื่น ๆ จะไมนํามาคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม แตจะ
		
แสดงผลไวในใบแสดงผลการเรียน
37.3 การโอนหนวยกิตสําหรับนักศึกษาที่ขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
		
37.3.1 นักศึกษาประสงค์จะขอเข้าศึกษาปริญญาที่สองให้ยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักทะเบียนวัดผลและ		
		
ประเมินผลอย่างน้อย 2 เดือนก่อนก�ำหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเข้า		
ศึกษา ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ�ำสาขาวิชาที่นักศึกษาขอเข้าศึกษา
		
37.3.2 ใหคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะหรือสาขาวิชา
		
เปนผูพิจารณาเทียบโอนรายวิชาที่เคยสอบไดมาแลว และกําหนดรายวิชาที่นักศึกษาตอง
		
ศึกษาเพิ่มเติมแลวแตกรณี
		
37.3.3 ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรปริญญาที่ขอศึกษา
ปริญญาที่สองในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาผูขอศึกษาปริญญาที่สอง ยังขาดความรูใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบัน ก็อาจกําหนดใหนักศึกษาเรียนเพิ่มเติมวิชาเหลานี้
ไดโดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม
		
37.3.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกิน ของจํานวนหนวยกิตรวมของ
		
4 ใน 3หลักสูตรที่รับโอน และตองลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา ของ
		
จํานวน 4 ใน 1 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
		
37.3.5 รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตสะสมได ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขอ 36
		
37.3.6 รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหนวยกิต ใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ไม
		
นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ขอ 38 การโอนหนวยกิตของการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ
38.1 ประเภทของผลงานและวิธีการประเมินใหเปนไปตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากําหนดใหผูขอเทียบ
โอนนําผลงานเกี่ยวกับวิชาที่ขอเทียบโอนยื่นตอคณะกรรมการประจําคณะหรือสาขาวิชาเพื่อ
พิจารณาเปนรายๆ หรือใหคณะกรรมการเทียบโอนกลั่นกรอง โดยกําหนดใหมีการสอบขอเขียนหรือ
สัมภาษณ และเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการประจําคณะหรือสาขาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
38.2 เกณฑผานการประเมินตองเทียบไดไมต�่ำกวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือระดับคะแนน หรือ 2.00
เทียบเทา
38.3 การเทียบโอนหนวยกิตผลการเรียนรูจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะหรือ
สาขาวิชา
38.4 ใหนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตได แตจะไมใหระดับคะแนน
ตัวอักษรตามลําดับขั้น และไมมีการนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
38.5 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียน และโอนหนวยกิตไดไมเกิน ของจํานวนหนวยกิต 4 ใน 3 รวมของ
หลักสูตรที่รับโอนจะตองใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันอยางนอย ปการศึกษา 1
หมวด 14
สถานภาพของนักศึกษา
ขอ 39 การจ�ำแนกสถานภาพนักศึกษา กระท�ำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาที่เข้า		
ศึกษาเป็นปีแรก โดยปกติการจ�ำแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท�ำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่		
เริ่มเข้าศึกษา
ขอ 40 นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.00
ขอ 41 นักศึกษาทดลองเรียน หรือนักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต�่ำกว่า 2.00
ขอ 42 การเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษา จะกระทําเมื่อสิ้นสุดแตละปการศึกษาตามเกณฑดังนี้
42.1 นักศึกษาที่สอบไดนอยกวา 33 หนวยกิต ใหเทียบฐานะเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1
42.2 นักศึกษาที่สอบไดตั้งแต 33 หนวยกิต ขึ้นไป แตนอยกวา 66 หนวยกิต ใหเทียบฐานะเปนนักศึกษา		
ชั้นปที่ 2
42.3 นักศึกษาที่สอบไดตั้งแต 66 หนวยกิต ขึ้นไป แตนอยกวา 99 หนวยกิต ใหเทียบฐานะเปนนักศึกษา		
ชั้นปที่ 3
42.4 นักศึกษาที่สอบไดตั้งแต 99 หนวยกิต ขึ้นไปใหเทียบฐานะเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
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หมวดที่ 15
การลาพักการศึกษา
ขอ 43 นักศึกษาอาจยื่นคํารอง ขออนุมัติลาพักการศึกษาได ในกรณีหนึ่งกรณีใดตอไปนี้
43.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
43.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือที่อื่นใดที่สถาบันเห็นสมควร
43.3 เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจาก สถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือเอกชน
43.4 มีเหตุจําเปนสวนตัว หรือมีเหตุผลอันสมควรไดรับพิจารณาใหลาพักการศึกษาไดทั้งนี้ใหนักศึกษายื่น
คํารองโดยเร็วที่สุดตอคณบดี ยกเวนสองภาคการศึกษาแรกที่ไดเขาศึกษาในสถาบันจะลาพัก
การศึกษาไมได นอกจากไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ
ขอ 44 การลาพักการศึกษา ตามข้อ 43 นั้น หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามีความ
ประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากที่ได้ศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อยสอง
ภาคการศึกษา ยกเว้นจะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ทั้งนี้ให้คณบดีอนุมัติได้ครั้งละหนึ่งภาคการ
ศึกษาปกติแต่ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไป
อีก ให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี
ขอ 45 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ใหนับระยะเวลาที่ลารวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 46 ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 47 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาหากจะกลับเขาศึกษาตอใหทําคํารองเพื่อขออนุมัติลงทะเบียน
รายวิชาตอคณบดี
ขอ 48 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหกลับมาศึกษาแลว ใหมีสภาพการเปนนักศึกษาเหมือนกอนไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา
ขอ 49 ภาคการศึกษา จะมีผลดังตอไปนี้การลาพักในระหวาง
49.1 ถาวันที่ขอลาพักอยูในระหวาง 14 วันแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา รายวิชาทั้งหมดจะไมปรากฏ
ในใบรายงานผลการศึกษา
49.2 ถาวันขอลาพักพนกําหนด 14 วันแรกแตยังอยูภายใน 6 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ใหบันทึกอักษร “W” สําหรับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น
49.3 เมื่อพนกําหนด 6 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาอาจลาพักไดในกรณีที่มี
เหตุผลอันสมควร โดยนักศึกษาหรือผูแทนที่เชื่อถือไดยื่นหลักฐานที่ชัดเจนตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาเสนอคณบดีแลวแตกรณีเมื่อไดรับอนุมัติใหลาพักไดแลว ใหบันทึกอักษร “W” สําหรับ
รายวิชาทุกวิชา ที่ลงทะเบียนในภาคนั้น
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ขอ 50 นักศึกษาที่ถูกลงโทษหามเขาสอบไลตามระเบียบ วาดวยวินัยนักศึกษา ใหลาพักการศึกษาในภาคการ
ศึกษานัน้ และบันทึกโทษนัน้ ไวในระเบียน ซึง่ ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษาดว ยในกรณีดงั กลา วใหถ อื วา
นักศึกษาผูนั้นไมไดรับคาระดับคะแนนและจํานวนหนวยกิตใด ๆ สําหรับรายวิชาที่ถูกหามเขาสอบไล
ขอ 51 การลาพักไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือการถูกใหพักการศึกษาไมเปนเหตุใหระยะเวลาการเปนนักศึกษาเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดตาม ขอ 55 นับจากวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเปนสําคัญ
หมวด 16
นักศึกษาที่กระทําทุจริตในการสอบ
ขอ 52 นักศึกษาที่กระทําทุจริตในการสอบจะตองไดรับโทษซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดไดกําหนดโทษตาม
ลักษณะของความผิด
52.1 คณะกรรมการวินิจฉัยความผิด
		
การวินิจฉัยความผิดใหกระทําโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย
		
52.1.1 ประธานกรรมการสอบไลหรือผูที่ประธานกรรมการสอบไลมอบหมาย ทําหนาที่เปน
		
ประธาน
		
52.1.2 ผูแทนจากฝายทะเบียนนักศึกษา
		
52.1.3 ผูแทนจากสํานักกิจการนักศึกษา
		
52.1.4 ผูแทนจากสาขาวิชาที่นักศึกษาถูกกลาวหา
		
มติของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดในการกําหนดโทษนักศึกษาที่กระทําหรือพยายามกระทํา
ทุจริตใหถือเปนที่สิ้นสุด
52.2 ลักษณะความผิดและบทลงโทษ
		
บทลงโทษจะขึ้นอยูกับลักษณะของการกระทําความผิดดังตอไปนี้
		
52.2.1 ความผิดลักษณะที่หนึ่ง เปนการกระทําผิดโดย
		
(1) นําเอกสารหรือสิง่ ใดๆ ทีเ่ กีย่ วขอ งกับรายวิชานัน้ เขา ไปในหอ งสอบ และมีพฤติ
			
กรรมสอวาไดใชประโยชนใ นการกระทาํ ทุจริตแลว หรือเพือ่ จะไดใ ช ประโยชนห รือเขา 		
			
ลักษณะเตรียมการทุจริต
		
(2) สงคําตอบใหผูอื่นลอกหรือกําลังลอกหรือจะลอกคําตอบจากผูอื่นซึ่งสงใหโดย วิธีสง
			
เอกสารหรือมีการสงหรือรับขอความโดยวิธีอื่นใหแกกันและมีหลักฐานอยางชัดเจน
		
(3) สอบแทนกัน ในวิชาที่มีหรือไมมีการบันทึกหนวยกิต นักศึกษา
			
- ได F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้นและได W ในรายวิชาอื่นที่ไดลงทะเบียนเรียนไวใน
			
ภาค การศึกษานั้นทุกวิชา และ
- ถูกพักการเรียนหนึ่งปีการศึกษา โดยให้เริ่มพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
ถ้าการกระท�ำความผิดนั้นมีบุคคลภายนอกร่วมด้วย สถาบันจะแจ้งให้หน่วยงานที่
บุคคลนั้นสังกัดทราบเพื่อพิจารณาโทษต่อไป
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52.2.2 ความผิดลักษณะที่สอง เป็นการกระท�ำผิดโดยมีเอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชา
นั้นไว้ในครอบครองในเวลาสอบ โดยมีพฤติกรรมที่ส่อว่ามีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการกระ
ท�ำทุจริตไม่ชัดเจน นักศึกษาจะถูกลงโทษดังนี้
				
- ได้ F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้นและได้ W ในรายวิชาอื่นที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ใน		
				
ภาค การศึกษานั้นทุกวิชา และ
				
- ถูกพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษาโดยให้เริ่มพักการเรียนในภาคการศึกษาถัด		
			
ไป หากเป็นการทุจริตในภาคการศึกษาที่สองนักศึกษาจะถูกพักการเรียนใน		
				
ภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาถัดไป
		
52.2.3 ความผิดลักษณะที่สาม เป็นการกระท�ำความผิดโดยการลอกหรือพยายามลอกผู้อื่น		
		
หรือยินยอมให้ผู้อื่นลอกโดยมิได้ส่งเอกสารหรือข้อความให้แก่กัน โดยมีกรรมการคุมสอบ
			
อย่างน้อยสองคน เห็นพฤติกรรมดังกล่าวอย่างแน่ชัด โทษความผิดในลักษณะดังกล่าว 		
			
นักศึกษาจะได้ F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้น
		
52.2.4 ความผิดลักษณะที่สี่ ได้แก่การกระท�ำความผิดดังต่อไปนี้
			
(1) การพิมพ์มาล่วงหน้า
			
(2) การน�ำสูตรเข้าไปในห้องสอบ
			
(3) การน�ำอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ต้องห้ามในวิชานั้น เข้าไปในห้องสอบ
			
(4) น�ำโจทย์ข้อสอบออกจากห้องสอบ
			
โทษความผิดในลักษณะดังกล่าวนักศึกษาจะถูกท�ำทัณฑ์บนสูงสุด
		
52.2.5 ความผิดลักษณะที่ห้า เป็นการกระท�ำความผิดโดยมีเอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
		
กับวิชาที่สอบไว้ในครอบครอง หรือมีพฤติกรรมอื่นใดที่ท�ำให้เกิดปัญหาในการคุมสอบ
		
แต่ไม่ถึงขั้นทุจริต โทษความผิดในลักษณะดังกล่าวนักศึกษาจะถูกตักเตือนเป็นลาย
		
ลักษณ์อักษรและหากยังกระท�ำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกในครั้งต่อๆ ไปจะถูก		
			
ลงโทษเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
		
52.2.6 อ�ำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดในกรณีเกิดการกระท�ำทุจริตในการสอบอย่าง		
			
อื่นนอกจากที่ระบุไว้แล้ว หรือมีการกล่าวหาในภายหลังการสอบได้เสร็จสิ้นไปแล้วว่าได้		
			
เกิดการกระท�ำทุจริตขึ้นในการสอบครั้งใด ให้คณะกรรมการวินิจฉัยความผิดพิจารณา		
		
ก�ำหนดโทษนักศึกษาทีก่ ระท�ำหรือพยายามกระท�ำทุจริตได้ ตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี
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หมวด 17
ระเบียบ วินัย มารยาท และความประพฤติของนักศึกษา
ขอ 53 เพื่อใหนักศึกษา มีความประพฤติที่ดีงามและมีความตั้งใจตอการศึกษาเลาเรียน มีความรู คูคุณธรรม
นักศึกษาจะตองประพฤติปฏิบัติตน อยูในระเบียบวินัยของสถาบันตามประกาศ วาดวยระเบียบ วินัย
มารยาท และความประพฤติของนักศึกษา
หมวด 18
การพนสภาพนักศึกษา
ขอ 54 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันภายใตเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้
54.1 สอบไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกวา ยกเวนในภาคการศึกษาแรก 1.50
54.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ำกวา ในสามภาคการศึกษาปกติติดตอกัน 1.75
54.3 ไมสามารถศึกษาสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
54.4 สถาบันสั่งใหพนสภาพนักศึกษา ดวยสาเหตุกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
54.5 ลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันเว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
54.6 สําเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร
54.7 ตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
54.8 ลาออก
54.9 ถึงแกกรรม
หมวด 19
ระยะเวลาการศึกษาและการขอรับปริญญา
ขอ 55 ระยะเวลาการศึกษา
55.1 นักศึกษาเต็มเวลาตองใชเวลาเรียนไมนอยกวา 3 ป (6 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเทา) และอยาง
มากไมเกิน 8 ป (16 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเทา)
55.2 นักศึกษาสมทบหรือนักศึกษาไมเต็มเวลา ตองใชเวลาเรียนไมนอยกวา 7 ป (14 ภาคการศึกษาปกติ
หรือเทียบเทา) และอยางมากไมเกิน 12 ป (24 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเทา)
ขอ 56 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาบัตร เมื่อไดเรียนและสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนด		
ไวในหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชา และสอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
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ขอ 57 การใหปริญญา นักศึกษาที่จะขอรับปริญญาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
57.1 สําเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร
57.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต�่ำกวา 2.00
57.3 มีความประพฤติเรียบรอยเหมาะสมที่จะไดปริญญาบัตร
57.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน
ขอ 58 นักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตร แตคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 จะรับปริญญาไดก็ตอเมื่อลงทะเบียน		
เรียนวิชาที่นักศึกษาเคยสอบไดขั้น D+ , D หรือ F หรือลงทะเบียนเรียนวิชาใหมซึ่งคณบดีเปนผูอนุมัติ
จนกวาจะทําคะแนนเฉลี่ยสะสมไดถึง 2.00 ขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่สถาบันกําหนด
ขอ 59 นักศึกษาจะตองชําระหนี้ทั้งหมดที่มีตอสถาบันใหเสร็จสิ้นกอน จึงจะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา
ขอ 60 สภาสถาบัน เปนผูพิจารณาอนุมัติปริญญา
ขอ 61 การใหปริญญาตรีเกียรตินิยม มีดังนี้
61.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะตองมี
คุณสมบัติดังนี้
		
61.1.1 สอบไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และไมเคยสอบวิชาใด ๆ ได D หรือ F
		
61.1.2 นักศึกษาภาคปกติ ตองสอบไดหนวยกิตครบตามกําหนดภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ทั้ง		
		
นี้ใหนับภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักดวย
		
61.1.3 มีความประพฤติเรียบรอย
61.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะตองมี
คุณสมบัติดังนี้
		
61.2.1 สอบไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไปแตไมถึง 3.50 และไมเคยสอบวิชาใด ๆ ได D
		
หรือ F
		
61.2.2 นักศึกษาตองสอบไดหนวยกิตครบตามกําหนดภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ใหนับ		
		
ภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักดวย
ขอ 62 สถาบันจะจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาปละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
ขอ 63 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจสั่งการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
(ลงชื่อ)
(ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย)
นายกสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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