ประกาศสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
**************

ด้ว ยบั ณฑิตศึกษา สถาบั น การเรียนรู้เพื่อปวงชน เปิดรับสมัครสอบคัดเลื อกเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓) (Master of Arts in Integrated Local Development)
การรับสมัคร เปิดรับสมัครลงทะเบียนและเรียนที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน
ผู้ ส นใจสมั ค รเรี ย นได้ ณ สถานที่ ข้ า งต้ น หรื อ เข้ า ดู ร ายละเอี ย ดและสมั ค รเรี ย นผ่ า นระบบออนไลน์ ที่
WWW.life.ac.th (ฟรีค่าสมัครเรียน)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ หรือไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๕ หรือไม่ต่ากว่าระดับดี (Good) ขึ้นไป หรือ
๒) เป็ น ผู้ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยของการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี จ าก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕ หรือไม่ต่ากว่าระดับดี (Good) ขึ้นไป หรือ
๓) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา
สุดท้ายของขั้นปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๕๐ หรือต่ากว่าร้อยละ ๗๕ หรือต่ากว่าระดับดี (Good)
๔) มีประสบการณ์การทางาน โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๕) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่มีความเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๖) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๓. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
๓.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือก
๑) การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
๑) สอบข้อเขียน
๒) สอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
๓.๒ วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
๑) บัณฑิตศึกษาจะดาเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกตามที่บัณฑิตศึกษากาหนด
๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
๓) สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ
แต่ไม่เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่สถาบันกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษา
๔) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตัดสินผลการสอบ
๕) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รตามระเบี ย บที่ ส ถาบั น ก าหนด พร้ อ มยื่ น หลั ก ฐาน
ประกอบการสมัครดังนี้
๔.๑ ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของสถาบัน
๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา
๒ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๑ ฉบับ
๔.๖ สาเนาใบสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองในระยะเวลา ๖ เดือน จนถึงวันสมัคร
๔.๘ รูปถ่ายของผู้สมัครหน้าตรงปัจจุบันถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดา
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป

(ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่เป็นสาเนา
ทุกฉบับ ที่ใช้ยื่นประกอบการสมัครข้างต้น กรณีที่บัณฑิตศึกษาได้ตรวจสอบพบภายหลังว่า ข้อความที่ได้
แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสาร
ปลอม บัณฑิตศึกษาจะดาเนินการตามกฎหมาย และหากเป็นนักศึกษาแล้วจะให้พ้นสภาพนักศึกษา)
๕. การคัดเลือกเข้าศึกษา
สถาบั น การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ปวงชน จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รที่ มี สิ ท ธิ ส อบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาใน
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และทาการสอบคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ผู้สมัครที่ได้รับ
การประกาศรายชื่อ แต่ไม่เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จะประกาศรายชื่อผู้ สมัครที่มีสิทธิเข้าศึกษา ณ สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
๖.๑ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๒๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๔ ภาคการศึกษา เหมาจ่ายค่าเล่า
เรียนและค่าบารุงการศึกษา ภาคละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ ค่าธรรมเนียมพิเศษ เรียกเก็บเป็นรายครั้ง (ไม่นับรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร)
๖.๓ วิธีการชาระเงิน นักศึกษาแต่ละคนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสถาบันการเรียนรู้เพื่อ
ปวงชนตามที่เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่ง ธ.ก.ส.จะคิดค่าบริการ
การโอนเงินตามที่ ธ.ก.ส.กาหนด โดย ธ.ก.ส.จะออกหลักฐานการโอนเงินให้แก่นักศึกษาแต่ละคน
๗. กาหนดวันเปิดภาคเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สถาบันการเรีย นรู้เพื่อปวงชน กาหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมกับการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จานงค์ แรกพินิจ)
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

