
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

คณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

                 สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563(49) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 

                                                                       
                                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านงค์ แรกพินิจ) 
                                                                 อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
 
 
 

 



 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

คณะศิลปศาสตร์ 
 









 

1 
 

 
สารบัญ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป                 6 
 ชื่อหลักสูตร        6 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา       6
 วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร    6
 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร     6
 รูปแบบของหลักสูตร       7
 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  7 
   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   7
    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา   7 
   ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิและต าแหน่ง    8 
      ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
   สถานที่จัดการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้     9 

    สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
       ในการวางแผนหลักสูตร       9 

  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร  
     และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน    9 

  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 11 
  ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น     11 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร             12 
  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    12 
  แผนพัฒนาปรับปรุง       13 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร           14 
   ระบบการจัดการศึกษา       14 
   การด าเนินการหลักสูตร       14 
   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน      17 

 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม    40 
   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน      40 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล 44 
  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา     44
  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     44 



 
มคอ.2 

2 
 

 
สารบัญ (ต่อ) 

   
  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)     51 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา           61 
  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   61 
   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   66 
   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     66 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร     68 
  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      68 
   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร   68 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร              69 
  การก ากับมาตรฐาน       69 
   บัณฑิต         69  
   นักศึกษา        69 
    อาจารย์         70 
   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    70 
   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้       71 

  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    72 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร          72 
   การประเมินประสิทธิผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้   72 
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม      72 
   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   74 
   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    74 
ภาคผนวก 
   ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์ 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  

   ภาคผนวก ข ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน  
 



 
มคอ.2 

3 
 

 
ภาคผนวก (ต่อ) 
   ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
     กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
   ภาคผนวก ง ข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
     ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

4 
 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
คณะ/สาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ 
 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
 

หมวดที ่1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย  :  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
ชื่อภาษาอังกฤษ :  

 Bachelor of Arts Program in  Community Entrepreneurship and Life  Development   
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อภาษาไทย   
 ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน) 
 ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ  
 ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts  (Community Entrepreneurship and Life  Development) 
 ชื่อย่อ : B.A. (Community Entrepreneurship and Life  Development) 
3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
  หลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาชีวิตและ 
ประกอบการชุมชน  
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

120 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 4 ปี  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

พัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
สภาวิชาการ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 

1/2563(27) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
สภาสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน อนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที ่1/2563(49) 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 8.1 อาชีพอิสระ และผู้ประกอบการชุมชน/สังคม 
 8.2 ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
 8.3 ครูและครูผู้ช่วยตามที่ส านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความเห็นชอบ  
 8.4 พนักงานองค์กรเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน 
 8.5 ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.  
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.  
 8.6 ผู้บริหาร หรือผู้น าองค์กรภาคประชาชน / กลุ่ม / ชมรม / สมาคม / มูลนิธิ / สหกรณ์ /
วิสาหกิจชุมชน ผู้บริหารองค์กรภาคประชาสังคม และผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน 

 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

6 
 

 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

1 
 

ดร.ปรีชา อุยตระกูล 3309901175617 Ph.D. (History & Politics) James 
Cook University, Australia, 2000. 
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2523.  
กศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก, 2512. 

อาจารย์ 

2 ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ 3420100023429 Ph.D. (Community Studies) 
Northumbria University, 2549. 
M.Sc. (Rural Development 
Planning) Asian Institute of 
Technology, 2524. 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม)
วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2518. 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

3 นายศุภกร คุรุการเกษตร 3930500011474 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551. 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,  
2547. 

อาจารย์ 

4 นายอภิชาติ มหาราชเสนา 3919900121178 ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551. 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2547. 

อาจารย์ 

5 นายสุรศักดิ์ สุขมาก 3169900340845 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550. 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2544. 

อาจารย์ 



 
มคอ.2 

7 
 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้ 
 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนท ีอ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 
 และพ้ืนที่ปฎิบัติงาน  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์โลกในช่วงที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในหลายด้านทั้งทางด้าน
การเมือง สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่น าไปสู่
ปรากฏการณ์ “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Disruptive Technology) หมายความว่า การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย 

ส าหรับประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ซ ้าเติม
ให้ปัญหาความเหลื่อมล ้าในสังคมรุนแรงขึ้นและเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่น าไปสู่ปัญหาความ
ยากจนในปัจจุบัน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

และสังคมโลกในมิติต่างๆ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) นโยบายประเทศไทย 
4.0 (Thailand 4.0) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) เพ่ือ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สาระส าคัญของยุทศาสตร์ นโยบาย และแผนตามที่กล่าวข้างต้นล้วน
มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน นั่นคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยในปัจจุบัน
ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อันจะน าไปสู่การเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ น าพาประเทศให้หลุดพ้น “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” เข้าสู่ประเทศมีรายได้สูง  และ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
สอดคล้องกับแนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG (Sustainable Development Goals) 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ

ในการประกอบการชุมชน และน ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน รวมทั้งสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

การประกอบการชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นในสังคมไทยเมื่อ
ประมาณ 20 ปีมานี้ แนวคิดนี้ให้ความส าคัญกับการประกอบการที่ชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นบน
พ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต ทุนและภูมิปัญญาของตน ช่วยให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น
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นวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน 
และประเทศ   

เมื่อพิจารณาสังคมไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะในชนบทซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาค
เกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตที่อ่อนแอที่สุด เนื่องจากขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้ ทุน และเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเหลื่อมล ้าหรือความไม่เท่าเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการผลิตในระดับไร่นาหรือระดับต้นน ้า เพ่ือผลิตวัตถุดิบให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ นอกจากนั้น การผลิตในระดับดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงสูงท าให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ขาดทุนและเป็นหนี้สินซึ่งเป็นมูลเหตุส าคัญของปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย ด้วยเหตุ
นี้ การพัฒนาเกษตรกรกลุ่มนี้ให้หลุดพ้นจากความยากจน จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
เกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถใน “การประกอบการ” ซึ่งจะช่วยให้ เกษตรกรสามารถน า
ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบหรือผลผลิต ทุนและภูมิปัญญาของตนมาแปรรูปเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ และ
สามารถจัดการด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชนแทนการผลิตวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวดังเช่นที่
ผ่านมา  

การประกอบการชุมชนที่พัฒนาจากรากฐานความคิดดังกล่าว ท าให้แนวคิดนี้แตกต่างจากการ
ประกอบการทั่วไปโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่แยกการประกอบการ
ออกเป็นระดับต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า ส่วนการประกอบการชุมชนให้น ้าหนักกับการเชื่อมโยงทั้ง
สามระดับให้อยู่ในกระบวนการเดียวกันซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้าและความยากจนในหมู่
เกษตรกรและประชาชนในชนบท  

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด สถาบันจึงได้น าปัจจัยเหล่านี้มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประกอบการ
ชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้การประกอบการดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตของผู้เรียนแบบ
บูรณาการ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่มุ่งหวังให้อุดมศึกษาเป็นหัวรถ
จักรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจผ่านการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

นอกจากน านวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วหลักสูตรการพัฒนาขีวิตและ
ประกอบการชุมชน จ าเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนของคณาจารย์จากการ “สอนหนังสือ” 
ไปสู่ “การสอนงาน” (Coaching) ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้หลักสูตรนี้ประสบความส าเร็จ 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.

2553 มีภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม สถาบันแห่งนี้มีอัตลักษณ์ในด้านการผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เป้าหมาย
ชีวิตหรือวัตถุประสงค์ และเนื้อหา (contents) ของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง และจัดกระบวนการเรียนรู้ใน 
“สนาม”หรือพ้ืนที่จริงเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายชีวิตหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละคน สถาบันจึง
มักถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “มหาวิทยาลัยชีวิต” ผลผลิตของสถาบันจึงไม่ใช่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือ
แสวงหางานท า แต่บัณฑิตคือผู้ประกอบการที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน  
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
 ใช้วิชาเลือกเสรีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ในระดับปริญญาตรีของสถาบัน 
14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม 

สถานประกอบการในพ้ืนที่ ปฏิบัติการ/วิทยากร/ความร่วมมือทางวิชาการ 

แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ ปฏิบัติการ/วิทยากร/ความร่วมมือทางวิชาการ 
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
 “เรียนรู้สู่การประกอบการชุมชน อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข” 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  (1) มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบการชุมชน และน ามาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
                (2) เน้นการประกอบการที่ชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นบนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิต ทุนและภูมิปัญญาของตน ช่วยให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 
ทีก่ระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ และเป็นการประกอบการ 
ชุมชนที่ให้น ้าหนักกับการเชื่อมโยงการผลิตทั้งสามระดับ คือ ระดับต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้าให้อยู่
ในกระบวนการเดียวกันซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้าและความยากจนในหมู่เกษตรกรและ
ประชาชนในชนบท 
              (3) เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และวิสัยทัศน์ของสถาบันที่เน้นการจัดการศึกษาเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล ้าและความยากจน 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
                 (1) เป็นนักสร้างสรรคน์วัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
      (2) เป็นผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณและวิธีคิดอย่างผู้ประกอบการ 
                 (3) ประกอบกิจการที่น าอดีตมาต่อยอด ปรับให้เป็นปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต 
                (4) ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข 
                 (5) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การผลิตเอกสาร 
คู่มือ และสื่อการสอน 

1.1  ให้คณะกรรมการประจ าวิชา 
จัดท าเอกสาร คู่มือ และสื่อการสอน 

1.1  มีเอกสารประกอบการเรียน 
คู่มือและสื่อการสอนเพียงพอ 

2. การพัฒนาอาจารย์ 2.1  จัดอบรมและสัมมนาอาจารย์ 2.1  มีการอบรมและสัมมนาอาจารย์
ในทุกภาคการศึกษา 

3. การส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1  เพ่ิมพูนทักษะผู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยการอบรมหลักสูตร 

      การสอนงาน (Coaching)  
      และศึกษาดูงาน  
3.2 จัดระบบการให้ค าปรึกษาที่เอ้ือต่อ

การรับการปรึกษาของผู้เรียน  
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

3.1 จ านวนผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
การสอนงาน (Coaching) 

3.2 ความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อระบบการให้การปรึกษา 
และระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

4. การพัฒนาทักษะ  
    การจัดกระบวนการเรียนรู้  
    การประเมินผลของ 
    ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้  
    ตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  

4.1 พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อทักษะเรียนรู้ที่มุ่งผล 
การเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน  
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 

  วันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 8.30 -17.30 น. และวัน-เวลาราชการปกติ 
  ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน สิงหาคม –  พฤศจิกายน 
  ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือน ธันวาคม – มีนาคม  
  ภาคฤดูร้อน   ระหว่างเดือน เมษายน – กรกฎาคม จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า 

2.2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.2.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ถูกไล่ออกจากสถาบันอดุมศึกษา 
ใดมาก่อนเนื่องจากลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
  2.2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักศึกษา
และสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถาบันและสังคม 
  2.2.5 ต้องสมัครและผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สถาบัน
ก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ผู้ต้องการเรียนส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประสบปัญหาชีวิตและมีหนี้สินจาก
การลงทุนตามระบบเศรษฐกิจมหภาค และส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุเกินเกณฑ์การกู้ยืมเรียนจาก กยศ. 

 
 
 



 
มคอ.2 

13 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  หลักสูตรการศึกษาในปีแรกจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จักตนเองด้านทุนและสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม วางเป้าหมายและแผนชีวิต ท าโครงงานการประกอบชุมชน จะช่วยให้นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถสร้างรายได้เพียงพอจ่ายค่าเล่าเรียนในปีต่อๆ ไป  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ปีที่ 1 200 200 200 200 200 
ปีที่ 2 - 200 200 200 200 

ปีที่ 3 - - 200 200 200 
ปีที่ 4 - - - 200 200 

รวมทั้งสิ้น 200 400 600 800 800 

จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษา - - - 200 200 

รายละเอียด
รายรับ 

ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าเล่าเรียน 5,400,000.00  10,800,000.00  16,200,000.00  21,600,000.00  21,600,000.00  

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล 

- - - - - 

รวมรายรับ 5,400,000.00  10,800,000.00  16,200,000.00  21,600,000.00  21,600,000.00  
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  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบด าเนินการ           

หมวดเงินเดือน 1,440,000.00  2,880,000.00  4,320,000.00    5,760,000.00    5,760,000.00  

หมวดค่าจ้างประจ า 1,076,508.00  1,076,508.00  1,076,508.00    1,076,508.00    1,076,508.00  

หมวดค่าตอบแทน 1,500,000.00  1,500,000.00  1,500,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00  

  หมวดค่า   
  สาธารณปูโภค  

    44,400.00      88,800.00     133,200.00      177,600.00      177,600.00  

หมวดทุนการศึกษา     27,000.00      27,000.00      27,000.00        27,000.00        27,000.00  

หมวดอื่นๆ 1,080,000.00  1,500,000.00  1,800,000.00    2,000,000.00    2,000,000.00  

รวม 5,167,908.00  7,072,308.00  8,856,708.00  10,541,108.00  10,541,108.00  

ข. งบลงทุน           

หมวดค่าใช้สอย     30,800.00      61,600.00      92,400.00      123,200.00      123,200.00  

หมวดค่าวัสด ุ     12,400.00      24,800.00      37,200.00        49,600.00        49,600.00  

รวม (ข)     43,200.00      86,400.00    129,600.00      172,800.00      172,800.00  

รวม (ก) +(ข) 5,211,108.00  7,158,708.00  8,986,308.00  10,713,908.00  10,713,908.00  

จ านวนนักศึกษา             200              400              600               800               800  

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษาสูงสุด 

        26,056          17,897          14,977           13,392           13,392  

 

* หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ตลอดหลักสูตร  72,322 บาท 
                ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  ต่อปี (สูงสุด)  26,056 บาท 
 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 

 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อื่นๆ (ระบุ)  
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน ว่าด้วยการโอน หรือ เทียบโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2554 และตามประกาศสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ 
สอดคล้องตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 
 ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  6 หน่วยกิต 
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 หน่วยกิต 
  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  6 หน่วยกิต 
 ข) หมวดวิชาเฉพาะ        84 หน่วยกิต 
  (1) วิชาพ้ืนฐาน      30 หน่วยกิต  
  (2) วิชาเฉพาะด้าน     30 หน่วยกิต 
  (3) วิชาการพัฒนาชีวิต    10 หน่วยกิต 
  (4) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  14 หน่วยกิต 
 ค) หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 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) 
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    (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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต    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) 
    (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) 
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CE634216 นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส าหรับการประกอบการชุมชน 3(2-2-5) 
CE634317 กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน   3(2-2-5) 
CE634318 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด   3(1-4-4) 
CE634319 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลส าหรับผู้ประกอบการชุมชน 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) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (14 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
EX634101 การประกอบการชุมชนศึกษา     3(1-4-4) 
EX634202 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน  3(0-9-0) 
EX634303 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2 การจัดการประกอบการชุมชน 3(0-9-0) 
EX634304 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3  
  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน     3(0-9-0) 
EX634405 สัมมนาการประกอบการชุมชน      2(1-2-3) 
 
  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) 
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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(3-0-6 ) 
 
ความหมายของอักษรและเลขประจ าวิชา 
 อักษรและเลขรหัสประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน จ านวน 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
1. อักษรสองหลักแรก หมายถึง หมวดหรือกลุ่มวิชา 
 อักษร GE หมายถึง General Education วิชาศึกษาท่ัวไป 
 อักษร CE หมายถึง Community Entrepreneurship วชิาเฉพาะ (วิชาพ้ืนฐานและวชิาเฉพาะด้าน)
 อักษร LD หมายถึง Life Development วิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาการพัฒนาชีวิต) 
 อักษร EX หมายถึง Experience วิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม)  
 อักษร SE หมายถึง Selected Education วิชาเลือกเสรี   
2. เลขรหัสหลักที่สามและท่ีสี่ หมายถึง หลักสูตร 
 เลข 63 หมายถึง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
3. เลขรหัสหลักที่ห้า หมายถึง การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เลข 4 หมายถึง หลักสูตร 4 ปี 
4. เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 
 เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 
 เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 
 เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 
5. เลขรหัสหลักที่เจ็ดและหลักสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละหมวดหรือกลุ่มวิชา 
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  3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ) 

ศึกษาทั่วไป 

GE634101 ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา 3(3-0-6) 

GE634102 สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 
GE634103 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

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

GE634105 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 
เฉพาะ LD634101 การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต 

และโครงงานประกอบการชุมชน 
2(1-3-4) 

รวมหน่วยกิต 17 

(2) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2   

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท–ป–อ) 

ศึกษาทั่วไป 

GE634106 ชุมชนอภิวัตน์ 3(3-0-6) 

GE634107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

GE634108 สันติศึกษา 3(3-0-6) 
GE634109 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

GE634110 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6) 

เฉพาะ EX634101 การประกอบการชุมชนศึกษา 3(1-4-4) 

รวมหน่วยกิต 18 
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(3) ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1   

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ) 

เฉพาะ 

CE634201 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  3(3-0-6) 

CE634202 กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา 3(3-0-6) 
CE634203 การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต 3(3-0-6) 

CE634205 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส าหรับการประกอบการชุมชน 

3(2-2-5) 

LD634202 การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน 

2(0-6-3) 

เลือกเสรี SE634XXX (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17 

(4) ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2   

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ) 

 
เฉพาะ 

 

CE634204 การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
CE634211 การประกอบการชุมชน 3(2-2-5) 

CE634212 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับการประกอบการชุมชน 

3(2-2-5) 

CE634213 วิถีผู้ประกอบการชุมชน 3(3-0-6) 

EX634202 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1  
การวางแผนประกอบการชุมชน   

3(0-9-0) 

เลือกเสรี SE634XXX (วิชาเลือกเสรี) 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
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(5) ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ) 

เฉพาะ 

CE634306 ภาวะผู้น ากับการจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

CE634307 กฎหมายส าหรับการประกอบการชุมชน 3(3-0-6) 
LD634303 การพัฒนาชีวิต 3  

การติดตามและประเมินผล 
โครงงานการประกอบการชุมชน 

2(0-6-3) 

EX634303 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2  
การจัดการประกอบการชุมชน 

3(0-9-0) 

รวมหน่วยกิต 11 

(6) ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2   

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ) 

เฉพาะ 

CE634314 การจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน  
และห่วงโซ่คุณค่า   

3(2-2-5) 

CE634315 การจัดการองค์กร 
ส าหรับการประกอบการชุมชน 

3(2-2-5) 

CE634316 นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ส าหรับการประกอบการชุมชน 

3(2-2-5) 

LD634304 การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับ 
โครงงานการประกอบการชุมชน 

2(0-6-3) 

EX634304 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน 

3(0-9-0) 

รวมหน่วยกิต 14 
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(7) ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1   

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ) 

เฉพาะ 

CE634408 การพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

CE634409 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(1-4-4) 
CE634410 การพัฒนาครัวเรือน  

กลุ่มและองค์กรเครือข่าย 
3(2-2-5) 

CE634417 กระบวนการและการพัฒนา 
การประกอบการชุมชน 

3(2-2-5) 

CE634418 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
และการตลาด 

3(1-4-4) 

รวมหน่วยกิต 15 

(8) ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2   

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท–ป–อ) 

เฉพาะ 

CE634419 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ส าหรับผู้ประกอบการชุมชน 

3(1-4-4) 

CE634420 การจัดการความรู้ด้านการประกอบการชุมชน 3(1-4-4) 

LD634405 การพัฒนาชีวิต 5  
สัมมนาโครงงานการประกอบการชุมชน 

2(1-2-3) 

EX634405 สัมมนาการประกอบการชุมชน 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 10 
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    3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
   ก) 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 และภาษาท้องถิ่นทั้งในและหรือ
ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม โดยฝึกเขียนและ
น าเสนอด้วยคลิปวีดีโอ 
 
GE634102 สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล    3(3-0-6) 
  Digital Society Communication and Information 
  วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ในบริบทการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมดิจิทัล ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การสื่อสารเพ่ือสร้างเครือข่าย การสื่อสาร
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจริยธรรมในการสื่อสาร โดยฝึกใช้สารสนเทศในสังคมดิจิทัลและน าเสนอด้วยคลิป
วีดีโอ 
 
    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
GE634103 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
  Daily Life Management and Economic  
  วิเคราะห์เศรษฐกิจกับการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน และธุรกิจเอกชน โดยให้ท ารายงานกรณีศึกษาของตนเอง 
 
GE634104 การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Decision and Analytical Thinking 
  วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการคิด ตรรกะการให้เหตุผลและการตัดสินใจ  
โดยให้คิดวิเคราะห์บนฐานข้อมูลทั้งระดับบุคคล องค์กร และประเทศ 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

24 
 

GE634105 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Society and World Society Dynamic 
  วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งระดับโลกและประเทศไทยในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ชุมชน การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในวิถีประชาธิปไตยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยให้ท า
กรณีศึกษาประจ าภาคเรียน 
 
GE634106 ชุมชนอภิวัตน์       3(3-0-6) 
  Activism Community 
  ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรมของชุมชน และสิทธิชุมชน กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการตนเองของ
ชุมชนทอ้งถิ่น โดยให้ท ากรณีศึกษาชุมชนของตนเอง 
 
GE634107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต       3(3-0-6) 
  Aesthetics in Life 
  ศึกษาสุนทรียศาสตร์ คุณค่าสุนทรียภาพระหว่างตัวบุคคลกับธรรมชาติหรืองานศิลปะ     
การคิดเชิงบวก การสร้างความสุขในชีวิตและการท างาน โดยให้น าเสนอกิจกรรมที่สร้างสุนทรียภาพของตนเอง 
 
GE634108 สันติศึกษา       3(3-0-6) 
  Peace Studies 
  ศึกษาหลักและกระบวนการสันติวิธ ี การไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทและความขัดแย้ง    
โดยอาศัยหลักศาสนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กฎหมาย รวมทั้งองค์กรและกลไกในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยศึกษาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและบทเรียนทั้งในและต่างประเทศ  
 
    (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
GE634109 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต    3(3-0-6) 
  Technology for Life and Science 
  ศึกษาพัฒนาการ ความสัมพันธ์ บทบาท และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ที่ส าคัญ โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive 
technology) ที่มีต่อมนุษย์ สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
 



 
มคอ.2 

25 
 

GE634110 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม     3(3-0-6) 
  Holistic Health Care 
  วิเคราะห์กระบวนทัศน์สุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยให้ท ากรณีศึกษาตนเอง 
 
   ข) 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 เป้าหมายและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม การเชื่อมโยงของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบการชุมชน 
โดยวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
CE634202 กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา    3(3-0-6) 
  Development  Discourse and Paradigm 
  วิเคราะห์กระบวนทัศน์ วาทกรรมการพัฒนา และภาคปฏิบัติการในการขับเคลื่อน  
การพัฒนา ขบวนการวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
 
CE634203 การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต    3(3-0-6) 
  Vital Force Creation and Creative Thinking 
  วิธีคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาศักยภาพตนเองและการประกอบการชุมชน 
 
CE634204 การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
  Creative Economy Management 
  วิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาในยุคปัจจุบันและ
อนาคต วิธีคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจ การเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการ การจัดการธุรกิจ
ในสังคมดิจิทัล หรือตลาดดิจิทัล/ออนไลน์ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ โดยวิเคราะห์
กรณีศึกษาการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ 
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CE634205 ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับการประกอบการชุมชน   3(2-2-5) 
  Local Wisdoms for Community Entrepreneurship 
  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการพัฒนาการประกอบการชุมชน กระบวนการศึกษาและ
พัฒนาภูมิปัญญา แนวทางการพัฒนาและการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลทีน่ าไปสู่การ
พัฒนาการประกอบการชุมชนที่ยั่งยืน โดยศึกษาจากผู้รู้และผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการประกอบการชุมชน 
 
CE634306 ภาวะผู้น ากับการจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
  Strategic Management and Leadership 
  ศึกษาภาวะผู้น าและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล ธรรมาภิบาล 
และแนวโน้มภาวะผู้น าในอนาคต การสร้างภาวะผู้น า กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการ
บริหารจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ท ารายงานการศึกษาผู้น าต้นแบบ 
 
CE634307 กฎหมายส าหรับการประกอบการชุมชน    3(3-0-6) 
  Laws for Community Entrepreneurship 
  ศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบการชุมชน การจัดองค์กรธุรกิจและ      
การประกอบธุรกิจ ตราสารทางการเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเพ่ือสังคม การส่งเสริมการลงทุน หลักประกันสินเชื่อ    
การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายแรงงาน 
 
CE634408 การพัฒนาชุมชน      3(2-2-5) 
  Community Development 
  ศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กร
ภาคประชาชน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาการ
ประกอบการชุมชน โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในวิชาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 
 
CE634409 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    3(1-4-4) 
  Participatory Action Research 
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ฝึกปฎิบัติและการน าเสนอ
รายงานผลการวิจัยการประกอบการชุมชน 
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CE634410 การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย   3(2-2-5) 
  Household, Group and Network Organization Development 
  พัฒนาศักยภาพครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม การประกอบการชุมชนกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้าและความยากจน โดยวิเคราะห์
กรณีศึกษาปัญหาความเหลื่อมล ้าและความยากจนในชุมชนของตนเอง 
 
   (2) วิชาเฉพาะด้าน     30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
CE634211 การประกอบการชุมชน      3(2-2-5) 
  Community Entrepreneurship 
  วิเคราะห์การประกอบการชุมชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักการประกอบการ
ชุมชน ความเชื่อมโยงของนวัตกรรมการประกอบการชุมชน แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกอบการชุมชนที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาการประกอบการชุมชนใน
พ้ืนที่ของตนเอง 
CE634212 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการประกอบการชุมชน  3(2-2-5) 
  Information Technology for Community Entrepreneurship 
  ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการประกอบการชุมชน หลักการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลมาร์เกต การใช้แอปพลิเคชันและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการประกอบการชุมชน 
การเผยแพร่ข้อมูลและการประเมินสารสนเทศในการพัฒนาการประกอบการชุมชน โดยให้ทดลอง
ปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 
CE634213 วิถีผู้ประกอบการชุมชน      3(3-0-6) 
  Community Entrepreneurship ways 
  ศึกษาจิตวิญญาณและวิธีคิดอย่างผู้ประกอบการชุมชน ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยง 
และปัจจัยความส าเร็จหรือล้มเหลวในการประกอบการชุมชน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการปรับตัว
ของกิจการในสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยให้ท ารายงานประจ าภาคเรียน 
 
CE634314 การจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า  3(2-2-5) 
  Value chain and Supply chain Logistics Management 
  วิเคราะห์องค์ประกอบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) 
และโลจิสติกส์ในการเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุน กลยุทธ์ทางธุรกิจและการสร้างพันธมิตร
หรือหุ้นส่วนในการประกอบการชุมชนทั้งในระดับต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า โดยศึกษาดูงานการ
จัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นแบบอย่างที่ดี (best practice)  
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CE634315 การจัดการองค์กรส าหรับการประกอบการชุมชน   3(2-2-5) 
  Community Entrepreneurship for Organization Management 
  ศึกษาองค์กรและการจัดการ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจ 
ตลอดจนน าหลักการจัดการองค์กรมาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการประกอบการชุมชน 
โดยให้ท ารายงานประจ าภาคเรียน 
 
CE634316 นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  ส าหรับการประกอบการชุมชน     3(2-2-5) 
  Science and Technology Innovation for Community Entrepreneurship 
  ศึกษานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการประกอบการชุมชน เทคโนโลยี        
ด้านการจัดการการผลิต ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด การพัฒนานวัตกรรมมาใช้ใน
การประกอบการชุมชน และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิเคราะห์กรณีศึกษานวัตกรรมในการ
ประกอบการชุมชน 
 
CE634417 กระบวนการและการพัฒนาการประกอบการชุมชน  3(2-2-5) 
  Community Entrepreneurship Development and Process 
  วิเคราะห์กระบวนการผลิตในภาคชนบทและภาคเมือง กระบวนทัศน์ใหม่ทางธุรกิจ
โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในวิชาการพัฒนาชีวิต 
 
CE634418 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด   3(1-4-4) 
  Marketing and Packaging Product Development 
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด และการเข้าสู่ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาและพัฒนาการประกอบการใน
ระดับครัวเรือน หรือชุมชน/เครือข่าย หรือธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
CE634419 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ส าหรับผู้ประกอบการชุมชน 3(1-4-4) 
  Good Governance for Community Entrepreneur and Ethics and Morality 
  ศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม วิธีการน าจริยธรรมมาใช้ในการประกอบการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม            
โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาบุคคลหรือกลุ่มองค์กรเพ่ือสร้างแนวคิดในการตัดสินใจในการประกอบการอย่าง          
มีจริยธรรม 
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CE634420 การจัดการความรู้ด้านการประกอบการชุมชน   3(1-4-4) 
  Community Entrepreneurship and Knowledge Management 
  จัดการความรู้ด้ านการประกอบการชุมชน และประสบการณ์จากโครงงาน           
การประกอบการชุมชนตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยให้ท ารายงานประจ าภาคเรียน 
 
   (3) วิชาการพัฒนาชีวิต      (10 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
LD634101 การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต 
  และโครงงานประกอบการชุมชน     2(1-3-4) 
  Life Development 1  Community entrepreneurship project and  Life Goal-Setting 
  วิเคราะห์หลักการด าเนินชีวิต ทุนทางสังคม ศักยภาพ ข้อจ ากัดของตนเองและ
ครอบครัว วางเป้าหมายชีวิต เขียนและน าเสนอโครงงานประกอบการชุมชน โดยผู้ เรียนเลือก
ประกอบการในระดับครัวเรือน หรือชุมชน/เครือข่าย หรือธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง และด าเนินการตาม
โครงงานที่น าเสนอตลอดระยะเวลา 3 ปี 
 
LD634202 การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน  2(0-6-3) 
  Life Development 2 Community Entrepreneur Potential Development 
  เสนอรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินโครงงาน ครั้งที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ศึกษาดูงานการประกอบการชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี (best practice) 
ถอดบทเรียนและน ามาใช้พัฒนาโครงงาน 
 
LD634303 การพัฒนาชีวิต 3 การติดตามและประเมินผล 
  โครงงานการประกอบการชุมชน     2(0-6-3) 
  Life Development 3 Community Entrepreneurship Project Work Monitoring 
  and Evaluation     
  เสนอรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินโครงงาน ครั้งที่ 2 ติดตามและประเมินผล
โครงงาน วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของโครงงาน และปรับปรุงโครงงานการประกอบการชุมชนให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงงาน 
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LD634304 การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับ 
  โครงงานการประกอบการชุมชน      2(0-6-3) 
  Life Development 4 Community Entrepreneurship Project Work 
  Enhancement and Development 
  เสนอรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินโครงงาน ครั้งที่ 3 พัฒนาและยกระดับ
โครงงานการประกอบการชุมชน สู่ธุรกิจครัวเรือน หรือวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 
LD634405 การพัฒนาชีวิต 5 สัมมนาโครงงานการประกอบการชุมชน  2(1-2-3) 
  Life Development 5 Community Entrepreneurship Project Work Seminar 
  วิเคราะห์ปัญหาโครงงานการประกอบการชุมชนในประเด็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยน 
อภิปราย และเสนอแนวทางแก้ปัญหา เสนอรายงานผลการปฏิบัติโครงงานการประกอบการชุมชนฉบับ
สมบูรณ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 
 
 

    (4) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    (14 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
EX634101 การประกอบการชุมชนศึกษา     3(1-4-4) 
   Community Entrepreneurship Studies     
  วิเคราะห์บทบาทและศักยภาพของครัวเรือน กลุ่ม/องค์กรเครือข่าย และองค์กร
ปกครองท้องถิ่นต่อการพัฒนาการประกอบการชุมชน วิธีคิดธุรกิจสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ 
น าผลไปพัฒนาโครงงานการประกอบการชุมชนของตนเอง และน าเสนอรายงานประจ าภาคเรียน 
 
EX634202 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  1  
  การวางแผนประกอบการชุมชน      3(0-9-0) 
  Practice of Field Work Experience 1 Community Entrepreneurship Planning 
  ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการระดับครัวเรือน หรือกลุ่ม/องค์กรเครือข่าย หรือ
ธุรกิจเอกชน การวิเคราะห์ การประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจ การจัดท าแผน
ประกอบการและการพัฒนาประกอบการโดยค านึงถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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EX634202 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2   
  การจัดการการประกอบการชุมชน      3(0-9-0) 
  Practice of Field Work Experience 2 Community Entrepreneurship Management 
  ฝึกปฏิบัติงานการจัดการการประกอบการชุมชนในสถานประกอบการชุมชน เน้นฝึก
ทักษะการผลิตและการจัดการระดับต้นน ้า หรือกลางน ้า หรือปลายน ้า น าผลการฝึกปฏิบัติไปพัฒนา
โครงงานการประกอบการชุมชนของตนเอง และน าเสนอรายงานประจ าภาคเรียน 
 
EX634304 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3  
  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน     3(0-9-0) 
  Practice of Field Work Experience 3 Community Entrepreneurship  
  Potential Development   
  ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบการ
ชุมชน ระดับครัวเรือน หรือกลุ่ม/องค์กรเครือข่าย หรือธุรกิจเอกชน น าผลการฝึกปฏิบัติไปพัฒนาโครงงาน
การประกอบการชุมชนของตนเอง และน าเสนอรายงานประจ าภาคเรียน 
 
EX634405 สัมมนาการประกอบการชุมชน     2(1-2-3) 
  Community Entrepreneurship Seminar 
  วิเคราะห์ปัญหาการประกอบการชุมชนในประเด็นต่างๆ แลกเปลี่ยน อภิปราย และ
เสนอแนวทางแก้ปัญหา และน าเสนอรายงานประจ าภาคเรียน 
 
   ค) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  
   ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
SE634201 วิถีอาเซียนกับการประกอบการชุมชน    3(3-0-6) 
  ASEAN ways and community entrepreneurship 
  ศึกษาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน นโยบายของภาครัฐ
และภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียนด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การจัดการองค์กรธุรกิจตั้งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า ทั้งไอที ลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และสร้างการเติบโตครั้งใหม่ของธุรกิจ ตลอดจนการปรับธุรกิจให้เข้าสู่ดิจิทัล โดยให้ท ารายงานประจ า
ภาคเรียน 
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SE634202 บัญชีและการเงินส าหรับการประกอบการชุมชน   3(3-0-6) 
  Accounting for Community Entrepreneurship 
  ศึกษาหลักการบัญชีและการเงิน การวางรูปแบบบัญชี การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
รวมทั้งระบบควบคุมภายใน และการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบการชุมชน 
 
SE634203 การประกอบการสุขภาพทางเลือก    3(3-0-6) 
  Alternative Health Entrepreneurship 
  ศึกษาแนวคิดการดูแลสุขภาพทางเลือก ระบบสุขภาพชุมชน ระบบบริการสุขภาพ 
รูปแบบการดูแลสุขภาพและการประกอบการสุขภาพทางเลือกในบริบทของชุมชนท้องถิ่นโดยให้ท า
รายงานประจ าภาคเรียน 
 
SE634204 การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน     3(3-0-6) 
  Tourism Community Entrepreneurship 
  วิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวชุมชน แนวทาง รูปแบบ และกระบวนการส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาเปรียบเทียบการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก 
 
SE634205  การประกอบการการเกษตร     3(3-0-6) 
   Agriculture Entrepreneurship 
  วิเคราะห์การจัดการเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร การเป็นผู้น าทางการเกษตรในท้องถิ่น หรือ
เกษตรกรผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 
 
SE634206  การตลาดดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
  Digital Marketing for Entrepreneurs 
  วิเคราะห์การพัฒนาด้าน Social Media กลยุทธ์บนโลกดิจิทัล ปัจจัยส าคัญของ 
Digital Marketing นวัตกรรมการสร้างตราสินค้าและการตลาด การสื่อสารการตลาดและการบริโภคใน
ยุคดิจิทัล การตลาดเชิงเนื้อหา การบริหารจัดการสื่อสังคม การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีการ
เสนอข้อมูล (Data Visualization) 
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SE634207  การจัดการการค้าชายแดน     3(3-0-6) 
  Border trade management 
  ศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมและการค้าชายแดน การด าเนินงานและการควบคุม
การค้าชายแดน กระบวนการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์การค้าชายแดน ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์การส่งออกและน าเข้า ตลอดจนระเบียบวิธีการศุลกากรในการค้าชายแดน รวมทั้ ง
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนที่เอ้ือประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนในพ้ืนที่ โดย
วิเคราะห์กรณีศึกษาสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในพ้ืนที่ 
 
SE634208  สุขภาวะและความปลอดภัยในการประกอบการ   3(3-0-6) 
  Health and Safety in Entrepreneurship 
  บูรณาการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกอบการ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบการ
อย่างยั่งยืน (Smart Entrepreneurs) 
 
SE634209  เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร    3(3-0-6) 
  Agricultural Product Processing Technology 
  เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากพลังงานสะอาด  การแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรแบบพ่ึงตนเอง การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางเกษตรด้วยการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ 
และการจัดการการผลิตที่มีคุณภาพ 
 
SE634210 นวัตกรรมชุมชน       3(3-0-6) 
  Community Innovation 
  วิเคราะห์นวัตกรรมชุมชน มิติและความสัมพันธ์ของนวัตกรรมชุมชนกับภูมินิ เวศ    
ภูมิสังคม และภูมิปัญญา แนวทางการสร้างและประยุกต์นวัตกรรมชุมชนในการประกอบการชุมชน โดย
วิเคราะห์กรณีศึกษาและน าไปใช้ในโครงงานการประกอบการชุมชน 
 
SE634211  การจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่     3(3-0-6) 
  New Process of Learning Management 
  การสร้างโอกาสใหม่ของผู้ประกอบการที่ เน้นให้ผู้ เรียนจัดแผน เนื้อหา และ
กระบวนการเรียนเองตามความต้องการของผู้เรียน และตามบริบทที่เหมาะสม 
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SE634212  ผู้ประกอบการภาคปฏิบัติ      3(3-0-6) 
  Practical Entrepreneur 
   แสวงหาโอกาสใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคลหรือกลุ่ม โดยลงมือปฏิบัติจริง 
และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ  
 
SE634213  ผู้ประกอบการสังคม      3(3-0-6) 
  Social Entrepreneur 
  เรียนรู้ความหมายผู้ประกอบสังคม ค้นหาและศึกษากรณีผู้ประกอบการสังคมในพ้ืนที่ 
รวมทัง้ค้นหาทางเลือกใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการสังคม 
 
 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย ์
   3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

1 
 

ดร.ปรีชา อุยตระกูล 3309901175617 Ph.D. (History & Politics) James 
Cook University, Australia, 2000. 
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2523.  
กศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก, 
2512. 

อาจารย์ 
 

2 ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ 3420100023429 Ph.D. (Community Studies) 
Northumbria University, 2549. 
M.Sc. (Rural Development 
Planning) Asian Institute of 
Technology, 2524. 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม)
วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2518. 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ า 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา 

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

2 นายวิชิต นันทวรวัน ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521. 
3 นายประภาส สุทธิอาคาร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นบ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มศรีนครินทรวโรฒมหาสารคาม 

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

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

3 นายศุภกร คุรุการเกษตร 3930500011474 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551. 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,  
2547. 

อาจารย์ 

4 นายอภิชาติ มหาราชเสนา 3919900121178 ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551. 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2547. 

อาจารย์ 
 

5 นายสุรศักดิ์ สุขมาก 3169900340845 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550. 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2544. 

อาจารย์ 
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6 นางรมย์ธีรา น้อยประเสริฐ ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552. 

7 นางชมพูนุท แย้มสรวล ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552. 

8 นายวิเชียร วชิรเสรีชัย ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2552. 

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

10 นายทรงวุฒิ แสงใส วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. 

11 นายภูมิใจ ไร่ดี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2548. 

12 นางสาวนัชชาพร ชวนใช้ ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน, 2556. 

13 นางปภาดา วงศ์นิติกร ศศ.บ. (การจัดการสุขภาพชุมชน) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน, 2556. 

14 นางสาววัชรี อรุณราช วท.บ. (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. 

15 นางสาวธัญชนก พูลสวัสดิ์ วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. 

16 นายคงศักดิ์ ชัยสุภา รป.ม. มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546 
ร.บ.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540. 

17 นายสมบูรณ์ คงชู ป. ค.บ. (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์)  
    วิทยาลัยวชิาการศึกษาพิษณุโลก, 2515. 

18 นายสุรัตน์ เศวตเศรณี วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549. 
น.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2527. 

19 นายนรินทร์ บุญวงศ์ กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2529. 
กศ.บ. (การประถมศึกษา)  
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2522. 
20 นายสัญญา สร้อยเสนา ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, 2558. 
วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540 

21 นายถาวร เศษยาง  รป.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2554. 
รป.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎบา้นสมเด็จเจ้าพระยา, 
2552. 

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

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

24 นายณัฐวิชย์ ณุวงษ์ศรี วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)  
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, 2539. 

25 นายปิติพงษ์ ธงไชย ศศ.ม. (การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ)  
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน,  2559. 
ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)  
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน,  2556. 

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

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

28 นายปรีชา รักษ์เมือง ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ, 2552. 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2543. 
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29 นางสิริชนน์ ชูวัจนะ รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. 
น.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2537.                  

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

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

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

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

34 นางสุจินต์ เกิดสมบูรณ์ รป.ม.  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553. 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540. 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ  (ปริญญากิตติมศักดิ์) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ประสบการณ์ 
1 พระไพศาล วิสาโล พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 

2 พระสุบิน ปณีโต พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน 

3 นางพยง แสนกมล การประกอบการเกษตร 
4 นายคมสัน หุตะแพทย์ การเกษตรยั่งยืน 

5 นายเดชา ศิริภัทร การจัดการการเกษตรยั่งยืน 
6 นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

7 นางทิชา ณ นคร การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ 

8 นายประวิทย์ ภูมิระวิ การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
9 นายพิมพ์ ข าต้นวงษ์ เกษตรอินทรีย์ 
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10 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ การจัดการการเกษตรยั่งยืน 
11 นายศิริพงษ ์โทหนองตอ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12 นายสินธพ อินทรัตน์ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นพ่ึงตนเอง 

13 นายบุญน า พนารักษ์ นวัตกรรมการเกษตร 
14 นางรตยา จันทรเทียร การพัฒนาชุมชนเมือง 

15 ศาสตราจารย์ ดร.กุนเทอร์ ฟัลติน เศรษฐศาสตร์การประกอบการ 

16 นางสุวรรณา หลั่งน ้าสังข์ การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
 
3.2.4  อาจารย์พิเศษ  (เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ประสบการณ์ 

1 นายประยงค์  รณรงค์ ปราชญ์ท้องถิ่นด้านการเกษตรอินทรีย์ 
แผนแม่บทชุมชน การบริหารจัดการและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน กระบวนการจัดการเรียนรู้ชุมชนทั้งในและนอกระบบ 

2 นายเคล้า  แก้วเพชร ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต การจัดการทุนชุมชน สวัสดิการชุมชน 
และการประกอบการชุมชน 

3 นายเลี่ยม  บุตรจันทรา เกษตรกรนักคิด นักปฏิบัติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4 นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ กองทุนและธุรกิจชุมชน (ออมทรัพย์) 

5 นายอัมพร ด้วงปาน กองทุนและธุรกิจชุมชน (ออมทรัพย์) 
6 พระครูพิทักษ์นันทคุณ (สงวน พันธ์ชา) พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน 

7 พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม) ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

8 พระครูพิพัฒนโชติ (ทอง ผ่องสุวรรณ) ครูภูมิปัญญาไทยด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน (ธนาคารชีวิต) 

9 พระสุวรรณ คเวสโก พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน 
10 พระครูวรวรรณวิวัฒน์ 

(นพบุรี มหาวรรณ์) 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน 

11 พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน 
12 พระราชธรรมสุธี (ทวี อภิปสนฺโน) พระพุทธศาสนากับการสงเคราะห์ชุมชน 

13 พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ กาวิยศ) พระพุทธศาสนากับส่งเสริมการศึกษา 
14 นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ปราชญ์การเกษตรอินทรีย์ 

15 นายนฤทธิ์ ค าธิศรี การเกษตรยั่งยืน 

16 ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ แผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
17 นายบุญปรอด เจริญฤทธิ์ การท านาเกลือและแปรรูปเกลือ 

18 ดร.เกริก มีมุ่งกิจ วนเกษตร และการประกอบการชุมชน 
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19 นายจ านงค์ ประวิทย์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
20 นายเชียง ไทยดี เกษตรผสมผสาน 

21 นายนิคม พรหมมาเทพย์ วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา 

22 นายบรรยง นันทโรจนาพร เกษตรอินทรีย์ 
23 นายสมทรง แสงตะวัน การเกษตรยั่งยืน 

24 นายสุชล สุขเกษม การประกอบการเกษตร 

25 นายประเสริฐ นพคุณขจร การส่งเสริมการเกษตรและสุขภาพ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและการประกอบการชุมชน  จัดให้มี
รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จ านวน 5 วิชา 14 หน่วยกิต มีเนื้อหาให้นักศึกษาเรียนรู้พัฒนา
ทักษะการประกอบการชุมชนในระดับครัวเรือน หรือกลุ่ม/องค์กรเครือข่าย หรือธุรกิจเอกชน โดยการ
วิเคราะห์บทบาทของครัวเรือน กลุ่ม/องค์กรเครือข่าย และองค์กรปกครองท้องถิ่นต่อการพัฒนาการ
ประกอบการชุมชน เรียนรู้พัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการระดับต้นน ้า หรือกลางน ้า หรือปลาย
น ้า เรียนรู้พัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน น าผลการฝึกปฏิบัติไปพัฒนาโครงงานการ
ประกอบการชุมชนของตนเอง วิเคราะห์ปัญหาการประกอบการชุมชนในประเด็นต่างๆ แลกเปลี่ยน 
อภิปราย เสนอแนวทางแก้ปัญหา และน าเสนอรายงานประจ าภาคเรียน 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  รายวิชามีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อสาระการ
ประกอบการชุมชน เป็นผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณและวิธีคิดอย่างผู้ประกอบการ มีทัศนคติที่ดีต่อ
การประกอบการชุมชนและน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
โดยสามารถใช้ข้อมูลในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาการประกอบการชุมชน
บูรณาการความรู้สาขาต่างๆ น าอดีตมาต่อยอด ปรับให้เป็นปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตเพ่ือ
พัฒนาชีวิตตนเองและการประกอบการชุมชน ด ารงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชน และ
สังคม อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นตนโดย
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2 ช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับแผนการศึกษา 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   ขึ้นอยู่กบัก าหนดเวลาในตารางสอนของรายวิชา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 5.1.1 นักศึกษาทุกคนต้องท าโครงงานการประกอบการชุมชนเพ่ือพัฒนาชีวิตของ

ตนเองและครอบครัวตั้งแต่เริ่มการศึกษาในหลักสูตรนี้ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุอะไรแค่ไหนใน 3 ปี 
น าเสนอหัวข้อโครงงานและเค้าโครงในภาคการศึกษาแรก เมื่อได้รับอนุมัติ ต้องด าเนินการทันที 



 
มคอ.2 

41 
 

ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษา สรุปเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งและ
น าเสนอโดยวาจาในภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือส าเร็จการศึกษา 

 5.1.2 นักศึกษาต้องท าโครงงานตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หากปฏิบัติไม่ครบถ้วนให้
ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ตามหลักสูตร และไม่มีสิทธิได้รับปริญญา 
  5.1.3 นักศึกษาต้องท าโครงงานโดยเรียนรู้จากผู้น า ผู้รู้ ปัญญาชนชาวบ้านหรือปราชญ์
ท้องถิ่นเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและชุมชน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถท าวิจัย

เบื้องต้นเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการ
สื่อสารได ้

5.3 ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จนส าเร็จการศึกษาภาคสุดท้าย 
5.4 จ านวนหน่วยกิต รายวิชาการพัฒนาชีวิต 10 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จ านวนอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 30 คน 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
  5.6.2 อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผล 

  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 

- พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
และการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

- ส่งเสริมการประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1.2 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ - พัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรคใ์นแต่ละรายวิชา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คิดค้นและสร้างสรรค์ผลงาน 
ในกระบวนการท าโครงงานประกอบการชุมชนของตนเอง 

1.3 ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ - พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในกระบวนการ
ท าโครงงานประกอบการชุมชนของตนเอง 

- สนับสนุนให้มีรายได้ระหว่างเรียน และเป็นเจ้าของ
กิจการก่อนส าเร็จการศึกษา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและ
ประกอบการชุมชน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   นักศึกษามีความมุ่ งมั่นปฏิบั ติตามหลักธรรมและความเชื่อในศาสนาของตนใน
ชีวิตประจ าวัน โดยมีรายละเอียดผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  (1) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เคารพต่อจารีต ขนบ และธรรมเนียมประเพณี
รวมทั้งกฎกติกาของสังคม 
  (2) ด ารงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  2.1.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากตัวอย่างจริงของผู้ที่พบกับความสุขในชีวิต จากการปฏิบัติ
ตนอยู่ในศีลธรรม เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติของตน การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมนี้
เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาสาระและการปฏิบัติทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  นักศึกษาประเมินตนเองโดยการสังเกตตนเองจากพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้ง
การสะท้อนโดยผู้ใกล้ชิดทั้งในสถานศึกษา ครอบครัวและหรือที่ท างาน อาจารย์ประเมินจากการสังเกต 
การสนทนา และการสัมภาษณ์นักศึกษาในโอกาสต่างๆ  

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการของความรู้สากลและภูมิปัญญา ท้องถิ่นสามารถ

พัฒนาต่อยอดความรู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ โดยมรีายละเอียดผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวกับธรรมชาติชีวิตและวิถีสังคม 
 (2) มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติชีวิตและวิถีสังคม สามารถบูรณาการความรู้สาขา
ต่างๆมาต่อยอดในการพัฒนาชีวิตและสังคม 
  2.2.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  การเรียนรู้จากเอกสาร หนังสือ การฟังอาจารย์บรรยาย (explicit knowledge) การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ในท้องถิ่น การศึกษาดูงานในพ้ืนที่แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
กลุ่ม การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงโดยตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างหรือค้นพบความรู้
ใหม่โดยตนเองหรือกลุ่มตน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 โดยการสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  นักศึกษาสามารถคิดเป็นระบบ คิดเป็นนามธรรม (สร้างความคิดรวบยอด) สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและเรื่องราวต่างๆ และสามารถสังเคราะห์ (สร้างความรู้ใหม่) ได้ โดยมีรายละเอียดผลการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
  (1) มีวิธีคิด และวิธีวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต 
  (2) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ข้อมูล ความรู้  และภูมิปัญญามา
ใช้ในการด ารงชีวิต 
  2.3.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  การลงมือปฏิบัติหรือทดลองด้วยตนเองและ/หรือกลุ่ม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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  สังเกตจากทักษะในวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนและโดยการสอบ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ 
ในการรับผิดชอบ 
  นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนโดยเหมาะสมและรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  (1) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจนและต้อง
ใช้นวัตกรรมในการแกปัญหา 
  (2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
  2.4.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จักตนเองและเปลี่ยนแปลงตนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น
ผ่านกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม และการท าโครงงาน รวมทั้งการบูรณาการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  สังเกตตนเองจากพฤติกรรมโดยประเมินจากการท ากิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม และ
การท าโครงงาน 

 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร    
และการใช้เทคโนโลยี 
  นักศึกษาคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ตัดสินใจเป็น ท าเป็น ฟังเป็น อ่านเป็น พูดเป็น และเขียนเป็นโดย
มีรายละเอียดผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  (1) สามารถใช้สถิติและข้อมูลตนเอง ครอบครัว และชุมชนในการวิเคราะห์ วางแผน
และแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม และน าเสนอข้อมูลการ
พัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนและประชาคมอาเซียน 
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  2.5.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ได้แก่ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น ตัดสินใจเป็น ท าเป็น ฟังเป็น 
อ่านเป็น พูดเป็น และเขียนเป็นในกระบวนการเรียนรู้ทุกวิชาตลอดหลักสูตร 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  ประเมินจากกระบวนการเรียนรู้ และการท าโครงงานการประกอบการชุมชน และพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   นักศึกษามีความมุ่ งมั่นปฏิบั ติตามหลักธรรมและความเชื่อในศาสนาของตนใน
ชีวิตประจ าวัน โดยมีรายละเอียดผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  (1) มีความสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานของระบบคุณค่า
หรือค่านิยม ที่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมยึดถือ 
  (2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   2.1.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากตัวอย่างจริงของผู้ที่พบกับความสุขในการด ารงชีวิต จ า ก
การปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติของตน การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาสาระและการปฏิบัติทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  นักศึกษาประเมินตนเองโดยการสังเกตตนเองจากพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้ง
การสะท้อนโดยผู้ใกล้ชิดทั้งในสถานศึกษา ครอบครัวและหรือที่ท างาน อาจารย์ประเมินจากการสังเกต 
การสนทนา และการสัมภาษณ์นักศึกษาในโอกาสต่างๆ  

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการของความรู้สากลและภูมิปัญญา ท้องถิ่นสามารถ

พัฒนาต่อยอดความรู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ โดยมรีายละเอียดผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 (1) มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบการชุมชนและสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
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 (2) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการความรู้สาขาต่างๆ และน ามาต่อยอด 
ในการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
 (3) มีความรู้ในหลักการ แนวทางในการประกอบการชุมชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ 
 
  2.2.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  การเรียนรู้จากเอกสาร หนังสือ การฟังอาจารย์บรรยาย (explicit knowledge) การ
สอนงาน (coaching) การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ในท้องถิ่น/สถานประกอบการ การศึกษาดู
งานในพ้ืนที่แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงโดย
ตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างหรือค้นพบความรู้ใหม่โดยตนเองหรือกลุ่มตน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 โดยการสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  นักศึกษาสามารถคิดเป็นระบบ คิดเป็นนามธรรม (สร้างความคิดรวบยอด) สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและเรื่องราวต่างๆ และสามารถสังเคราะห์ (สร้างความรู้ใหม่) ได้ โดยมีรายละเอียดผลการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
  (1) สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตและการ
ด าเนินงานบนฐานข้อมูลและความรู้ที่หลากหลาย 
  (2) สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอย่าง
สร้างสรรค ์ค านึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 
  (3) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระด้านการประกอบการ
ชุมชนและหาแนวทางใหม่ในการแกไขปัญหาไดอย่างเหมาะสม 
  2.3.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 การลงมือปฏิบัติหรือทดลองด้วยตนเองและ/หรือกลุ่ม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  สังเกตจากทักษะในวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนและโดยการสอบ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ 
ในการรับผิดชอบ 
  นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนโดยเหมาะสมและรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  (1) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาไดอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและกลุ่ม 
  (2) รับผิดชอบในการเรียนรูอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาตนเองและการประกอบการชุมชน 
 
  2.4.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จักตนเองและเปลี่ยนแปลงตนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น
ผ่านกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม และการท าโครงงาน รวมทั้งการบูรณาการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  สังเกตตนเองจากพฤติกรรมโดยประเมินจากการท ากิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม และ
การท าโครงงาน 

 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร    
และการใช้เทคโนโลยี 
  นักศึกษาคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ตัดสินใจเป็น ท าเป็น ฟังเป็น อ่านเป็น พูดเป็น และเขียน
เป็นมีรายละเอียดผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  (1) สามารถใช้สถิติและข้อมูลตนเอง ครอบครัว และชุมชนในการวิเคราะห์ วางแผน
และแก้ไขปัญหาการประกอบการชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม และน าเสนอข้อมูลการ
ประกอบการชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2.5.2 กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ได้แก่ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น ตัดสินใจเป็น ท าเป็น ฟังเป็น 
อ่านเป็น พูดเป็น และเขียนเป็นในกระบวนการเรียนรู้ทุกวิชาตลอดหลักสูตร 
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  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  ประเมินจากกระบวนการเรียนรู้ และการท าโครงงานการประกอบการชุมชน และพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์          
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 

GE634101 ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา 3(3-0-6) 
           

2 GE634102 สารสนเทศและการสือ่สารสังคมดิจิทลั 3(3-0-6)            
3 GE634103 เศรษฐกิจและการจดัการในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)            
4 GE634104 การคิด วิเคราะห์ และการตดัสินใจ 3(3-0-6)            
5 GE634105 พลวัตสังคมโลกและสงัคมไทย 3(3-0-6)            
6 GE634106 ชุมชนอภิวัตน์ 3(3-0-6)            

7 GE634107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6)            
8 GE634108 สันติศึกษา 3(3-0-6)            
9 GE634109 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิต 3(3-0-6)            
10 GE634110การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6)            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์          
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
1 หมวดวิชาเลือกเสรี (เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

SE634201 วิถีอาเซียนกับการประกอบการชุมชน 3(3-0-6) 
           

2 SE634202 บัญชแีละการเงิน 
ส าหรับการประกอบการชุมชน 3(3-0-6) 

           

3 SE634203 การประกอบการสุขภาพทางเลือก 3(3-0-6)            
4 SE634204 การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)            
5 SE634205 การประกอบการการเกษตร 3(3-0-6)            
6 SE634206 การตลาดดิจิทัลฯ 3(3-0-6)            
7 SE634207 การค้าชายแดน 3(3-0-6)            
8 SE634208 สุขภาวะและความปลอดภัย 

ในการประกอบการ 3(3-0-6) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์          
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 
9 SE634209 เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลติ 

ทางการเกษตร 3(3-0-6) 
           

10 SE634210 นวัตกรรมชุมชน 3(3-0-6)            

11 SE634211 การจัดกระบวนการเรยีนรู้ใหม่ 3(3-0-6)            
12 SE634212 ผู้ประกอบการภาคปฏิบัติ 3(3-0-6)            
13 SE634213 ผู้ประกอบการสังคม 3(3-0-6)            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์          
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การ

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
1 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพ้ืนฐาน 30 หน่วยกิต) 

CE634201 การพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
            

2 CE634202 กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา 3(3-0-6)             

3 CE634203 การคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้างพลังชีวิต 3(3-0-6)             
4 CE634204 การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(2-2-5)             
5 CE634205 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส าหรับการประกอบการชุมชน 3(2-2-5) 
            

6 CE634306 ภาวะผู้น ากับการจดัการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)             
7 CE634307 กฎหมายส าหรับการประกอบการชุมชน 3(3-0-6)             
8 CE634408 การพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)             
9 CE634409 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(1-4-4)             
10 CE634410 การพัฒนาครัวเรือน 

กลุ่ม และองค์กรเครือข่าย 3(2-2-5) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์          
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การ

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
1 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต) 

CE634211 การประกอบการชุมชน 3(2-2-5) 
            

2 CE634212 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับการประกอบการชุมชน 3(2-2-5) 

            

3 CE634213 วิถีผู้ประกอบการชุมชน 3(3-0-6)             
4 CE634314 การจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน  

และห่วงโซ่คณุค่า 3(2-2-5) 
            

5 CE634315 การจัดการองค์กร 
ส าหรับการประกอบการชุมชน 3(2-2-5) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์          
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การ

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
6 CE634316 นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

ส าหรับการประกอบการชุมชน 3(2-2-5) 
            

7 CE634417 กระบวนการและการพัฒนา 
การประกอบการชุมชน 3(2-2-5) 

            

8 CE634418 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ บรรจภุัณฑ์  
และการตลาด 3(1-4-4) 

            

9 CE634419 คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาล 
ส าหรับผู้ประกอบการชุมชน 3(1-4-4) 

            

10 CE634420 การจัดการความรู ้
ด้านการประกอบการชุมชน 3(1-4-4) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์          
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การ

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
1 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาพัฒนาชีวิต 10 หน่วยกิต) 

LD634101 การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต 
และโครงงานประกอบการชุมชน 2(1-3-4) 

            

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

            

3 LD634303 การพัฒนาชีวิต 3 การติดตามและประเมินผล 
โครงงานการประกอบการชุมชน 2(0-6-3) 

            

4 LD634304 การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับ 
โครงงานการประกอบการชุมชน 2(0-6-3) 

            

5 LD634405 การพัฒนาชีวิต 5 สัมมนาโครงงาน 
การประกอบการชุมชน 2(1-2-3) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 

สัมพันธ์          
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การ

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
1 หมวดวิชาเฉพาะ  

(วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 14 หน่วยกิต) 
EX634101 การประกอบการชุมชนศึกษา 3(1-4-4) 

            

2 EX634202 การฝึกประสบการณภ์าคสนาม 1  
การวางแผนประกอบการชุมชน 3(0-9-0) 

            

3 EX634303 การฝึกประสบการณภ์าคสนาม 2  
การจัดการการประกอบการชุมชน 3(0-9-0) 

            

4 EX634304 การฝึกประสบการณภ์าคสนาม 3  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน 3(0-9-0) 

            

5 EX634405 สัมมนาการประกอบการชุมชน 2(1-2-3)             
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เคารพต่อจารีต ขนบ และธรรมเนียมประเพณี
รวมทั้งกฎกติกาของสังคม 
  (2) ด ารงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 

2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวกับธรรมชาติชีวิตและวิถีสังคม 
 (2) มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติชีวิตและวิถีสังคม สามารถบูรณาการความรู้สาขา
ต่างๆมาต่อยอดในการพัฒนาชีวิตและสังคม 

3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) มีวิธีคิด และวิธีวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต 
  (2) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ข้อมูล ความรู้  และภูมิปัญญามาใช้
ในการด ารงชีวิต 

4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจนและต้องใช้
นวัตกรรมในการแกปัญหา 
  (2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
 5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  (1) สามารถใช้สถิติและข้อมูลตนเอง ครอบครัว และชุมชนในการวิเคราะห์ วางแผนและ
แก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม และน าเสนอข้อมูลการ
พัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม
กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนและประชาคมอาเซียน 
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หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีความสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของระบบคุณค่าหรือ
ค่านิยม ที่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมยึดถือ 
  (2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบการชุมชนและสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 (2) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการความรู้สาขาต่างๆ และน ามาต่อยอดใน
การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
 (3) มีความรู้ในหลักการ แนวทางในการประกอบการชุมชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ 

3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตและการ
ด าเนินงานบนฐานข้อมูลและความรู้ที่หลากหลาย 
  (2) สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอย่าง
สร้างสรรค ์ค านึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 
  (3) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระด้านการประกอบการ
ชุมชนและหาแนวทางใหม่ในการแกไขปัญหาไดอย่างเหมาะสม 

4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาไดอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและกลุ่ม 
  (2) รับผิดชอบในการเรียนรูอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาตนเองและการประกอบการชุมชน 
 5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  (1) สามารถใช้สถิติและข้อมูลตนเอง ครอบครัว และชุมชนในการวิเคราะห์ วางแผนและ
แก้ไขปัญหาการประกอบการชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม และน าเสนอข้อมูลการ
ประกอบการชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที ่5 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

1.1.1 นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดใน    
แต่ละรายวิชา จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ 

1.1.2 สถาบันก าหนดให้มีการวัดผลโดยการสอบอย่างน้อยรายวิชาละ 1 ครั้ง ยกเว้น
วิชาที่เรียนโดยวิธีการท าโครงงานหรือโดยวิธีการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
1.2 การประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นระดับขั้นและสัญลักษณ์ 
การประเมินการศึกษา ให้ใช้ระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับขั้น ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 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) - 
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ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่นักศึกษา ยังท างานตามค าสั่งของอาจารย์ผู้สอนไม่
เสร็จ และยังไม่ได้รับการประเมินผลในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

1.2.1 การแสดงผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่แบ่งออกเป็นสัญลักษณ์  “S” 
(Satisfactory) ซึ่งมีความหมาย “สอบผ่าน” และสัญลักษณ์ “U” (Unsatisfactory) ซึ่งมีความหมาย 
“สอบไม่ผ่าน” จะถูกบันทึกในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แต่จะไม่น ามาค านวณค่าเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้
การประเมินผลได้รับสัญลักษณ์ “S” จะถือว่าสอบได้หน่วยกิตสะสมตาม โครงสร้างของรายวิชาใน
หลักสูตร ในกรณีการประเมินผลในรายวิชาใดได้รับ  สัญลักษณ์  “U” กรณีเป็นรายวิชาบังคับตาม
หลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ ้า เรียนและสอบ จนกระทั่งการประเมินผลได้รับ
สัญลักษณ์ “S” 

1.2.2 การให้ F หรือ U จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1) นักศึกษาเข้าสอบและผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ตก 
2) นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจาก

คณบดี 
3) นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ 

 ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
4) นักศึกษาท าผิดระเบียบสถาบันว่าด้วยการปฏิบัติของนักศึกษาในสอบและ

ได้รับการตัดสินจากประธานกรรมการอ านวยการสอบให้สอบตก 
5) นักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยน “IP” ให้ เป็น เกรดปกติ ได้  ภายในภาค

การศึกษาปกติในภาคการศึกษาถัดไป  
นอกจากล าดับขั้นดังกล่าวแล้ว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่งๆ อาจจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 
ต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
W เพิกถอนโดยได้รับการอนุมัติ (Withdraw with Permission) 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
AU ร่วมฟัง  (Audit) 

 การใช้สัญลักษณ์ W จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น 
ภายในเวลาก าหนด และได้รับอนุมัต ิ
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1.2.3 การให้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
1. อาจารย์ผู ้จัดกระบวนการเรียนรู้เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะ

นักศึกษาท างานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาหรือการวัดผลของรายวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้รับมอบหมายจาก
คณบดี 

2. นักศึกษาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือ
เอกชนที่ระบุชัดเจนว่าอาการป่วยของนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถเข้าสอบ
ในวันสอบรายวิชานั้น ๆได้ 

3. นักศึกษาป่วยและได้มาสอบในวันที่มีการสอบ ทั้งนี้นักศึกษาไม่สามารท า
การสอบได้โดยพยาบาลของสถาบันและหรือกรรมการอ านวยการสอบ 2 
ท่าน ที่ได้รับมอบหมายได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรให้ท าการ
สอบต่อไป กรณีนี้นักศึกษาต้องมาเข้าสอบใหม่ตามเวลาที่ก าหนด 

4. นักศึกษาประสบอุบัติเหตุในวันที่มีการสอบจนไม่สามารถท าการสอบได้ 
5. บิดาหรือมารดาของนักศึกษาถึงแก่กรรม และมีภารกิจงานศพกรณีนี้ให้

นักศึกษาแจ้งพร้อมแสดงส าเนาใบมรณบัตรให้ส านักบริการการศึกษา
ทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบรายวิชานั้น 

6. นักศึกษาได้รับทุนไปต่างประเทศในระยะเวลาสั้นในช่วงที่มีการสอบ 
7. นักศึกษาได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนระดับชาติในการแข่งขันกีฬา และ / 

หรือเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  
8. นักศึกษาได้รับหมายเรียกเกณฑ์ทหารเรียกระดมพล หรือหมายศาล 

ทั้งนี้ในกรณีตามข้อ 2 ถึง 8 จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการอ านวยการสอบ
และนักศึกษาต้องท าการสอบและ/หรือท างานที่ก าหนดให้ท าเพ่ิมเติมให้เสร็จ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน
รายงานผลการสอบได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะ
เปลี่ยนเป็น F และการให้สัญลักษณ์ I ตามข้อ 2 ถึง 8 นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบแก้
สัญลักษณ์ I ตามอัตราที่สถาบันก าหนด 

1.2.4 การใช้สัญลักษณ์ AU ในรายวิชาใดจักกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในลักษณะของวิชาเสริมความรู้หรือเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่ต้องมีการวัดผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้ 
การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับค าแนะน าและอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/ หรือตามระเบียบ/ 
ประกาศสถาบันที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ/ ประกาศสถาบัน 
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เงื่อนไขการได้รับสัญลักษณ์ AU นั้น นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อ่ืนๆ ในชั้นเรียน เป็นเวลาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ในกรณีที่นักศึกษาเข้าเรียน และ/หรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดจะเปลี่ยนการให้สัญลักษณ์ AU 
เป็นการใช้สัญลักษณ์ W โดยทั้งสองสัญลักษณ์ดังกล่าวจะบันทึกในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แต่จะไม่
น าจ านวนหน่วยกิตมาค านวณแต้มเฉลี่ยสะสม 

1.2.5 การให้ระดับขั้นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F จะกระท าได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

1 รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบหรือมีผลงานที่ประเมินผลได้คะแนนตามระดับ
คะแนน 

2. เปลี่ยนจาก I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป 
1.2.6 การให้ระดับขั้นตัวอักษร F กระท าได้กรณีต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
2. นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือ อธิการบดี 
3. นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบเนื ่องจาก ได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่

 ถึงร้อยละ 80 ของวิชานั้น 
4. เปลี่ยนอักษรระดับคะแนนจาก I มาเป็น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่

ปฏิบัติตามระเบียบของ I เพราะนักศึกษาไม่ท าข้อสอบ หรือท างานที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ เมื่ออาจารย์รายงานผลประเมินได้ภายใน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 

1.2.7 การให้ I จะกระท าได้ดังต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาป่วยก่อนสอบ หรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สบายไม่สามารถ

เข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการ
ลาป่วย โดยได้รับอนุมัติจากสถาบัน แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียน
ในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย และอธิการบดีอนุมัติในครั้งนี้ 
3. นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์

ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา
นั้น และแจ้งให้แผนกทะเบียนและวัดผลของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับผลการเรียนของนักศึกษาอื่นที ่
ลงทะเบียนวิชานั้น 
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1.2.8 การให้ W จะกระท าได้ดังต่อไปนี้ 
ให้กระท าได้หลังจาก  4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติในรายวิชาที ่

นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียน 
1.3 การค านวณระดับคะแนน 

1.3.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
 1.3.2 การค านวณระดับคะแนนเฉลี ่ยให้นับเฉพาะรายวิชาที ่น ักศึกษาลงทะเบียน

 และสอบได้ตามหลักสูตรและเป็นรายวิชาที ่ได้มีการวัดผล และได้ล าดับขั ้น 
 A, B+, B, C+, C, D+, D    และ F 
1.3.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ ้า ให้น าหน่วยกิตและระดับคะแนน

ครั้งสุดท้ายมาค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชานั้นๆ มารวมในการค านวณ
คะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย 

1.3.4 การค านวณหาระดับคะแนนเฉลี ่ยประจ าภาค (Grade Point Average) ให้
ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา น าผลรวมของผล
คูณของหน่วยกิตกับค่าล าดับขั้นที่นักศึกษา ได้รับในแต่ละรายวิชาในภาคนั้นๆ 
เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั ้งหมดของทุกรายวิชาที่เรียนในภาค
การศึกษานั้นๆ 

1.4 การค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average - GPA)  
1.4.1 ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการหลังสุด  
1.4.2 ค านวณ โดยน าผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าล าดับขั้นที่นักศึกษาได้รับ

ทั้งหมดในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั ้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
ทั้งหมดที่ลงทะเบียน และในการหารให้ใช้จุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง ไม่มีการปัดเศษ  

1.5 การนับหน่วยกิตสะสม 
1.5.1 ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรและมี

การประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนน                    
1.5.2 ส าหรับรายวิชาที ่มีการลงทะเบียนตามหลักสูตร แต่ไม่มีการประเมินผลเป็น

สัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนนให้นับจ านวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมหน่วยกิต
สะสมไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนตามข้อ 1.3  
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การออกข้อสอบโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เป็นข้อสอบกลางทุกครั้ง และผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

              2.1.2  การตรวจข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้สอน และผ่านการทบทวนและให้ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

              2.1.3 การวัดผล (ตัดเกรด) โดยคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ และคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินผลสอบ 

      2.1.4 การประเมินผลโครงงานชีวิต โดยการน าเสนอผลการพัฒนาตนเองของ     
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

             2.2 การทวนสอบมาตราฐานผลการเรียนรู้ภายหลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จะด าเนินการ
ภายใน 12 เดือน ได้แก่ 

          2.2.1 ส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัว ที่ท างาน และชุมชนที่บัณฑิต 
       ปฏิบัติงานอยู่  
       2.2.2 วิจัยประเมินผลสมรรถนะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัตร   ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
3.1 เมื่อได้เรียนและสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

และข้อก าหนดของสถาบัน 
3.2 นักศึกษาจะต้องสอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
3.3  ส่งรายงานผลการด าเนินโครงงานฉบับสมบูรณ์และผ่านความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว 
3.4 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมที่จะได้ปริญญาบัตร 
3.5 นักศึกษาที่ศึกษาครบตามหลักสูตร แต่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 จะรับปริญญาได้ก็

ต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ขั้น D+ , D  หรือ F หรือลงทะเบียน
เรียนวิชาใหม่ซึ่งคณบดีเป็นผู้อนุมัติ จนกว่าจะท าคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ขึ้นไป 
ภายในระยะเวลาที่สถาบันก าหนด 
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3.6 นักศึกษาจะต้องช าระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อสถาบัน ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะได้รับการเสนอ
ชื่อเพ่ือขอรับปริญญา 

3.7 สภาสถาบัน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญา 
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หมวดที ่6 
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเรื่องการสอนงาน (Coaching) รวมทั้งหลักและวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 การฝึกอบรมและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียน และแผนการวัดและประเมินผล

ตามทีส่ถาบันก าหนด 
2.1.2 จัดให้มีการอบรมสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งการเสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้

ประสบการณ์เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่ระดับอุดมศึกษา 
2.1.3 การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จัดท าแผนการเรียน และรับผิดชอบการ

จัดกระบวนการเรียนรู้วิชานั้นอย่างน้อย 1 วิชา ต่อ 1 ภาคเรียน  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 ส่งเสริม และสนับสนุนทุน ให้คณาจารย์ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการท่ีรับผิดชอบ 
2.1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนา การประชุม

วิชาการท้ังภายในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
มคอ.2 

67 
 

หมวดที ่7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 1.1 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา ตั้งแต่การวางแผน 
การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี 
และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษา 

 1.2 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหน้าที่เตม็เวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษา 

 1.3 ให้อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ก ากับ ติดตามการบริหาร 
พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 

 
2. บัณฑิต 
 สถาบันมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้น าความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้สามารถ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน หรือเป็นเจ้าของกิจการก่อนส าเร็จการศึกษา หรือสามารถพัฒนาอาชีพเดิมที่ท า
อยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้อยู่ในชุมชนอย่างมีศักดิ์ศรี ประกอบกิจการมั่นคง พ่ึงพา
ตนเอง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ ดังนั้นจึงด าเนินการวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
 2.1 ประเมินความพึงพอใจของบุคคลในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ทีบ่ัณฑิตอาศัยอยู่ 
 2.2 ประเมินการประกอบอาชีพการงานหรือผลการท าโครงงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  
3. นักศึกษา 
 3.1 มีการวางแผนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอย่างมีระบบและมี
กลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพ 
โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร และสามารถส าเร็จ
การศึกษาไดต้ามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 3.2 มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการวางแผนอย่างมีระบบและมีกลไกที่น าไปสู่
การปฏิบัติและจัดให้มีการประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพ โดยการจัด
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กิจกรรมการพัฒนาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบทางสังคม มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ การแนะแนว
แก่นักศึกษา และการให้ค าปรึกษาในการท าโครงงานเพ่ือการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
 3.3 มีการรักษาอัตราความคงอยู่  อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการหลักสูตร มีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และมีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 มีระบบและมีกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์โดยก าหนดบทบาท
หนา้ที ่ภาระงาน และความรับผิดชอบทีเ่หมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
 4.2 มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างมีระบบและมีกลไกที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติและจัดให้มีการประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพ โดยการก าหนด
แผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร และมีกิจกรรมการด าเนินงานการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 4.3 มีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์โดยการก ากับควบคุมให้ อัตราอาจารย์มีจ านวน
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตรอย่างมีระบบและมี
กลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพ 
โดยการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีความก้าวหน้ากา้วทันวิทยาการ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 5.2 มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของการท าโครงงานและการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามที่เนน้ความสามารถในการใช้การวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 5.3 มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบและ
มีกลไกในการน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ โดยมีการพิจารณา
ก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน มีการก าหนด
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ มีการบูรณาการพันธกิจต่างๆ 
กับการเรียนการสอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการจัดท า มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 
 5.4 มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความเหมาะสมกับโครงงาน 
และมีกระบวนการในการติดตามก ากับควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าโครงงานและการเผยแพร่
ผลงานจนส าเร็จการศึกษา 
 5.5 มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบและมีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ โดยการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการติดตามตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการวางระบบการ
ประเมินโครงงานที่มีคุณภาพ 
 5.6 มีการวางแผนติดตาม ควบคุม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ 
TQF ข้อ 1 - 5 ให้ครบถ้วนทุกตัวตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแตล่ะป ี
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 มีกระบวนการจัดท า/จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบและมีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงวุฒิ 
 6.2 มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบและมีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน พ้ืนที่ปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  
 6.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผล
มาด าเนินการปรับปรุงพัฒนาให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และเกณฑ์การ
ประเมินประจ าปี  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ 
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาท่ีเปิดเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3  
และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้  
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7  
ปีที่แล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12.  ระดับความพึงพอใจของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
    เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)       
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หมวดที ่8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้มีการประเมินใน 2 ส่วน คือ  
1.1.1 โดยอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงวิธีการสอนที่วางไว้นั้น พิจารณาจากตัว
ผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องประเมินผู้เรียนในทุกหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างไร 
การอภิปรายโต้ตอบ การตอบค าถามในชั้นเรียน การคิดวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล
จากที่กล่าวมาแล้ว ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่และสาม ารถปรับ
กระบวนการคิดของตนเองได้ด้วยหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่วางไว้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้   
 1.1.2 จัดให้มีการประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 1.2.1 การประเมินทักษะของอาจารย์ โดยอาจารย์ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในวิชา

ทีจ่ัดกระบวนการเรียนรู้ และต้องมีทักษะตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด  
 1.2 .2 ให้ผู้เรียนประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา 

และส่งตรงต่อคณะศิลปศาสตร์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

ให้นักศึกษาประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการจัดกระบวนการเรียนรู้ของแต่
ละรายวิชา  

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
ให้คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประเมิน

หลักสูตรในภาพรวม โดยแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามของสถาบัน และแสดงความคิดเห็นในการ
เข้าร่วมประชุมการประเมินหลักสูตรตามท่ีสถาบันเรียนเชิญ 
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2.3 โดยชุมชน ท้องถิ่น และสังคม/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น และสัมภาษณ์ องค์กร ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่บัณฑิตปฏิบัติงาน หรือด าเนินชีวิตและอาชีพอยู่ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลตามมาตรฐาน CIPP Model โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมิน และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

4.2 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก 
 

   ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์ 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  
   ภาคผนวก ข ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน  
   ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
     กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
   ภาคผนวก ง ข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
     ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 
 
 

 



 
มคอ.2 

75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

81 
 

ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
--------------------------------------------------------------------------------- 

1. ดร. ปรีชา อุยตระกูล 
 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
  สังกัด  คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  
  สถานที่ติดต่อ  13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
  75120  
  โทรศัพท์ / โทรสาร 081 877 9015 
  E-mail Uitragool@gmail.com  

  การศึกษา 

 
 ผลงานทางวิชาการ  
  งานวิจัย 

2562 โครงการการจัดการความรู้และการถอดบทเรียนโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการ 
ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ด้วยการเสริมพลังกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ กรณีศึกษา ข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์ 

2561 โครงการประชาสังคมกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาระบบและกลไก
ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

2560 คู่มือวิทยากรกระบวนการ “ชุมชนสนทนา สร้างวาระปฏิรูปพ้ืนที่และสังคม” 
โครงการการพัฒนาเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
(แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 

2555–2556 โครงการพัฒนากลไกของประชาชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง 
ภาคพลเมือง (แหล่งทุน สภาพัฒนาการเมือง) 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
Ph.D. History & Politics James Cook University, Australia 2543 
กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523 
กศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก 2518 
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2555 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยผ่านกระบวนการสมัชชาปฏิรูป 
จังหวัดนครราชสีมา (แหล่งทุน สปร.) 

2554–2558   โครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย 
(แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 

2554-2556   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ: ความสมานฉันท์เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนกรณีบ้านเขายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา(ระยะที่ 2) 
(แหล่ง ทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

2553–2554  โครงการศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธีด้วยกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy): กรณีบ้านเขายายเที่ยงเหนือและบ้านเขา
ยายเที่ยงใต้ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (แหล่งทุน สภาพัฒนาการเมือง) 

2553–2554  โครงการการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาและพหุภาคี 
ในท้องถิ่นเพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติด้วยกระบวนการศิลปะ
บูรณาการ ระยะที่ 1 (แหล่งทุน สถาบันคลังสมองของชาติ) 

2552–2553  โครงการพัฒนาประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือโดยใช้วิจารณญาณเพ่ือการพัฒนา
นโยบายสาธารณะระดับภูมิภาคและประเทศ (แหล่งทุน สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง) 

2552  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเสริมสร้างประชาธิปไตยทางตรง 
ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณาญาณ (แหล่งทุน สภาพัฒนาการเมือง) 

2551–2552  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ: ความสมานฉันท์เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน กรณีบ้านเขายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (ระยะที่ 1) 
(แหล่งทุน โรงไฟฟ้าลำตะคอง/ กฟผ.) 

2550–2551  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
นโยบาย สาธารณะและการเสริมสร้างธรรมรัฐท้องถิ่น (แหล่งทุน Asia Foundation) 

2550–2551  กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
และปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) (แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

2550 โครงการการประเมินผลเบื้องต้นมาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (แหล่งทุน สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี) 

2548–2549 โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แหล่งทุน ส.ป.ก.) 

2548–2549 โครงการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน: ปัญหาและความต้องการของ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (9 ภูมิภาค 10 จังหวัด) (แหล่งทุน ส.ป.ก.)  
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2548  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพ้ืนที่ ภาคอีสาน 
(มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) 

2548  โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (แหล่งทุน Kenan Institute Asia) 
2548–2549  โครงการวิจัยการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายสาขาในกลุ่มจังหวัดพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ (แหล่งทุน สสว.) 

2547–2551  โครงการการค้นหาและพัฒนาพลังชุมชนท้องถิ่นเขตอีสานใต้ (แหล่งทุน สกว.) 
2546–2549  โครงการวิจัยและพัฒนา “ชีวิตสาธารณะและท้องถิ่นน่าอยู่. (แหล่งทุน LDI) 
2544–2545  โครงการศึกษาด้านประชากรและสังคมชุมชนราชนิกูล 2,3 และบริเวณใกล้เคียง 

ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา(แหล่งทุน การเคหะแห่งชาติ) 
2544–2545 โครงการศึกษาเขตเศรษฐกิจเกษตรจำเพาะวังน้ำเขียวเพ่ือผลิตผลผลิตการเกษตร 

กึ่งเมืองหนาว (แหล่งทุน ส.ป.ก.) 
2543  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสื่อประชาสังคมเพ่ือสุขภาพ (แหล่งทุน LDI) 
2543–2544  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างธรรมรัฐ

ท้องถิ่น (แหล่งทุน AFT-WBI) 
2543  การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัด

ศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์และนครราชสีมา (แหล่งทุน IOER-LICD) 
2542 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (แหล่งทุน มูลนิธิองค์กรกลาง) 
2541–2543 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “ประชาสังคมโคราชกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

(แหล่งทุน LIFE-UNDP) 
2541–2542  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

เรื่องการเมืองและการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 (แหล่งทุน AFT-USAID) 
2539–2540 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนแออัดพิทักษ์ลำตะคอง”(แหล่งทุน LIFE-UNDP) 
2537–2540  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสุขภาพอนามัย

ในเขตอีสานใต”้ (แหล่งทุน RB-T)  
2537  แผนการลงทุนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แหล่งทุน BOI) 
2537  รูปแบบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาชนบท(แหล่งทุน RDI)  
2537  เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือปวงชนกรณีศึกษาภาคอีสาน(แหล่งทุน  สกศ. ) 
2536–2538  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเมือง 

“โคราชทศวรรษหน้า” (แหล่งทุน AFT/FNS)  
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2536  สถานภาพงานวิจัยวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แหล่งทุน สวช.) 
2536 การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน

ขนาดเล็ก (แหล่งทุน สวช. ) 
2536  นโยบายรัฐในการจัดสรรที่ดินทำกินบทเรียนจาก  คจก. (แหล่งทุน IPPS) 
2535  การวิจัยพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
2535  ป่าชุมชนหมู่บ้านอีสานตอนล่าง (แหล่งทุน RDI) 
2534 รายงานการประเมินการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมลูกผสมต่างประเทศของ C-BIRD จักราช 

(แหล่งทุน GTZ) 
2534  การประเมินผลโครงการอีสานเขียว : กรณีศึกษาหมู่บ้านอีสานเขียว (แหล่งทุนโครงการ

อีสานเขียว) 
2534  ประเมินผลโครงการพัฒนาชนบทอีสาน (แหล่งทุน R-BT) 
2533  หมู่บ้านกับงานพัฒนา  (แหล่งทุน อบจ.นครราชสีมา) 
2533  ศักยภาพผู้นำและเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นภาคอีสาน (แหล่งทุน  LDI) 
2531  บทบาทของหมอพ้ืนบ้านในสังคมชนบทอีสาน (แหล่งทุน USAID) 
2531  กระบวนการในการศึกษาและพัฒนาเพ่ือตอบสนองชีวิตและชุมชนชาวบน 

(แหล่งทุน THIRD)  
2527  สภาพสังคมและวัฒนธรรมชาวบน (แหล่งทุน มูลนิธิฟอร์ด) 
2527  การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับเด็กในจังหวัดนครราชสีมา 

(แหล่งทุนสภาวิจัยแห่งชาติ) 
2524  การศึกษาวรรณคดีอีสานในเชิงจริยธรรม  (แหล่งทุน สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

 
  บทความวิชาการ / บทความวิจัย 

- รวมบทความวัฒนธรรมพื้นบ้านนครราชสีมา (พ.ศ.2527 หนังสือเล่ม) 
- สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาชนบท  (พ.ศ.2532 บทความ) 
- สิ่งที่ควรรู้สำหรับการทำงานกับชาวบ้านในหมู่บ้านรอบเขาใหญ่  (พ.ศ.2533 เอกสารเล่ม) 
- Choabon นำเสนอท่ี British Columbia University ประเทศแคนาดา (พ.ศ.2533) 
- รวมบทความภูมิปัญญาชาวบ้าน  (พ.ศ.2534 หนังสือเล่ม) 
- บทบาทหมอพ้ืนบ้านในสังคมชนบทอีสาน  (พ.ศ.2535 บทความในหนังสือสีมาจารย์) 
- การพัฒนาแบบชาวบน (พ.ศ.2536 บทความใน “ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท”) 
- รายทางและย่างก้าวของประชาสังคมโคราช นำเสนอท่ีงาน Symposiums ประชาสังคม ที่ 
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มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) (พ.ศ.2542) 
- ชุมชนสองข้างทางรถไฟ (ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “โคราชรายวัน”) (พ.ศ.2542) 
- คอรัปชั่น  (ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “โคราชรายวัน”) (พ.ศ.2542) 
- ย้อนรอยเส้นทางประชาสังคมเมืองโคราชน่าอยู่ (ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “โคราชรายวัน”) 

(พ.ศ.2542) 
- A Century of the Resistance นำเสนอท่ี Tohoku Sendai University ประเทศญี่ปุ่น 

(พ.ศ.2544) 
- Community - Based Environmental Improvement and Capacity Building  

นำเสนอท่ี UNCRD เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ.2544) 
- การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างธรรมรัฐท้องถิ่น   

(พ.ศ.2544) 
- From Men of Merit to Men of Wisdom: Peasant Resistance in Northeast  

Thailand in the Twentieth Century ใ น  Village Communities, States and 
Traders. Essays in Honour of Chatthip Nartsupha. 

- Managing Risk through Community Empowerment: Village-Centred Knowledge  
Networks in Lower Isaan,Thailand นำเสนอที่ Deakin University ประเทศออสเตรเลีย 
เมษายน 2549 

- ฯลฯ 

หนังสือ / ตำรา / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการสอน 

2555–2557 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

2555–2557 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นนักวิจัย

มืออาชีพ" สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

2554 -2555 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทายาทเกษตรกรโดยใช้กระบวนการวิจัย” 

2553-2554 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะ 

ด้านการวิจัย” สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

2549  การจัดการความรู้ 

-เครือข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน 
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-คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

2547–2550 การเขียนรายงานวิจัย 

-เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2547) 

-คณาจารย์และนักวิจัยชุดโครงการการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

-คณาจารย์และนักวิจัยชุดโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

-เจ้าหน้าที่สนามสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) (2550) 

2546–2547 หลักสูตรอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ผู้นำในบทบาทผู้จัดกระบวนการ 

เรียนรู้ในชุมชน” 

2546–2549 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

- คณาจารย์สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, ราชภัฏราชนครินทร์ (2546) 

- นั กวิจัยชุดโครงการกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง เครือข่าย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (2546-2547)  

- ผู้นำชุมชนโครงการชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดนครราชสีมา 

(2546-2547) 

- คณาจารย์สถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2547,2548) 

- นักวิจัยชุดโครงการห้องสมุดมีชีวิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (2547) 

- คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, นครพนม, ศรีสะเกษ, ชัยภูมิ 

และกาฬสินธุ์ (2548) 

  - เจ้าหน้าที่สนามสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) (2548) 

- นักวิจัยโครงการ Greater Maekhong Subregion (GMS) Collaborative 

  Tourism Research Training Program (2548) 

  - นักวิจัยชุมชน (ผู้นำชุมชนและนักพัฒนา) ชุดโครงการพลังชุมชนท้องถิ่น 

  อีสานใต้ (2548-2549)  

  - คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2551) 

 2544–2546  - หลักสูตรการเรียนรู้นอกโรงเรียน “ค่ายวิชาการ: บูรณาการชีวิต”  

  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” 

  - หลักสูตรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Teacher as facilitator) 
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  คณะครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

 2543–2547   หลักสูตร “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างธรรมรัฐท้องถิ่นและ 

  การกระจายอำนาจ”      

 2542–2544   หลักสูตรค่ายเยาวชน “ต้นกล้าพลเมืองไท” 

 2542–2543   กระบวนการร่างแผน 9 เวทีระดับจังหวัดและเวทีอนุภาคอีสานตอนล่าง 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2541–2543   หลักสูตร “รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

2523–2548   การวิจัยเชิงคุณภาพ 

-คณาจารย์ วิทยาลัยครูเลย ,วิทยาลัยครูมหาสารคาม,วิทยาลัยครูลำปาง  

-นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

-คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 ผลงานอ่ืน ๆ (การฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน) 

21-24 ธ.ค. 2555  การฝึกอบรม Project Management โดย Christain Birkhloz  
และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ 

11-13 ธ.ค. 2554 การฝึกอบรม Design Thinking โดย Christain Birkhloz และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ 
13–4 มิ.ย. 2552 ศึกษาดูงาน Community Foundation เมือง Presov, Slovakia 
28–31 ส.ค. 2551 สภาวะผู้นำเรียนรู้และร่วมสร้างพลัง (Facilitative & Collaborative  
  Leadership) ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
  ณ โรงแรมจุลดิส เขาใหญ่ โดยมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม 
12–18 มี.ค. 2551 สัมมนาและศึกษาดูงาน Community Foundation ณ เมือง Dar es Salaam, 
  United Republic of Tanzania 
19 ก.พ. 2551  Wisdom at Work ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
  โดย Joel Levey and Michelle Levey 
30 พ.ย.–2 ธ.ค. 2550 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  
  BBL ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา” ณ โรงแรมวินเซอร์ 
  โดยสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) 
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9–10 ธ.ค. 2550 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL  
  ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา” ณ โรงแรมวินเซอร์ 
  โดยสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) 
7–9 พ.ย. 2550 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมอง เรียน รู้” 7-9 พฤศจิกายน 2550 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย พรพิไล เลิศวิชา 
และนายแพทย์อัครภูมิ จารุภากร 

24–27 ต.ค. 2550 ฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตร “การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Brain – 
Based Learning (BBL)” ณ สถาบันวิทยาการการเรียนรู้  
โดย พรพิไล เลิศวิชา และนายแพทย์อัครภูมิ จารุภากร 

23–27 เม.ย. 2550 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานสมอง Brain –Based  
  Learning (BBL)”.ณ โรงแรมรอยัลเบญจา โดยสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ 
18–20 เม.ย. 2549 สัมมนาและเสนอบทความวิชาการ เรื่อง Managing Risk through   
  Community Empowerment: Village-Centred Knowledge Networks in  

Lower  Isaan,Thailand ที่ Deakin University  เมือง Melbourne 
ประเทศออสเตรเลีย 

 9–11 ต.ค. 2548 ฝึกอบรมเรื่อง “การจัดการความรู้” โรงแรมรอยัลซิตี้ 
   โดยสถาบันการจัดการความรู้เพ่ือสังคม 

1–7 ก.ค. 2547 ดูงาน Asian Community AIDS Services และการแสวงหาความร่วมมือทาง 
  วิชาการกับ Peter Vandergueest แห่ง York University ณ เมืองโตรอนโต   
  ประเทศแคนาดา 
24–30 มิ.ย. 2547 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop II - International Governance 
  เมือง Dayton รัฐ Ohio, U.S.A. โดย Kettering Foundation 
28 มิ.ย.–4 ก.ค. 2546 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop I - Civil Society and  
  Deliberative Democracy เมือง Dayton รัฐ Ohio, U.S.A. โดย Kettering  
  Foundation 

 22–25 ส.ค. 2545  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Self Management” โรงแรมเจมส์ชะอำ 
  โดย Christain Birkhloz 
1– 4 ส.ค. 2545 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Deliberative Democracy” ณ คำแสดรีสอร์ท 

กาญจนบุรี โดย Kettering Foundation 
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18–21 เม.ย. 2545  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง”  

ณ รอยัลเจมส์ลอดจ์ นครปฐม โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ –ปาริชาติ สถาปิตานนท์ 
5–8 ก.พ. 2545 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีคิดกระบวนระบบ” ณ รอยัลเจมส์ลอดจ์ นครปฐม 
  โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ –ปาริชาติ สถาปิตานนท์ 
7–11 ม.ค. 2545 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ “การประชุมอย่างสร้างสรรค์”   

ณ รอยัลเจมส์ลอดจ์ นครปฐม  โดย: ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ –ปาริชาติ สถาปิตานนท์ 
18–29 เม.ย. 2544  ศึกษาดูงานเรื่องสื่อและวิทยุชุมชน ประเทศเยอรมันนี โดย Friedrich  

Nauman Stifftung 
17–24 ก.พ. 2544 สัมมนาและเสนอบทความวิชาการในการสัมมนา “Community Based  
  Environment Improvement and Capacity Building”  

ที ่United Nations Center for Regional Development (UNCRD) 
นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น 

9–11 ก.พ. 2544 ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ หลักสูตร 2 ณ คำแสดรีสอร์ท กาญจนบุรี                        
  โดย Christian Birkholz  
1–5 มิ.ย. 2543 สัมมนาและเสนอบทความทางวิชาการ “A Century of the Resistance”  

ในงานสัมมนา International Seminar to mark the 50th Aniversary of  
TohokuGakuin’s Inauguration from College to a University 
ณ Tohoku Gakuin University, Sendai ประเทศญี่ปุ่น 

5–8 มี.ค. 2543 ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ หลักสูตร 1 ชะอำ เพชรบุรี 
โดย Christain Birkhloz 

1–10 ก.พ. 2542 ฝึกอบรมเรื่อง“Local Government and Civil Society” ประเทศเยอรมันนี            
  โดย Friedrich Nauman Stiftung 
9–15 ก.ย. 2541 ศึกษาดูงานด้านพลังงานยั่งยืน ประเทศเดนมาร์ก 
18 ส.ค.-9 ก.ย. 2538  ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน  สหรัฐอเมริกา 
26 ส.ค.–15 ก.ย. 2537 เป็นนักวิชาการเยี่ยมเยือน บรรยายเรื่องสถานการณ์การพัฒนาชนบท 

และเมืองในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเจมส์คุก ประเทศออสเตรเลีย 
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ต.ค. 2533  เข้าร่วมสัมมนาและเสนอบทความในการสัมมนาเครือข่าย NGO และ 
นักวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยบริติช 
โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา 

5–19 มี.ค. 2532 ศึกษาดูงานการพัฒนาชนบทประเทศฝรั่งเศส 
ต.ค. 2527  ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย  
  โดยองค์กรเครือข่ายวิชาการด้านสังคมศาสตร์แห่งอาเซียน 

 
 ประสบการณ์การทำงาน 

2559-ปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ 
2555-2559 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 
2552–2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
2552–ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
2550–ปัจจุบัน ประธานเครือข่าย CSR Korat (Corporate Social Responsibility) 
2550–ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิชุมชนโคราช (Korat Community Foundation) 
2545–2552 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2547  กรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยบูรณาการ 

ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
2547–2550 กรรมการอำนวยการเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา 
2547–2550 ประธานเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2546    กรรมการพิจารณาโครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2546–2548 กรรมการที่ปรึกษาชุดโครงการวิจัยการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

โดยชุมชนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2546–2548 ผู้ทรงคุณวุฒิชุดโครงการวิจัยการแก้ปัญหาความยากจนของเครือข่าย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2546–2548 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดโครงการวิจัยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2545–2550 ที่ปรึกษาธนาคารโลก สำนักงานประจำประเทศไทย ด้านการมีส่วนร่วมของ 

องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาสังคม 
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2545–2549 กรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

2545–2546 ประธานคณะกรรมการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนและกลไกประชาสังคม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2543–2544 ประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา 
2542–2544 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
2539  ประธานคณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง4 จังหวัดนครราชสีมา 
2535  ประธานคณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2535  ประธานสมาพันธ์พิทักษ์ประชาธิปไตย 
2532–2536 อนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
2530–2535 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีนครราชสีมา 

วิชามานุษยวิทยา สาธารณสุข 
2527–2531 กรรมการบริหารสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยและผู้แทนสมาคมฯ 

ประจำภาคอีสาน 
2524–2552 ผู้อำนวนการศนูย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
2523–2527 หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
2512–2551 อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอนวิชาคติชนวิทยา การวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดีไทย ชุมชนศึกษา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยาการแพทย์ 

 

----------------------------------- 
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2. ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สังกัด  คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  
  สถานที่ติดต่อ  13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120  
  โทรศัพท์ / โทรสาร 089 571 7746  
  การศึกษา 

 
  ผลงานทางวิชาการ  
  ผลงานวิจัย 

เสาวภา สุขประเสริฐ. (2560). การบูรณาการวิถีวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน 
สู่การเรียนการสอน. สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. 

เสาวภา สุขประเสริฐ. (2560). การสร้างพลังอำนาจผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชนบท.  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.   

เสาวภา สุขประเสริฐ. (2558). สุขภาวะชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แบบมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก จังหวัดเลย. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.   

เสาวภา สุขประเสริฐ. (2556). ทุนชุมชนกับการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์พืชสมุนไพร.  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.  
  

  บทความวิชาการ / บทความวิจัย 
  Saowapa Sukprasert, Guidelines for Improving Healthy Community Applying  
   the Sufficiency Economy Principles in Sri Songrak Tambon  
   Administration Organization in Loei, Conference Proceedings on  
   Interdisplinary and Creative Innovations to Promote Foundation Research in  
   the 21st Century, The 5th Rajabhat University National & International  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ .ศ.  
Ph.D. Community Studies Northumbria University 2549 
M.Sc. Rural Development Planning Asian Institute of Technology 2524 

ค.บ. (เกียรตินิยม) ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2518 
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   Research and Academic Conference 2-5 December 2018, Phetchaburi  
   Rajabhat University, Phetchaburi, pp.339-345 
  ประชา แสนกลาง, เสาวภา สขุประเสริฐและพรกมล ระหาญนอก. (มกราคม-เมษายน 2561).  
   การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว  
   จังหวัดเลย. สักทอง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   กำแพงเพชร. 24(1) : หน้า 199-215 
  พิภพ หัสสา, เสาวภา สุขประเสริฐ และสุวารีย์ ศรีปูณะ. (มกราคม-มิถุนายน 2561).  
            รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม. วารสารครุศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 (28) 
  วิชญ์ มะลิต้น,เสาวภา สุขประเสริฐและสุวารีย์ ศรีปูณะ. (กันยายน-ธันวาคม 2560). รูปแบบการ 
   สร้างความม่ันคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ริมแม่น้ำเหือง  
   จังหวัดเลย. วารสารวิชาการธรรมทัศน์. 17(3) : หน้า 73-85. 
  พรนิภา  รัตนคุณทรัพย์, เสาวภา  สุขประเสริฐ และสุวารีย์  ศรีปูณะ (2560). รูปแบบการ 
   พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาสังคมตามปรัชญาของสถาบันการเรียนรู้ 
   เพื่อปวงชน. วารสารวิชาการธรรมทัศน์. 17(2) : หน้า 437-448 
  กอละกัน พมมะวง, เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ, เชิดเกียรติ กุลบุตร และเสาวภา สุขประเสริฐ.   
   (2559). การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง.  
   วารสารวิชาการ. มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 13(2) : หน้า 13-22 
  ภาสกร บัวศรีและเสาวภา สุขประเสริฐ. (2559). การพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในการ 
   ป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตามแนวทางเมืองน่าอยู่จังหวัดหนองบัวลำภู.  
   วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่. 8 (3) : หน้า 18-19    
  นฤชา โฆษาศิวิไล, เสาวภา สขุประเสริฐ และสุวารีย์ ศรีปูณะ. (2559). รูปแบบการพัฒนา 
   เครือข่ายพลังสังคมเชิงบูรณาการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 11(3) : หน้า 105-118 
  รัตนา แสงสว่าง, สุวิมล อังควานิช, เสาวภา สุขประเสริฐ, สวุารีย์ ศรีปูณะ. (2558). เครือข่าย 
   ทางสังคมในประเพณีบุญหลวงกับกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.  
   สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 5(2)  : หน้า 44-57  
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  รัตนา แสงสว่าง, สุวิมล อังควานิช, เสาวภา สุขประเสริฐ, สวุารีย์ ศรีปูณะ. (พฤษภาคม-สิงหาคม  
   2558). เครือข่ายทางสังคมในประเพณีบุญหลวงกับกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง 
  วัฒนธรรม. สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 5(2)  :  
  หน้า 44-57.    
  Saawapa Sukprasert. (2015). “Community Capital and Herbal plants Diversity  
   Conversation”. The International Journal of Interdisciplinary Environmental  
   Studies. 10 (2). pp.12-19   
 

หนังสือ / ตำรา / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการสอน 

 เสาวภา  สุขประเสริฐ. (2538) มนุษย์กับสังคม (เอกสารประกอบการสอน). 
 เลย : รุ่งแสงการพิมพ์. 
 เสาวภา  สุขประเสริฐ. (2538) การพัฒนาชนบท (เอกสารประกอบการสอน). 

เลย : รุ่งแสงการพิมพ์. 
 เสาวภา  สุขประเสริฐ. (2541) ชุมชนศึกษา (เอกสารประกอบการสอน). เลย : รุ่งแสงการพิมพ์ 

เสาวภา  สุขประเสริฐ. (2557) ปรัชญาและทฤษฎีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ.  
(เอกสารประกอบการสอน). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

เสาวภา  สุขประเสริฐ. (2558) ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน (เอกสารประกอบการสอน). 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
ประสบการณ์การทำงาน 

พ.ศ.2555-2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    

พ.ศ.2550-2555 ประธานคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

พ.ศ.2548-2549 รองประธานกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   สาขาการจัดการโครงการและการประเมินโครงการ สถาบันราชภัฏเลย 

พ.ศ.2547-2551 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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พ.ศ.2546-2547 กรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาการจัดการโครงการและการประเมินโครงการ สถาบันราชภัฏเลย 

พ.ศ.2545 กรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันราชภัฏเลย 

พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยครูเลย 
พ.ศ. 2525 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเลย 
พ.ศ. 2519 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูเลย 
 

--------------------------------------------- 
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3. นายศุภกร คุรุการเกษตร    
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

  สังกัด   คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
     สถานที่ติดต่อ  13/2 หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 
     โทรศัพท์ / โทรสาร (034) 757460 – 1, 086 971 9267 
    E-mail   suphakara@life.ac.th 

การศึกษา 

 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 งานวิจัย  
ศุภกร คุรุการเกษตร อภิชาติ มหาราชเสนา สุรศักดิ์ สุขมาก กรรณิกา ปัญญาวงค์ ภูมิใจ ไร่ดี  

วัชรี อรุณราช นัชชาพร ชวนใช ้และชมพูนุท แย้มสรวล. (2563). โครงการวิจัยติดตาม 
ประเมินผลโครงการต าบลม่ันคง พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ต าบลบางโทรัด 
(รายงานผลการวจิัย). สมุทรสาคร : ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7.  
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2551 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2547 

คุณวุฒอ่ืินๆ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
อ.ศศ. การพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2542 

ป.ธ.4 
 

คณะสงฆ์ไทย ส านักเรียน 
คณะจังหวัดปทุมธาน ีวดัเขียนเขต 

2537 

น.ธ.เอก 
 

คณะสงฆ์ไทย ส านักเรียน 
คณะจังหวัดปทุมธาน ีวดัเขียนเขต 

2532  
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บทความวิชาการ / บทความวิจัย  
สามารถ จันทร์สูรย์ ศุภกร คุรุการเกษตร ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ เทพพิสุทธิ์ ประจิตร 

อภิชาต มหาราชเสนา และสุรศักดิ์ สุขมาก. (2563). กลยุทธ์การจัดการศึกษา 
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้าและความยากจน. น. 410-428 ในรายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562. สมุทรสงคราม : สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน. 
และวารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 

 
หนังสือ / ตำรา / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการสอน 

 ศุภกร คุรุการเกษตร. (2563). เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจ าวัน 
(เอกสารประกอบการสอน). สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน.  
(อัดส าเนา) 

ศุภกร คุรุการเกษตร. (2563). กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา (เอกสารประกอบการสอน).  
สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน. (อัดส าเนา) 

 ศุภกร คุรุการเกษตร. (2556). ภูมิคุ้มกันชีวิต ภูมิคุ้มกันชุมชน แนวคิดแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อน 
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”. สมุทรสงคราม :  
ส านักการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน  
นับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.). 

 ศุภกร คุรุการเกษตร. (เรียบเรียง/บรรณาธิการกระบวนการ) (2556). หลักสูตรแก้หนี้แก้จน  
ส าหรับนักเรียนรู้ โรงเรียนแก้หนี้แก้จน เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. สมุทรสงคราม : ส านักการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม  
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน. 

 ศุภกร คุรุการเกษตร. (2554). การสังเคราะห์องค์ความรู้การบูรณาการยุทธศาสตร์ 
การสร้างเสริม “ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสู่ท้องถิ่น”. สมุทรสงคราม : มูลนิธิสถาบัน 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (ป.ป.ส.).  

 ศุภกร คุรุการเกษตร. (2554). การสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาวิทยากรกระบวนการชุมชน 
เข้มแข็งและวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร.  
สมุทรสงคราม : มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนโดยส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.).  
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ศุภกร คุรุการเกษตร. (เรียบเรียง/บรรณาธิการกระบวนการ) (2554).  หนังสือชุดแก้หนี้แก้จน  

(1) คู่มือแก้หนี้แก้จน เริ่มต้นชีวิตใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คู่มือวิทยากรกระบวนการแก้หนี้แก้จน เริ่มต้นชีวิตใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) แก้หนี้แก้จน เริ่มต้นชีวิตใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประสบการณ์ของคนเล็ก .ๆ 
สมุทรสงคราม : มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.   

 ศุภกร คุรุการเกษตร. (2552). การสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนา อบต./เทศบาล ให้เกิด 
ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่พึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. สมุทรสงคราม : 
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.). 

 ศุภกร คุรุการเกษตร. (2552). การประเมินผลโครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรการท าวิสาหกิจชุมชน.  
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนโดยส านักงานปลัดส านัก 
นายกรัฐมนตรี. 

 ศุภกร คุรุการเกษตร. (บรรณาธิการกระบวนการ) (2552). หนังสือชุด ธรรมสมโภช 100 ปี 
ชาตกาล พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ธรรมสถาพร  
ในเครือบริษัทสถาพรบุ๊คส ์จ ากัด. 

 
 ประสบการณ์การท างาน 
 2558 – ปัจจุบัน  
   -หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
   -ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์  
   สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
   -กรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
   -กรรมการสภาวิชาการ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
   -กรรมการวิจัยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
 2557 – ปัจจุบัน 

กรรมการพิจารณาคัดเลือก “เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต” สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน  
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2556 – ปัจจุบัน  

-กรรมการพิจารณาและอนุมัติผลการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน  
-กรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

 2553 – ปัจจุบัน 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
-วิทยากรอบรมอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

2552 – ปัจจุบัน 
วิทยากรกระบวนการ ผู้ประสานงานโครงการพิเศษและวิจัยประเมินผลโครงการ  
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 2535 – ปัจจุบัน 
-ครูสอนพระปริยัติธรรม ส านักศาสนศึกษาคณะจังหวัดพัทลุง 
-ครูสอนวิชาศีลธรรมและวิชาพระพุทธศาสนา ส านักงานบริหารการศึกษา 
วิชาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย 

   -กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม แม่กองธรรมสนามหลวง  
2556 – 2558 

รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการศูนยก์ารเรียนรู้เพ่ือปวงชนมหาสารคาม 
(ร้อยเอ็ด สกลนคร) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

 2556 – 2562 
-ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

 -กรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
 2554 – 2559 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยชีวิต  
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
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 2552 – 2553 
              -คณะท างานโครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

-อาจารย์ที่ปรึกษายกระดับโครงงานสู่โครงการวิจัย โครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู ้
เพ่ือปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวสิาหกิจชมุชน 
-ผู้ประสานงานการจัดการเรยีนรูร้ะดับปริญญาโท สถาบันการเรยีนรู้เพ่ือปวงชน 

 2553 – 2558 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
 2553 – 2554 

-เลขานุการส านักบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
-เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
-เลขานุการสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
-เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
-เลขานุการสาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

 2553 – 2555 
ที่ปรึกษาและบรรณาธิการกระบวนการ ส านักพิมพ์ธรรมสถาพร ในเครือบริษัท 
สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 

2535 – 2552 
-ครูสอนวิชาจริยศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา และวิชาประวัติศาสตร์ 

  -พระวิทยากรอบรมนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนฯ  
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 

   -ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ เขตกรรมฐาน วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 -ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หัวหน้าห้องสมุด นิทรรศการ 
 และศิลปะ ผู้จัดการเรียนรู้และครูสอนวิชาศิลปธรรม โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

   วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
   -กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนปรมัยยิกาวาส ปากเกร็ด นนทบุรี 
 

-------------------------------------- 
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4. นายอภิชาติ  มหาราชเสนา    

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  สังกัด   คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
     สถานที่ติดต่อ  13/2 หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 
     โทรศัพท์ / โทรสาร (034) 757452 – 9 ต่อ 163 , 081 613 2433 
    E-mail   apichatm@life.ac.th 

การศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 งานวิจัย  
ศุภกร คุรุการเกษตร อภิชาติ มหาราชเสนา สุรศักดิ์ สุขมาก กรรณิกา ปัญญาวงค์ ภูมิใจ ไร่ดี  

วัชรี อรุณราช นัชชาพร ชวนใช ้และชมพูนุท แย้มสรวล. (2563). โครงการวิจัยติดตาม 
ประเมินผลโครงการตำบลม่ันคง พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ตำบลบางโทรัด 
(รายงานผลการวจิัย). สมุทรสาคร : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7.  

 

บทความวิชาการ / บทความวิจัย  
ทวิช บุญธิรัศมี อัญมณี ชูมณี และอภิชาติ มหาราชเสนา. (2564). เครือข่าย : พลังแห่งมวลมนุษยชาติ. 

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 
นิรัตน์ เพชรรัตน์ อัญมณี ชูมณี และอภิชาติ มหาราชเสนา. (2564). กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2564) 

สามารถ จันทร์สูรย์ ศุภกร คุรุการเกษตร ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ เทพพิสุทธิ์ ประจิตร 
อภิชาติ มหาราชเสนา และสุรศักดิ์ สุขมาก. (2563). กลยุทธ์การจัดการศึกษา 
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน. น. 410-428 ในรายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ศศ.ม. สังคมศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2551 
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏพระนคร 2547 
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ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562. สมุทรสงคราม : สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน. 
และวารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564) 

ทวิช บุญธิรัศมี วงศ์สถิต วิสุภี อัญมณี ชูมณี และอภิชาติ มหาราชเสนา. (2563). การประเมินผลหลักสูตร
และคุณภาพบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.  
วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563) 

ไมตรี อินเตรียะ ทวิช บุญธิรัศมี จิรสุดา ปลายยอด อัญมณี ชูมณี และอภิชาติ มหาราชเสนา. (2564).     
การจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับ
ที่ 3 (มีนาคม 2564) 

 
หนังสือ / ตำรา / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการสอน 

อภิชาติ มหาราชเสนา ภูมิใจไร่ดี. (2563). พลวัตสังคมโลกสังคมไทย 
(เอกสารประกอบการสอน). สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน.  
(อัดส าเนา) 

อภิชาติ มหาราชเสนา ภูมิใจไร่ดี. (2563). เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(เอกสารประกอบการสอน). สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน.  
(อัดส าเนา) 

 
ประสบการณ์การทำงาน 

 2557 – ปัจจุบัน 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
-วิทยากรอบรมอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

2556 – ปัจจุบัน 
ผู้ประสานงานโครงการอบรมนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สำนักบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

2552 – ปัจจุบัน 
วิทยากรกระบวนการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 2552 – 2553 
ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
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 2549 – 2552 
-ผู้ประสานงานการจัดการเรยีนรู ้สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน – 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

  2548 – 2550 
   ผู้ประสานงานการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   ระดับปริญญาตรี - โท โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ 
   ชุมชน – มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 

--------------------------------------- 
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5. นายสุรศักดิ์ สุขมาก    
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

  สังกัด   คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
     สถานที่ติดต่อ  13/2 หมู่ 1 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 
     โทรศัพท์ / โทรสาร 095 953 9842 
    E-mail   surasaks@life.ac.th 

การศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

 งานวิจัย  
ศุภกร คุรุการเกษตร อภิชาติ มหาราชเสนา สุรศักดิ์ สุขมาก กรรณิกา ปัญญาวงค์ ภูมิใจ ไร่ดี  

วัชรี อรุณราช นัชชาพร ชวนใช ้และชมพูนุท แย้มสรวล. (2563). โครงการวิจัยติดตาม 
ประเมินผลโครงการตำบลม่ันคง พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ตำบลบางโทรัด 
(รายงานผลการวจิัย). สมุทรสาคร : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7.  

  
บทความวิชาการ / บทความวิจัย  
สามารถ จันทร์สูรย์ ศุภกร คุรุการเกษตร ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ เทพพิสุทธิ์ ประจิตร 

อภิชาต มหาราชเสนา และสุรศักดิ์ สุขมาก. (2563). กลยุทธ์การจัดการศึกษา 
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน. น. 410-428 ในรายงานสืบเนื่อง 
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562. สมุทรสงคราม : สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน. 
และวารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564)  

 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2550 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2544 
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หนังสือ / ตำรา / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการสอน 

ปรีชา อุยตระกูล สุรศักดิ์ สุขมาก. (2563). การคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ 
(เอกสารประกอบการสอน). สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน.  
(อัดสำเนา) 

สุรศักดิ์ สุขมาก กรรณิกา ปัญญาวงค์ และธัญชนก พูลสวัสดิ์. (2563). การคิดสร้างสรรค์และ 
การสร้างพลังชีวิต (เอกสารประกอบการสอน). สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์  
สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน.  (อัดสำเนา) 

สุรศักดิ์  สุขมาก ยศสันต์ ไชยสุภา. (2563). สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล 
(เอกสารประกอบการสอน). สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน.  
(อัดสำเนา) 

 
ประสบการณ์การทำงาน 

 2563 – ปัจจุบัน 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

2555 – ปัจจุบัน 
-หัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล สำนักวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
-อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
-วิทยากรอบรมอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

2553 – 2554 
-Senior System Engineer (Outsource DTAC) 
 ภาระงาน 

-Project Management and Co-ordinate with vender 
-Design, consult, develop, and implement in system infrastructure. 
-Unix Environment 
-Linux Environment 
-Windows Environment 
-System Infrastructure and Domain 
-System Architecture Design 
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-Network and Internet Infrastructure 
-Hardware Design and Implement Storage Design and Implement 

2544 – 2552 
 -อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาที่สอน 
  -Computer Network and Distributed 

-Data Communication System 
-Database Management System 
-System Analysis and Design 
-Computer Systems and Architecture 
-Introduction to Digital Concept 
-Operating Systems 
-Computer Programming and Algorithm 
-Data Structure 
-Discrete Mathematics and Structure 
-Assembly Programming 
-C Programming 
-Programming Application for Statistics and Research 
-Programming Application for Inventory Control 
-Operation Research 
-Information Technology for Life 

 
--------------------------------------- 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
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สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน คณะศิลปศาสตร์ 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รวมตลอดหลักสูตร  ๑๒๐ หน่วยกิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา และสาขาวิชา 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย    :    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ 
ชื่อภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Integrated Life  
                         and Community Development  

2. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย  :       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

               สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
ชื่อภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Community   

                    Entrepreneurship and Life Development   
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อภาษาไทย   
    ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณา
การ) 
   ชื่อย่อ   :  ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ  
   ชื่อเต็ม  : Bachelor of Arts (Integrated Life and Community 
Development) 
   ชื่อย่อ   : B.A. (Integrated Life and Community Development) 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อภาษาไทย   
    ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน) 
    ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน) 
ชื่อภาษาอังกฤษ  
    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Community Entrepreneurship and Life 
Development) 
   ชื่อย่อ : B.A. (Community Entrepreneurship and Life Development) 
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  เปรียบเทียบวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
และผู้เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ ดังนี้ 
 1) กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 
 2) กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน 
 3) กลุ่มวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน 
 4) กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน 
 5) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน    

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
และผู้เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 

  เปรียบเทียบรูปแบบของหลักสูตร 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
        5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
        5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

  เปรียบเทียบชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9. ช่ือ เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชน
แบบบูรณาการ 
        1) อาจารย์ศุภกร คุรุการเกษตร   2) อาจารย์ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ 
        3) อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร   4) อาจารย์สรณพงษ์ บัวโรย 
        5) อาจารย์อภิชาติ มหาราชเสนา 

9. ช่ือ เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
        1) ดร.ปรีชา อุยตระกูล                     2) ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ  
        3) อาจารย์ศุภกร คุรุการเกษตร           4) อาจารย์อภิชาติ มหาราชเสนา  
        5) อาจารย์สุรศักดิ์ สุขมาก  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

  เปรียบเทียบปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
 “เรียนรู้สู่การพ่ึงตนเอง มีศักดิ์ศรี มีความสุขในชีวิต เป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นตน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
                “เรียนรู้สู่การประกอบการชุมชน อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
และมีความสุข” 

           1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
       (1) เป็นการขยายงานชุมชนเข้าสู่กระบวนการเรียน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือสร้างผู้นำทางปัญญาที่เกิดจากท้องถิ่นเอง และเป็น
ทางเลือกให้คนจากชุมชนได้เรียนรู้เพื่อ “อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินใน
ท้องถิ่นตน” ให้ได้ไม่เพียงแต่ปริญญาวิชาการ แต่ได้ปริญญาชีวิตด้วย คือ 
เรียนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง ชีวิตดีขึ้น  
และร่วมกับชุมชนในแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง 
      (2) จัดการศึกษาแบบบูรณาการ เน้นการเรียนจากชีวิตจริง 
กับการพัฒนาให้เป็นเนื้อเดียวกัน มีชุมชนเป็นห้องเรียน พร้อมกับให้
ผู้เรียนกับชุมชนเรียนรู้ไปด้วยกันโดยใช้ปัญหาของชุมชนเป็นสาระสำคัญ
ของการเรียนรู้ ผู้เรียนจะพัฒนาชีวิตดีขึ้นตลอดการเรียนในหลักสูตร 
      (3) ให้ผู้เรียนได้ร่วมเรียนรู้กับผู้นำ ผู้รู้ ปัญญาชนชาวบ้าน
หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและ
ชุมชน 

          1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
                (1) มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ประกอบการชุมชน และนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน
และสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
                 (2) เน้นการประกอบการที่ชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นบนพ้ืนฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติ ผลผลิต ทุนและภูมิปัญญาของตน ช่วยให้เกิดการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกจิทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ และเป็นการประกอบการ 
ชุมชนที่ให้น้ำหนักกับการเชื่อมโยงการผลิตทั้งสามระดับ คือ ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำให้อยู่ในกระบวนการเดียวกันซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและ
ความยากจนในหมู่เกษตรกรและประชาชนในชนบท 
                  (3) เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
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2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และ
วิสัยทัศน์ของสถาบันที่เน้นการจัดการศึกษาเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
และความยากจน  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เมือ่สำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้ 
      (1) มีความรู้ ความสามารถ มีความรอบรู้กว้างขวาง มีโลก
ทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารความหมายได้ดี ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถ
ดำรงตนด้วยความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และนำความรู้ต่างๆ ไปในใช้ใน
การดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 (2) มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาชีวิตและชุมชนของตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ 
 (3) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นได้โดยอาศัยทั้ง
วิทยาการใหม่ ๆ ที่เป็นสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

         1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
                ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
                (1) เป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา 
โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
       (2) เป็นผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณและวิธีคิดอย่างผู้ประกอบการ 
                 (3) ประกอบกิจการที่นำอดีตมาต่อยอด ปรับให้เป็นปัจจุบัน  
และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต 
                 (4) ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข 
                 (5) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นตน 
โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลักษณะบูรณาการ และเชื่อมโยงสาขาวิชาต่าง 
ๆ คือ การพัฒนาท้องถิ่น การจัดการสุขภาพชุมชน การจัดการการเกษตร
ยั่งยืน การสร้างเสริมยุติธรรมชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ชุมชนเข้าด้วยกันอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ คิดได้อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รบัผิดชอบ เป็นคนดีของสังคม และเป็นนักจัดการชุมชนท้องถิ่น นัก
จัดการสุขภาพชุมชน นักประกอบการเกษตรและนักการจัดการ
การเกษตรยั่งยืน นักจัดการยุติธรรมชุมชน และนักจัดการด้านจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานชุมชนที่มีพลังปัญญา และมีประสิทธิภาพ 

  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
          3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 
หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิต
และชุมชนแบบบูรณาการ มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร 
แบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องกับท่ีกำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

3. โครงสร้างหลักสูตร 
          3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและ
ประกอบการชุมชน มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา
สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 
 ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
  (1) กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร   6 หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       9 หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 

 
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) วิชาแกน   54 หน่วยกิต 
     (1.1) กลุ่มวิชาการพัฒนาชีวิต (19 หน่วยกิต) 
     (1.2) กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชน (18 หน่วยกิต) 
     (1.3) กลุ่มวิชาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
         และขบวนการขับเคลื่อนสังคม (17 หน่วยกิต) 
  (2) วิชาเฉพาะด้าน  30 หน่วยกิต 
         เลือก 1 กลุ่มวิชา = 30 หน่วยกิต 
  (2.1) กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2.2) กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน 
  (2.3) กลุ่มวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน 
  (2.4) กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน 
           (2.5) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน    

       ข) หมวดวิชาเฉพาะ    84 หน่วยกิต 
           (1) วิชาพ้ืนฐาน     30 หน่วยกิต  
  (2) วิชาเฉพาะด้าน    30 หน่วยกิต 
  (3) วิชาการพัฒนาชีวิต    10 หน่วยกิต 
  (4) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  14 หน่วยกิต 
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    ค)  หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต       ค) หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

                  3.1.3 ข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร  
     ในหมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิตนั้น ให้เรียนวิชา
แกน 54 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 1 กลุ่มวิชา 
30 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่มวิชาในหลักสูตร 

 
-(ไม่มี)- 

 

  เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร 

          3.1.4 รายวิชาในหลักสูตร 
      ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
GE4001 การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา                                   6(4-4-10) 

     3.1.3 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                              9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
GE4002 การรู้จักตนเองและการเปลี่ยนแปลงตน  3(2-2-5) 
GE4003 วิถีสู่ชีวิตพอเพียง     6(4-4-10) 

     (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                        18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-อ) 
GE634103 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน  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) กลุม่วิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
GE4004 ชุมชนเข้มแข็ง     3(2-2-5) 
GE4005 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย            3(2-2-5) 
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GE4006 กฎหมายในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6) 

           (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
GE4007 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และพลังงานในชีวิตประจำวัน                                         6(4-4-10) 

      (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                       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) วิชาหลัก/วิชาแกน 54 หน่วยกิต 
   (1.1) กลุ่มวิชาการพัฒนาชีวิต          (19 หน่วยกิต) 
รหสัวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
LD4001 การพัฒนาชีวิต 1               2(90) 
LD4002  การพัฒนาชีวิต 2      2(90) 
LD4003  การพัฒนาชีวิต 3      2(90) 
LD4004  การพัฒนาชีวิต 4      2(90) 
LD4005  การพัฒนาชีวิต 5      2(90) 
LD4006  การพัฒนาชีวิต 6      2(90) 
LD4007  การพัฒนาชีวิต 7      2(90) 
LD4008  การพัฒนาชีวิต 8      2(90) 
LD4009  การพัฒนาชีวิต 9      3(135)   
 
 

     ข) หมวดวิชาเฉพาะ  84 หน่วยกิต 
        (1) วิชาพื้นฐาน   30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา           น(ท-ป-อ) 
CE634201 เศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน        3(3-0-6) 
CE634202 กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา        3(3-0-6) 
CE634203 การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต        3(3-0-6) 
CE634204 การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์         3(2-2-5) 
CE634205 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสำหรับการประกอบการชุมชน  3(2-2-5) 
CE634306 ภาวะผู้นำกับการจัดการเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6) 
CE634307 กฎหมายสำหรับการประกอบการชุมชน        3(3-0-6) 
CE634408 การพัฒนาชุมชน            3(2-2-5) 
CE634409 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม        3(1-4-4) 
CE634410 การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย     3(2-2-5) 
 
 



 
มคอ.2 

117 
 

              (1.2) กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชน             (18 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
CD4001 การพัฒนาชุมชน 1    3(135) 
CD4002 การพัฒนาชุมชน 2                                       3(135) 
CD4003 การพัฒนาชุมชน 3    3(135) 
CD4004 การพัฒนาชุมชน 4    3(135) 
CD4005 การพัฒนาชุมชน 5    3(135) 
CD4006 การพัฒนาชุมชน 6    3(135) 

        (2) วิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
CE634211     การประกอบการชุมชน             3(2-2-5) 
CE634212     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   สำหรับการประกอบการชุมชน            3(2-2-5) 
CE634213     วิถีผู้ประกอบการชุมชน     3(3-0-6) 
CE634214     การจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน  
                   และห่วงโซ่คุณค่า                                  3(2-2-5) 
CE634215     การจัดการองค์กร 
                   สำหรับการประกอบการชุมชน             3(2-2-5) 
CE634216     นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
                   สำหรับการประกอบการชุมชน                  3(2-2-5) 
CE634317     กระบวนการและการพัฒนา 
                   การประกอบการชุมชน                           3(2-2-5) 
CE634318     การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
                   และการตลาด                                     3(1-4-4) 
CE634319     คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
                   สำหรับผู้ประกอบการชุมชน             3(1-4-4) 
CE634420     การจัดการความรู้ด้านการประกอบการชุมชน  3(1-4-4) 
 

             (1.3) กลุ่มวิชาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
  และขบวนการขับเคลื่อนสังคม         (17 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                       น(ท-ป-อ) 
ID4001  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
           และการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา    3(2-2-5) 
ID4002  แผนแม่บทชุมชน 
            โดยกระบวนการประชาพิจัยและพัฒนา              3(2-2-5) 
ID4003  ภูมิปญัญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
ID4004  การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
ID4005 การประเมินระบบเศรษฐกิจ 
          และสังคมท้องถิ่นพ่ึงตนเอง 
          ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                              2(1-2-3) 
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ID4006 การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาชีวิต 
           และชุมชนที่ยั่งยืน                                   3(2-2-5) 

         (3) วิชาการพัฒนาชีวิต (10 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
LD634101 การพัฒนาชีวิต 1 การวางเป้าหมายชีวิต 
  และโครงงานประกอบการชุมชน  2(1-3-4) 
LD634202 การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพ 
                     ผู้ประกอบการชุมชน                           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 สัมมนา 
                    โครงงานการประกอบการชุมชน               2(1-2-3) 
         (4) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (14 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา             น(ท-ป-อ) 
EX634101 การประกอบการชุมชนศึกษา  3(1-4-4) 
EX634202    การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1  
                  การวางแผนประกอบการชุมชน             3(0-9-0) 
EX634303    การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2  
                  การจัดการประกอบการชุมชน            3(0-9-0) 
EX634304    การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3  

(2) วิชาเฉพาะด้าน จำนวน 5 กลุ่มวิชาๆ ละ 30 หน่วยกิต  
 ให้เลือกกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ จำนวน 1 กลุ่มวิชา  
  (2.1) กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
ID4007 การจัดการทุน สวัสดิการ และวิสาหกิจของชุมชน    10(6-8-16) 
ID4008 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 อาหารและพลังงานชุมชน             10(6-8-16) 
ID4009 การพัฒนาเครือข่าย 
           และระบบเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นพ่ึงตนเอง          10(6-8-16) 
  (2.2) กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
CH4001 สุขภาพแบบองค์รวม 
            และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ                6(5-2-11) 
CH4002 ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ ์
            และการประกอบการสุขภาพชุมชน                   6(5-2-11) 
CH4003 การจัดการเรียนรู้ 
           และการสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน             3(2-2-5) 
CH4004 ระบบสุขภาพชุมชนและการจัดการ           6(5-2-11) 
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CH4005 การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค 
            และการคุ้มครองสุขภาพ    6(5-2-11) 
CH4006 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  3(2-2-5) 
  (2.3) กลุ่มวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
SA4001 วิถีการเกษตรไทย 
           กับระบบนิเวศการเกษตรเพ่ือชีวิตและชุมชน           6(3-6-9) 
SA4002 การจัดการระบบการเกษตรยั่งยืน      6(3-6-9) 
SA4003  การจัดการฟาร์มเพ่ือชีวิต 
           และชุมชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            6(3-6-9) 
SA4004 การจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรยั่งยืน   8(4-8-12) 
SA4005 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น 
           ด้านการเกษตรยั่งยืน                                 4(2-4-6) 
 
  (2.4) กลุ่มวิชายุติธรรมชุมชน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
CJ4001 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  6(5-2-11) 
CJ4002  สิทธิชุมชนและหน้าที่พลเมือง   6(5-2-11) 
CJ4003 การสร้างยุติธรรมชุมชนโดยวิถีชุมชน  6(5-2-11) 
CJ4004  ระบบและกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน 6(5-2-11)  

      การพัฒนาศักยภาพการประกอบการชุมชน 3(0-9-0) 
EX634405    สัมมนาการประกอบการชุมชน  2(1-2-3) 
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CJ4005  การจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐ เอกชน  
           กับประชาชนหรือชุมชน                               6(5-2-11) 
  (2.5) กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
CE4001  เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6(5-2-11) 
CE4002  เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการเกษตร6(5-2-11) 
CE4003  การคำนวณพลังงานและการใช้อุปกรณ์  6(5-2-11) 
CE4004  มลภาวะและความปลอดภัย   6(5-2-11) 
CE4005  กรณีศึกษาพลังงานชุมชนและการวางแผนจัดการ 6(5-2-11) 
     ค) หมวดวิชาเลือกเสรี                                      6 หน่วยกิต 
         ให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
SE4001  สุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรี   3(3-0-6) 
SE4002  วิถีอาเซียน     3(3-0-6) 
SE4003  ล้านนาไทยและโลกาภิวัตน์ด้านการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
SE4004  คติชนวิทยาการพัฒนาชุมชนภาคใต้  3(3-0-6) 
SE4005 สังคมวัฒนธรรมอีสาน    3(3-0-6) 
SE4006  ภูมิวัฒนธรรมภาคกลาง    3(3-0-6) 
SE4007  การจัดการสุขภาพ 

    ค) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  
        ให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
SE634201 วิถีอาเซียนกับการประกอบการชุมชน   3(3-0-6) 
SE634202 บัญชีและการเงินสำหรับการประกอบการชุมชน  3(3-0-6) 
SE634203 การประกอบการสุขภาพทางเลือก   3(3-0-6) 
SE634204 การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน   3(3-0-6) 
SE634205 การประกอบการการเกษตร    3(3-0-6) 
SE634206 การประกอบการตลาดดิจิทัล    3(3-0-6) 
SE634207 การค้าชายแดน     3(3-0-6) 
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           และสภาวะแวดล้อมในภาวะอุบัติภัย           3(3-0-6) 
SE4008  การดูแลสุขภาพทางเลือก    3(3-0-6) 
SE4009 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    3(3-0-6) 
SE4010 การจัดการเศรษฐกิจวัฒนธรรมในการเกษตรยั่งยืน 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(3-0-6 ) 
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ภาคผนวก ง 
 

ข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชนว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
มคอ.2 

123 
 

 
ข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 

 
 เพื่อให้การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายและหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง
กระทรวงศึกษาธิการ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   
พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550)   และโดยอนุมติัของสภาสถาบนัการเรียนรู้เพื่อ
ปวงชน ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2553   เม่ือ วนัท่ี 8 ธันวาคม 2553 ให้ก าหนดข้อบังคับสถาบันการ
เรียนรู้เพื่อปวงชน วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี ไวด้งัน้ี 
 

หมวดท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 
ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า     “ขอ้บงัคบัสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี    

พ.ศ. 2553” 
ขอ้ 2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบั  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  ในขอ้บงัคบัน้ี   
 “สถาบนั” หมายถึง  สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
 “สภาสถาบนั” หมายถึง  สภาสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
 “รองอธิการบดี” หมายถึง  รองอธิการบดีท่ีท าการแทนอธิการบดี  
     ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 “คณะ” หมายถึง  คณะในสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
 



 
มคอ.2 

124 
 

“คณบดี” หมายถึง  หวัหนา้ผูรั้บผิดชอบงานของคณะ 
    ในสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัสูตร 
  ในสาขาวิชานั้นๆ  

 “ประธานสาขาวิชา” หมายถึง    หวัหนา้ผูรั้บผิดชอบงานของสาขาวิชานั้น ๆ 
 “อาจารยท่ี์ปรึกษา” หมายถึง อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งจากสถาบนัใหเ้ป็น 
   ผูใ้หก้ารปรึกษาแก่นกัศึกษา 

“นกัศึกษา” หมายถึง  ผูท่ี้มีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนเป็นนกัศึกษาในสถาบนั 
    การเรียนรู้เพื่อปวงชนและผูไ้ม่อยูใ่นระหวา่งโทษ 
    ตดัสิทธิการเป็นนกัศึกษา 

                     
หมวดท่ี 2 

การเข้าเป็นนักศึกษา 
 
ขอ้ 4 คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

4.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

4.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4.3 ไม่เป็นผู ้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือ ถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน 

เน่ืองจากลงโทษทางวินยัร้ายแรง 
4.4 เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักศึกษาและ

สามารถปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวินยัของสถาบนัและสังคม 
4.5 ตอ้งสมคัรและผา่นการสอบคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาตามหลกัเกณฑท่ี์สถาบนัก าหนด  

ขอ้ 5 การสมคัรและคดัเลือกเขา้ศึกษา 
 5.1 การสมคัรเขา้ศึกษา 
 ผู ้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบท่ีสถาบันก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ใบสมคัรตามแบบพิมพข์องสถาบนั 1 ฉบบั 
2. หลกัฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา  
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3. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั 
4. รูปถ่ายของผูส้มคัรหนา้ตรงปัจจุบนั ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวม 
 แวน่ตาด า  ขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ฉบบั 
6. ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐ (รับรองระยะเวลา 6 เดือนจนถึงวนัสมคัร) 

5.2 หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก 
1. โดยการสอบคดัเลือกของสถาบนัหรือ 
2. โดยการสอบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ 
3. โดยการสอบคดัเลือกดว้ยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอยา่งอ่ืนแทน หรือ 
4. โดยการรับเขา้ตามโครงการพิเศษ 

5.3 ขั้นตอนการคดัเลือกของสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
1. สอบขอ้เขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนั 
2. ประกาศผลและตรวจสุขภาพ 

 
หมวดท่ี  3 

การขึน้ทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
 
ขอ้ 6  นกัศึกษาท่ีผ่านการสอบคดัเลือกเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งไปรายงานตวัต่อส านกัหรือฝ่ายทะเบียน

วดัผล และช าระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา ตามท่ีสถาบนัก าหนด 
ขอ้ 7  ผูส้มัครเข้าเป็นนักศึกษาท่ีไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามเวลาท่ีสถาบันก าหนด 

จะตอ้งแจง้แหตุผลขดัขอ้งให้สถาบนัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมช าระค่าประกนัการสละ
สิทธ์ิตามท่ีสถาบนัก าหนด และตอ้งขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีก าหนด
มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 

ขอ้ 8  นกัศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาแลว้จะตอ้งช าระค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม และอ่ืน 
ๆ ตามท่ีสถาบนัก าหนด โดยประกาศของสถาบนั 

ขอ้ 9 การจ าแนกสถานภาพนกัศึกษา 
9.1 สถานภาพนกัศึกษาแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. นกัศึกษาปกติ คือนกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนเฉล่ีย ไม่ต ่ากว่า 2.00 โดยนบัถึงภาคการศึกษา
นั้นๆ 
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2. นักศึกษาทดลองเรียน หรือ นักศึกษารอพินิจ (probation) คือนักศึกษาท่ีสอบได้
คะแนนเฉล่ีย 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 โดยนบัถึงภาคการศึกษานั้นๆ 

9.2 นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนเฉล่ียต ่ากว่า 1.50 จะพน้สถานภาพการเป็นนักศึกษา ยกเวน้
นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาเป็นภาคศึกษาแรกของปีการศึกษานั้นๆ 

9.3 นกัศึกษาภาคปกติท่ีมีระยะเวลาศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาหรือเทียบเท่าแลว้ แต่สอบไดห้น่วย
กิตยงัไม่ครบตามหลกัสูตร หรือไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 จะพน้สภาพนกัศึกษา 

 
หมวดท่ี 4 

การลงทะเบียนรายวิชา 
 
ขอ้ 10 การลงทะเบียนรายวิชาใหย้ดึปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

10.1 การก าหนดวนัเวลา สถานท่ีและวิธีการลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาใหเ้ป็นไป
ตามท่ีสถาบนัก าหนด 

10.2 นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์จากวนัท่ีเปิดภาคการศึกษา
ปกติจะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 

10.3 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียนตอ้งขอลาพกัการศึกษาภายใน   
30 วนั นับจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด สถาบนัจะ
ถอนช่ือผู ้   นั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน 
10.5 นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเอง พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมและหน้ีต่างๆ   

(ถา้มี) 
10.6 การศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 21 หน่วยกิต      
10.7 กรณีลงทะเบียนเรียนนอ้ยกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด อาจกระท าไดโ้ดย ความเห็นชอบของ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี 
10.8 กรณีนกัศึกษาจะจบหลกัสูตรในภาคการศึกษาสุดทา้ย แต่เหลือวิชาเรียนตามหลกัสูตรซ่ึง

จ านวนหน่วยกิตท่ีจะลงทะเบียนมากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด นกัศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียน
เรียนไดไ้ม่เกิน 24 หน่วยกิต ของภาคการศึกษาปกติ หรือ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 
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หมวดท่ี 5 

ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา 

 

ขอ้ 11 นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา เม่ือมีการลงทะเบียนรายวิชา  
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่า
ท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของสถาบนั 

 
 

หมวดท่ี 6 

ระบบการศึกษา 
 

ขอ้ 12 หลกัสูตร การสอน และระยะเวลาการศึกษา 
12.1 สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชนจดัการศึกษาในระบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษา แบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ ทั้งน้ี อาจจดัใหมี้การศึกษาภาคฤดูร้อนได ้ 

12.2 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิต โดยมีวิธีการ
ก าหนดหน่วยกิต ดงัน้ี 

 12.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา   
ไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกิต 

 12.2.2 รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา ตั้งแต่ 30  
ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 12.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึก ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา   
  ตั้งแต่ 45 ชัว่โมง ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 12.2.4 การท าโครงงานในรายวิชาท่ีใชเ้วลาปฏิบติั ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา   
  ตั้งแต่  45 ชัว่โมง ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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หมวดท่ี 7 
การเพิม่และการเพกิถอนรายวิชา 

 

ขอ้ 13 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท าภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นับจากวนัส้ินสุด
ก าหนดลงทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน 

ขอ้ 14 การขอถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึกสัญลกัษณ์การถอน W ในรายงานผลการศึกษาจะกระท าได้
เม่ือพน้ 2 สัปดาห์แรกแต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ นบัตั้งแต่วนัเปิดภาคการศึกษาปกตินั้น  

ขอ้ 15 การขอถอนรายวิชาท่ีจดัสอนในแต่ละภาคการศึกษาภายหลงัระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 14 
แต่ไม่เกินระยะเวลาก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ จะตอ้งเขียนค าร้องขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษ
จากคณบดีหรืออธิการบดี  

วิชาท่ีนักศึกษาประสงคจ์ะถอน ถา้ไดรั้บอนุมติัให้เพิกถอนไดจ้ะบันทึก สัญลกัษณ์ W 
ถา้ไม่ไดรั้บการอนุมติั นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาในวิชานั้นต่อไป 

ขอ้ 16 การขอเพิ่มและถอนรายวิชาจะตอ้งไม่ขดักบัจ านวนหน่วยกิต ท่ีก าหนดในขอ้ 10 หรือประกาศ
ของสถาบนั 

ขอ้ 17 นกัศึกษาท่ีขอถอนรายวิชา เพราะสถาบนัประกาศงดการเปิดสอนรายวิชานั้น มีสิทธ์ิขอถอนเงิน
ค่าหน่วยกิตวิชานั้นๆ ไดเ้ตม็จ านวน 

 
หมวดท่ี 8 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

ขอ้ 18 เวลาเรียน 
18.1   นกัศึกษาจะตอ้งมีเวลาเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละ   

 รายวิชา จึงจะมีสิทธิเขา้รับการวดัและประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ 
18.2   สถาบนัก าหนดใหมี้การวดัผลโดยการสอบอยา่งนอ้ยรายวิชาละ 1 คร้ัง 
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ขอ้ 19 การประเมินผลในแต่ละรายวิชา ใหป้ระเมินเป็นระดบัขั้นและสัญลกัษณ์ 
 19.1 การประเมินการศึกษา ใหใ้ชร้ะบบสัญลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 

ล าดับขั้น ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยีย่ม (Excellence) 4.00 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 

B ดี (Good) 3.00 

C+ ค่อนขา้งดี (Fairly Good) 2.50 

C พอใช ้(Fair) 2.00 

D+ อ่อน (Poor) 1.50 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 

F ตก (Failed) 0 

S สอบผา่น (Satisfactory) - 

U สอบไม่ผา่น (Unsatisfactory) - 

IP การวดัผลยงัไม่ส้ินสุด (In Progress) - 

 ใชส้ าหรับรายวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร                                                       แต่
แต่นกัศึกษายงัท างานตามค าสั่งของอาจารยผ์ูส้อน 

 ไม่เสร็จและยงัไม่ไดรั้บการประเมินผลในภาคการศึกษา                                                
ท่ีลงทะเบียนเรียน 

การแสดงผลการศึกษาส าหรับรายวิชาท่ีแบ่งออกเป็นสัญลักษณ์  “S” (Satisfactory) ซ่ึงมี
ความหมาย “สอบผ่าน” และสัญลักษณ์ “U” (Unsatisfactory) ซ่ึงมีความหมาย “สอบไม่ผ่าน” จะถูก
บนัทึกในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แต่จะไม่น ามาค านวณแตม้เฉล่ียสะสม ทั้งน้ีการประเมินผล
ไดรั้บสัญลกัษณ์ “S” จะถือว่าสอบไดห้น่วยกิตสะสมตาม โครงสร้างของรายวิชาในหลกัสูตร ในกรณี
การประเมินผลในรายวิชาใดได้รับ  สัญลกัษณ์  “U” กรณีเป็นรายวิชาบงัคบัตามหลกัสูตร นักศึกษา
จะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ ้า เรียนและสอบ จนกระทัง่การประเมินผลไดรั้บสัญลกัษณ์ “S”  
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 การให ้F หรือ U จะกระท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
1) นกัศึกษาเขา้สอบและผลการประเมินอยูใ่นเกณฑต์ก 
2) นกัศึกษาขาดสอบโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณบดี 
3) นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิเขา้สอบเน่ืองจากไดรั้บการตดัสินวา่มีเวลาเรียนไม่ 

 ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
4) นกัศึกษาท าผิดระเบียบสถาบนัวา่ดว้ยการปฏิบติัของนกัศึกษาใน 

สอบและไดรั้บการตดัสินจากประธานกรรมการอ านวยการสอบใหส้อบตก 
5) นกัศึกษาไม่สามารถเปล่ียน “IP” ใหเ้ป็นเกรดปกติได ้ภายใน 6 

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติในภาคการศึกษาถดัไป  
 นอกจากล าดบั A ถึง IP รวม 11 ขั้นดังกล่าว ผลการศึกษาของรายวิชาหน่ึงๆ อาจจะ
แสดงดว้ยสัญลกัษณ์ ต่อไปน้ี 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
W เพิกถอนโดยไดรั้บการอนุมติั (Withdraw with Permission) 
I การวดัผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

AU ร่วมฟัง  (Audit) โดยไม่นบัหน่วยกิต 
 

 การใช้สัญลกัษณ์ W จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น 
ภายในเวลาก าหนด และไดรั้บอนุมติั 

 การใหส้ัญลกัษณ์  I ในรายวิชาใดจะกระท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
1. อาจารยผ์ูส้อนเห็นสมควรใหร้อผลการศึกษา เพราะนกัศึกษาท างานซ่ึงเป็น 

ส่วนประกอบการศึกษาหรือการวดัผลของรายวิชานั้นยงัไม่สมบูรณ์ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี
หรือผูรั้บมอบหมายจากคณบดี 
 2. นกัศึกษาป่วยโดยมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน 
ท่ีระบุชดัเจนวา่อาการป่วยของนกัศึกษา ท าใหไ้ม่สามารถเขา้สอบในวนัสอบรายวิชานั้นๆ ได ้
 3. นกัศึกษาป่วยและไดม้าสอบในวนัท่ีมีการสอบ ทั้งน้ีนกัศึกษาไม่สามารท า 
การสอบได้โดยพยาบาลของสถาบัน และกรรมการอ านวยการสอบอีก 2 คน ท่ีได้รับมอบหมายได้
ร่วมกนัพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่ควรให้ท าการสอบต่อไป กรณีน้ีนักศึกษาตอ้งมาเขา้สอบใหม่ตามเวลาท่ี
ก าหนด 

4. นกัศึกษาประสบอุบติัเหตุในวนัท่ีมีการสอบจนไม่สามารถท าการสอบได ้
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5. บิดาหรือมารดาของนักศึกษาถึงแก่กรรม และมีภารกิจงานศพ กรณี น้ีให้
นักศึกษาแจ้งพร้อมแสดงส าเนาใบมรณบตัรให้ส านักบริการการศึกษาทราบภายใน 15 วนั หลงัจากวนั
สอบรายวิชานั้น 

6. นกัศึกษาไดรั้บทุนไปต่างประเทศในระยะเวลาสั้นในช่วงท่ีมีการสอบ 
7. นักศึกษาได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนระดับชาติในการแข่งขันกีฬา และหรือ

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  
8. นกัศึกษาไดรั้บหมายเรียกเกณฑท์หาร เรียกระดมพล หรือหมายศาล 

ทั้งน้ี ในกรณีตามขอ้ 2 ถึง 8 จะตอ้งได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการอ านวยการสอบและ
นกัศึกษาตอ้งท าการสอบ และหรือท างานท่ีก าหนดให้ท าเพิ่มเติมให้เสร็จ เพื่อให้อาจารยผ์ูส้อนรายงาน
ผลการสอบไดภ้ายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป มิฉะนั้นสัญลกัษณ์ I จะเปล่ียนเป็น F 
และการให้สัญลกัษณ์ I ตามขอ้ 2 ถึง 8 นักศึกษาจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการสอบแก้สัญลกัษณ์ I 
รายวิชาละ 100 บาท 

การใชส้ัญลกัษณ์ AU ในรายวิชาใดจกักระท าไดเ้ฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน
ในลักษณะของวิชาเสริมความรู้หรือเพื่อร่วมฟัง โดยไม่ต้องมีการวดัผลในรายวิชานั้ น ทั้ งน้ี การ
ลงทะเบียนเรียนจะตอ้งไดรั้บค าแนะน าและอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และหรือตามระเบียบ /ประกาศ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ/ประกาศสถาบนั 

เง่ือนไขการไดรั้บสัญลกัษณ์ AU นั้น นกัศึกษาจะตอ้งเขา้เรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืนๆ 
ในชั้นเรียน เป็นเวลาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ในกรณีท่ีนักศึกษาเขา้เรียน และหรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดจะเปล่ียนการให้สัญลกัษณ์ AU เป็น
การใชส้ัญลกัษณ์ W โดยทั้งสองสัญลกัษณ์ดงักล่าวจะบนัทึกในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แต่จะไม่
น าจ านวนหน่วยกิตมาค านวณแตม้เฉล่ียสะสม 

 

 การให้ระดับขั้นตัวอกัษร A, B+, B, C+, C, D+, D  และ F จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. รายวิชาท่ีนกัศึกษาเขา้สอบหรือมีผลงานท่ีประเมินผลไดค้ะแนนตามระดบั 

คะแนน 
      2. เปล่ียนจาก I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป 
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การให้ระดับขั้นตัวอกัษร F กระท าได้กรณีต่อไปนี ้
1. นกัศึกษาเขา้สอบและสอบตก 
2. นกัศึกษาขาดสอบโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคณบดี หรืออธิการบดี 
3. นกัศึกษาไม่มีสิทธิเขา้สอบเน่ืองจาก ไดรั้บการตดัสินวา่มีเวลาเรียนไม่ถึง 

ร้อยละ 80 ของวิชานั้น 
4. เปล่ียนอกัษรระดับคะแนนจาก I มาเป็น F โดยอตัโนมติั เน่ืองจากไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของ I เพราะนักศึกษาไม่ท าข้อสอบ หรือท างานท่ีอาจารย์ผูส้อน
ก าหนดให้ เม่ืออาจารย์รายงานผลประเมินได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถดัไป 

ขอ้ 20 การค านวณค่าระดบัคะแนน 
20.1 การประเมินผลการศึกษาใหก้ระท าเม่ือส้ินสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
20.2 การค านวณค่าระดบัคะแนนเฉล่ียใหน้บัเฉพาะรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนและสอบได้

ตามหลกัสูตรและเป็นรายวิชาท่ีไดมี้การวดัผล และไดล้ าดบัขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D 
และ F 

20.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ ้ า ให้น าหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนคร้ัง
สุดท้ายมาค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมในรายวิชานั้นๆ มารวมในการค านวณคะแนน
เฉล่ียสะสมดว้ย 

20.4 การค านวณค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจ าภาค (Semester Grade Point Average, SEM-
GPA) ใหค้  านวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา น าผลรวมของผล
คูณของหน่วยกิตกบัค่าล าดบัขั้นท่ีนกัศึกษาไดรั้บในแต่ละรายวิชาในภาคนั้นๆ เป็นตวัตั้ง
แลว้หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาท่ีเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ 

ขอ้ 21 การค านวณค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average, CUM-GPA) 
21.1 ใหค้  านวณจากผลการศึกษาของนกัศึกษาตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาหลงัสุด  
21.2 ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกบัค่าล าดบัขั้นท่ีนักศึกษาไดรั้บทั้งหมด

ในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้ งหมดท่ี
ลงทะเบียน  ในการหารใหใ้ชจุ้ดทศนิยม 2 ต าแหน่ง ไม่มีการปัดเศษ  

ขอ้ 22 การนบัหน่วยกิตสะสม 
22.1 ใหน้บัจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลกัสูตรและมีการ 

ประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบัคะแนน                    
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22.2 ส าหรับรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนตามหลกัสูตร แต่ไม่มีการประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ท่ี
มีค่าระดบัคะแนน ให้นบัจ านวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมเขา้เป็นหน่วยกิตสะสม โดยไม่
น ามาค านวณค่าระดบัคะแนนตามขอ้ 20   

 
หมวดท่ี 9 

การสอบได้ สอบตก  และการลงทะเบียนซ ้า 
 
ขอ้ 23  การสอบไดข้องนกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D 
ขอ้ 24 การสอบตกและการเรียนซ ้า 

24.1 นักศึกษาท่ีสอบตกได้ล าดับขั้นตัวอักษร F ในวิชาบังคับหรือวิชาเฉพาะด้าน จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ ้าจนกวา่จะผา่น 

24.2 นกัศึกษาท่ีสอบตกไดค้ะแนนล าดบัขั้นตวัอกัษร F ในวิชาเลือก จะตอ้งลงทะเบียนเรียน
วิชานั้นซ ้า หรือเลือกลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได ้

24.3 ส าหรับรายวิชาท่ีไดล้  าดบัขั้นตวัอกัษร F ให้น าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมาค านวณ
ในคะแนนเฉล่ียสะสมดว้ย  การเรียนเพื่อเปล่ียนระดบัคะแนนสะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่
ไม่ถึง 2.00 นกัศึกษาสามารถยืน่ค  าร้องขอเรียนเพิ่มเติมให้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
2.00 ได ้

ขอ้ 25 นกัศึกษาจะศึกษาซ ้าวิชาไดเ้ฉพาะวิชาท่ีสอบไดล้ าดบัขั้นไม่สูงกวา่ D+ เท่านั้น และใหใ้ชร้ะดบั
คะแนนท่ีไดรั้บคร้ังสุดทา้ยส าหรับการค านวณระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

ขอ้ 26 การลงทะเบียนเรียนตามขอ้ 24 และ 25 นั้นจะกระท าไดโ้ดยไม่จ ากดัหน่วยกิตขั้นต ่าในแต่ละ
ภาคการศึกษา แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา 

 
 

หมวดท่ี 10 

การเรียนโดยไม่นับหน่วยกติ 

 

ขอ้ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชา
นั้น ๆ 

ขอ้ 28 รายวิชาท่ีเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตจะไม่นบัรวมเขา้ในจ านวนหน่วยกิตต ่าสุดท่ีนกัศึกษาจะตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
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ขอ้ 29 จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต จะไม่นับรวมในหน่วยกิต
สะสม 

ขอ้ 30 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสามารถเลือกให้มีหรือไม่ มีการวดัและ
ประเมินผลในรายวิชานั้นๆได ้ 

ขอ้ 31 ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์  AU ในรายงานผลการศึกษารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต ไม่
วา่นกัศึกษาจะเลือกใหมี้หรือไม่มีการวดัและประเมินผลในรายวิชานั้นๆ หรือไม่ก็ตาม 

 
หมวดท่ี 11 

การฝึกงาน และการท าโครงงาน 
 
ขอ้ 32 นักศึกษาตอ้งเขา้รับการฝึกงาน หรือ การท าโครงงานตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของคณะ

หรือสาขาวิชา  หากปฏิบติัไม่ครบถว้นให้ถือว่าการศึกษายงัไม่สมบูรณ์ตามหลกัสูตรของคณะ
หรือสาขาวิชา และไม่มีสิทธิไดรั้บปริญญา 

ขอ้ 33 การประเมินผลการฝึกงานหรือการปฏิบติัตามโครงงานท่ีมิไดมี้การก าหนดเป็นรายวิชาให้ใช้
สัญลกัษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี กรณีได ้U จะตอ้งปฏิบติังานเพิ่มเติมจนเป็นท่ีพอใจของคณะ
หรือสาขาวิชา 

 
หมวดท่ี 12 

การย้ายโอนนักศึกษา 
 
ขอ้ 34 การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืน 
 34.1 สถาบนัอาจรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยให้คณะ

และสาขาวิชาท่ี จะ รับ เข้าศึกษาเป็นผู ้พิ จารณา และได้ รับความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 

34.2 คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีจะรับการพิจารณารับโอน 
 34.2.1 เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกเป็นนกัศึกษาของสถาบนั 
 34.2.2 ไม่เป็นผูพ้น้สภาพนกัศึกษาจากสถาบนัเดิม 

34.2.3 ไดล้งทะเบียนในสถาบนัอุดมศึกษาเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา    
  และไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 



 
มคอ.2 

135 
 

34.3 ผูข้อโอนตอ้งยืน่ค  าร้องต่อสถาบนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเปิดภาคการศึกษา
ท่ีประสงคจ์ะเขา้ศึกษา 

34.4 นกัศึกษาท่ีไดรั้บโอนจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาอยูใ่นสถาบนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา 
34.5 นักศึกษาท่ีสถาบนัรับโอน มีสิทธิเรียนเต็มตามเวลาท่ีสถาบนัก าหนด ทั้งน้ีให้นับรวม

เวลาเรียนจากสถาบนัเดิมดว้ย 
 

ขอ้ 35 การยา้ยสาขาวิชา 
35.1 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิขอยา้ยสาขาวิชา 
 35.1.1 ไม่เป็นผูพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

 35.1.2 นกัศึกษาท่ีขอยา้ยสาขาวิชา จะตอ้งศึกษาอยูใ่นสาขาวิชาเดิมไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 

35.1.3 นกัศึกษาท่ีขอยา้ยสาขาวิชา จะตอ้งมีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบติั 
 ตรงตามสาขาวิชาท่ีขอยา้ยเขา้ ก าหนด 
35.1.4 นักศึกษาท่ีขอยา้ยสาขาวิชา จะกระท าได้เพียงคร้ังเดียวในระหว่างการเป็น

นกัศึกษาของสถาบนั 
35.1.5 การขอยา้ยสาขาวิชาจะเสร็จส้ินเม่ือไดรั้บการอนุมติัจากสาขาวิชาท่ีขอยา้ยเขา้ 

พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการยา้ยสาขาวิชาตามอัตราค่าธรรมเนียมของ
สถาบนั 

35.1.6 รายวิชาต่างๆ ของนกัศึกษาท่ีขอยา้ยสาขาวิชา จะไดรั้บการโอนไปค านวณหา
คะแนนเฉล่ียสะสมเฉพาะวิชาท่ีตรงกบัของสาขาวิชาใหม่ 

35.1.7 นักศึกษาท่ีขอยา้ยสาขาวิชาตามแนวปฏิบัติขา้งตน้ หากคุณสมบัติครบตาม
ขอ้บังคับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553  มีสิทธิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

35.1.8 สาขาวิชามีสิทธิพิจารณารับนกัศึกษาท่ีขอยา้ยสาขาวิชาเพิ่มเติมไดเ้ฉพาะกรณี
ท่ีจ านวนนกัศึกษายงัไม่ครบตามท่ีสถาบนัก าหนดไว ้
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หมวด 13 
การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกติ 

 
ขอ้ 36 สถาบนัมีหลกัเกณฑก์ารเทียบวิชาเรียน ดงัต่อไปน้ี 

36.1 เป็ น รายวิช าห รือกลุ่ ม รายวิช าในหลัก สู ตรระดับ อุดม ศึกษาห รือ เที ยบ เท่ า ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

36.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบและมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรของ
สถาบนั 

36.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรือระดบั
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 

ขอ้ 37 การโอนหน่วยกิตของการศึกษาในระบบ 
37.1 การโอนหน่วยกิตส าหรับนกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษามาแลว้ 

37.1.1 การเทียบรายวิชาท่ีขอโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาท่ีจะรับเขา้ศึกษา
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 36 

37.1.2 สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิต 
รวมของหลกัสูตรท่ีรับโอน 

37.1.3 การคิดระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ให้น ารายวิชาท่ีเทียบโอนหน่วยกิตมาคิด
ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัน ารายวิชาท่ีเคยเรียนมาคิดดว้ย 

37.1.4 ให้นกัศึกษายื่นค าร้องในภาคเรียนแรกท่ีเขา้ศึกษา และมีสิทธ์ิยื่นขอเทียบโอน
หน่วยกิตของรายวิชาในหลกัสูตรนั้นไดเ้พียงคร้ังเดียว 

37.2 การโอนหน่วยกิตส าหรับนกัศึกษาจากในสถาบนั 
37.2.1 นักศึกษาท่ีประสงค์จะเทียบโอนหน่วยกิต สามารถยื่นค าร้องขอเทียบโอน

หน่วยกิตไดภ้ายใน 3 สัปดาห์แรกของทุกภาคการศึกษา ก่อนภาคการศึกษาท่ี
ยืน่ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา และมีสิทธ์ิยื่นขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ในหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียว 

37.2.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้เทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาท่ีปรากฏในหลกัสูตร
ของสาขาวิชาหรือคณะท่ีขอยา้ยเขา้ ส่วนรายวิชาอ่ืน ๆ  จะไม่น ามาค านวณ   
ค่าคะแนนเฉล่ียสะสม แต่จะแสดงผลไวใ้นใบแสดงผลการเรียน 
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37.3 การโอนหน่วยกิตส าหรับนกัศึกษาท่ีขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง 
37.3.1 นกัศึกษาประสงคจ์ะขอเขา้ศึกษาปริญญาท่ีสองใหย้ื่นค าร้องต่อส านกัทะเบียน

วดัผลและประเมินผลอย่างน้อย 2 เดือนก่อนก าหนดวนัลงทะเบียนเรียนของ
ภาคการศึกษาท่ีจะเขา้ศึกษา ซ่ึงตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาท่ีนกัศึกษาขอเขา้ศึกษา 

37.3.2 ให้คณะท่ีนักศึกษาสังกดั  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
หรือสาขาวิชาเป็นผูพ้ิจารณาเทียบโอนรายวิชาท่ีเคยสอบได้มาแล้ว และ
ก าหนดรายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาเพิ่มเติมแลว้แต่กรณี 

37.3.3 ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตร
ปริญญาท่ีขอศึกษาปริญญาท่ีสองในกรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าผูข้อศึกษา
ปริญญาท่ีสอง ยงัขาดความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบัน ก็อาจ
ก าหนดใหน้กัศึกษาเรียนเพิ่มเติมวิชาเหล่าน้ีไดโ้ดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม 

37.3.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีรับโอน และตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมอีก
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 

37.3.5 รายวิชาท่ีเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 36 
37.3.6 รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ได้สัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนน

ตวัอกัษรเดิม ไม่น ามาค านวณระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
 
ขอ้ 38 การโอนหน่วยกิตของการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอธัยาศยั เขา้สู่การศึกษาใน

ระบบ 
38.1 ประเภทของผลงานและวิธีการประเมินให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรหรือสาขาวิชา

ก าหนดให้ผูข้อเทียบโอนน าผลงานเก่ียวกับวิชาท่ีขอเทียบโอนยื่นต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือสาขาวิชาเพื่อพิจารณาเป็นรายๆ หรือให้คณะกรรมการเทียบโอน
กลัน่กรอง โดยก าหนดให้มีการสอบขอ้เขียนหรือสัมภาษณ์ และเสนอผลการประเมิน
ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะหรือสาขาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมติั 

38.2 เกณฑ์ผ่านการประเมินตอ้งเทียบได้ไม่ต ่ากว่าระดับคะแนนตวัอักษร C หรือระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 

38.3 การเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนรู้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือสาขาวิชา 
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38.4 ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนหน่วยกิตได ้แต่จะ
ไม่ให้ระดบัคะแนนตวัอกัษรตามล าดบัขั้น และไม่มีการน ามาค านวณระดับคะแนน
เฉล่ียสะสม 

38.5 นกัศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอย่างน้อย 1 ปี
การศึกษา 
 

หมวด 14 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
ขอ้ 39 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา กระท าเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้ งน้ียกเว้น

นักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาเป็นปีแรก โดยปกติการจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเม่ือส้ินภาค
การศึกษาท่ีสามนบัตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา  

ขอ้ 40 นกัศึกษาปกติ ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
ขอ้ 41 นักศึกษาทดลองเรียน หรือนักศึกษารอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนเฉล่ียสะสม                     

ต ่ากวา่ 2.00 
ขอ้ 42 การเทียบฐานะชั้นปีของนกัศึกษา จะกระท าเม่ือส้ินสุดแต่ละปีการศึกษาตามเกณฑด์งัน้ี 

42.1 นกัศึกษาท่ีสอบไดน้อ้ยกวา่ 33 หน่วยกิต ใหเ้ทียบฐานะเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
42.2 นักศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ 33 หน่วยกิตขึ้นไป แต่น้อยกว่า 66 หน่วยกิตให้เทียบฐานะ

เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
42.3 นักศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ 66 หน่วยกิตขึ้นไป แต่น้อยกว่า 99 หน่วยกิตให้เทียบฐานะ

เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
42.4 นกัศึกษาท่ีสอบไดต้ั้งแต่ 99 หน่วยกิตขึ้นไปใหเ้ทียบฐานะเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 

หมวดท่ี 15 
การลาพกัการศึกษา 

 

ขอ้ 43 นกัศึกษาอาจยืน่ค  าร้อง ขออนุมติัลาพกัการศึกษาได ้ในกรณีหน่ึงกรณีใดต่อไปน้ี 
43.1 ถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ 
43.2 ไดรั้บทุนแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวา่งประเทศหรือท่ีอ่ืนใดท่ีสถาบนัเห็นสมควร 
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43.3 เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จาก 
สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน 

43.4 มีเหตุจ าเป็นส่วนตวั หรือมีเหตุผลอนัสมควรไดรั้บพิจารณาให้ลาพกัการศึกษาไดท้ั้งน้ีให้
นกัศึกษายื่นค าร้องโดยเร็วท่ีสุดต่อคณบดี ยกเวน้สองภาคการศึกษาแรกท่ีไดเ้ขา้ศึกษา
ในสถาบนัจะลาพกัการศึกษาไม่ได ้นอกจากไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ 

ขอ้ 44 การลาพักการศึกษา ตามข้อ 43 นั้ น หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีท่ี
นักศึกษามีความประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาหลงัจากท่ีไดศึ้กษาใน
สถาบนัมาแลว้อย่างน้อยสองภาคการศึกษา ยกเวน้จะได้รับอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี 
ทั้ งน้ีให้คณบดีอนุมัติได้คร้ังละหน่ึงภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกนั ถา้นักศึกษายงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขอลาพกัต่อไปอีก ให้ขออนุมติัเป็นกรณีพิเศษ
จากอธิการบดี  

ขอ้ 45 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา ให้นับระยะเวลาท่ีลารวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาดว้ย 

ขอ้ 46 ระหว่างท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
การเป็นนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

ขอ้ 47 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการศึกษา หากจะกลบัเขา้ศึกษาต่อให้ท าค าร้องเพื่อขออนุมติั
ลงทะเบียนรายวิชาต่อคณบดี 

ขอ้ 48 เม่ือนักศึกษาไดรั้บอนุมติัให้กลบัมาศึกษาแลว้ ให้มีสภาพการเป็นนกัศึกษาเหมือนก่อนไดรั้บ
อนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 

ขอ้ 49 การลาพกัในระหวา่งภาคการศึกษา จะมีผลดงัต่อไปน้ี 
49.1 ถ้าวนัท่ีขอลาพักอยู่ในระหว่าง 14 วนัแรกนับจากวนัเปิดภาคการศึกษา  รายวิชา

ทั้งหมดจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา 
49.2 ถา้วนัขอลาพกัพน้ก าหนด 14 วนัแรกแต่ยงัอยู่ภายใน 6 สัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาค

การศึกษา  ใหบ้นัทึกอกัษร “W” ส าหรับทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น 
49.3 เม่ือพน้ก าหนด 6 สัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาอาจลาพกัได้

ในกรณีท่ีมีเหตุผลอนัสมควร โดยนกัศึกษาหรือผูแ้ทนท่ีเช่ือถือไดย้ืน่หลกัฐานท่ีชดัเจน
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาเสนอคณบดีแลว้แต่กรณีเม่ือไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัได้
แลว้ ใหบ้นัทึกอกัษร “W” ส าหรับรายวิชาทุกวิชา ท่ีลงทะเบียนในภาคนั้น 
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ขอ้ 50 นกัศึกษาท่ีถูกลงโทษห้ามเขา้สอบไล่ตามระเบียบ ว่าดว้ยวินัยนักศึกษา ให้ลาพกัการศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นและบนัทึกโทษนั้นไวใ้นระเบียน ซ่ึงปรากฏในใบรายงานผลการศึกษาดว้ยใน
กรณีดังกล่าว ให้ถือว่านักศึกษาผูน้ั้ นไม่ได้รับค่าระดับคะแนนและจ านวนหน่วยกิตใด ๆ 
ส าหรับรายวิชาท่ีถูกหา้มเขา้สอบไล่ 

ขอ้ 51 การลาพักไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือการถูกให้พักการศึกษาไม่เป็นเหตุให้ระยะเวลาการเป็น
นกัศึกษาเกินระยะเวลาท่ีก าหนดตาม ขอ้ 55 นบัจากวนัขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาเป็นส าคญั 

 
  หมวด 16 

นักศึกษาท่ีกระท าทุจริตในการสอบ 
 
ขอ้ 52 นักศึกษาท่ีกระท าทุจริตในการสอบจะตอ้งได้รับโทษซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดได้

ก าหนดโทษตามลกัษณะของความผิด 
52.1 คณะกรรมการวินิจฉยัความผิด 

การวินิจฉยัความผิดใหก้ระท าโดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย 
52.1.1 ประธานกรรมการสอบไล่หรือผูท่ี้ประธานกรรมการสอบไล่มอบหมาย              

ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน 
52.1.2 ผูแ้ทนจากฝ่ายทะเบียนนกัศึกษา 
52.1.3 ผูแ้ทนจากส านกักิจการนกัศึกษา 
52.1.4 ผูแ้ทนจากสาขาวิชาท่ีนกัศึกษาถูกกล่าวหา 
มติของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดในการก าหนดโทษนักศึกษาท่ีกระท าหรือ

พยายามกระท าทุจริตใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
 

52.2 ลกัษณะความผิดและบทลงโทษ 
บทลงโทษจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะของการกระท าความผิดดงัต่อไปน้ี 
52.2.1 ความผิดลกัษณะท่ีหน่ึง เป็นการกระท าผิดโดย 

(1) น าเอกสารหรือส่ิงใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชานั้นเขา้ไปในห้องสอบ และ
มีพฤติกรรมส่อว่าได้ใช้ประโยชน์ในการกระท าทุจริตแลว้ หรือเพื่อจะ  
ไดใ้ช ้ประโยชน์หรือเขา้ลกัษณะเตรียมการทุจริต 
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(2) ส่งค าตอบให้ผูอ่ื้นลอกหรือก าลงัลอกหรือจะลอกค าตอบจากผูอ่ื้นซ่ึงส่ง
ให้โดย วิธีส่งเอกสารหรือมีการส่งหรือรับขอ้ความโดยวิธีอ่ืนให้แก่กัน
และมีหลกัฐานอยา่งชดัเจน 

(3) สอบแทนกนั ในวิชาท่ีมีหรือไม่มีการบนัทึกหน่วยกิต นกัศึกษา 
- ได้ F เฉพาะวิชาท่ีทุจริตนั้ นและได้ W ในรายวิชาอ่ืนท่ีได้

ลงทะเบียนเรียนไวใ้นภาค การศึกษานั้นทุกวิชา และ 
- ถูกพกัการเรียนหน่ึงปีการศึกษา โดยให้เร่ิมพกัการเรียนในภาค

การศึกษาถดัไป ถา้การกระท าความผิดนั้นมีบุคคลภายนอกร่วม
ด้วย สถาบันจะแจ้งให้หน่วยงานท่ีบุคคลนั้นสังกัดทราบเพื่อ
พิจารณาโทษต่อไป 

52.2.2 ความผิดลักษณะท่ีสอง เป็นการกระท าผิดโดยมีเอกสารหรือส่ิงใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชานั้นไวใ้นครอบครองในเวลาสอบ โดยมีพฤติกรรมท่ีส่อว่ามี
ไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการกระท าทุจริตไม่ชดัเจน นกัศึกษาจะถูกลงโทษดงัน้ี 

- ได้ F เฉพาะวิชาท่ีทุจริตนั้ นและได้ W ในรายวิชาอ่ืนท่ีได้
ลงทะเบียนเรียนไวใ้นภาค การศึกษานั้นทุกวิชา และ 

- ถูกพกัการเรียนหน่ึงภาคการศึกษาโดยให้เร่ิมพกัการเรียนในภาค
การศึกษาถัดไป  หากเป็นการทุจริตในภาคการศึกษาท่ีสอง
นักศึกษาจะถูกพักการเรียนในภาคการศึกษาท่ีหน่ึงของปี
การศึกษาถดัไป  

52.2.3 ความผิดลกัษณะท่ีสาม เป็นการกระท าความผิดโดยการลอกหรือพยายามลอก
ผูอ่ื้นหรือยนิยอมให้ผูอ่ื้นลอกโดยมิไดส่้งเอกสารหรือขอ้ความให้แก่กนั โดยมี
กรรมการคุมสอบอย่างน้อยสองคน เห็นพฤติกรรมดงักล่าวอย่างแน่ชดั โทษ
ความผิดในลกัษณะดงักล่าว นกัศึกษาจะได ้F เฉพาะวิชาท่ีทุจริตนั้น 

52.2.4 ความผิดลกัษณะท่ีส่ี ไดแ้ก่การกระท าความผิดดงัต่อไปน้ี 
(1) การพิมพม์าล่วงหนา้ 
(2) การน าสูตรเขา้ไปในหอ้งสอบ 
(3) การน าอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีตอ้งหา้มในวิชานั้น เขา้ไปในหอ้งสอบ 
(4) น าโจทยข์อ้สอบออกจากหอ้งสอบ 
โทษความผิดในลกัษณะดงักล่าวนกัศึกษาจะถูกท าทณัฑบ์นสูงสุด 
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52.2.5 ความผิดลกัษณะท่ีหา้ เป็นการกระท าความผิดโดยมีเอกสาร หรือส่ิงใด ๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัวิชาท่ีสอบไวใ้นครอบครอง หรือมีพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีท าให้เกิด
ปัญหาในการคุมสอบแต่ไม่ถึงขั้นทุจริต โทษความผิดในลักษณะดังกล่าว
นักศึกษาจะถูกตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและหากยงักระท าความผิดใน
ลกัษณะดงักล่าวอีกในคร้ังต่อๆ ไปจะถูกลงโทษเพิ่มขึ้นตามล าดบั 

52.2.6 อ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดในกรณีเกิดการกระท าทุจริตในการ
สอบอย่างอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวแ้ลว้ หรือมีการกล่าวหาในภายหลงัการสอบได้
เส ร็จส้ินไปแล้วว่าได้เกิดการกระท าทุจริตขึ้ นในการสอบคร้ังใด ให้
คณะกรรมการวินิจฉัยความผิดพิจารณาก าหนดโทษนักศึกษาท่ีกระท าหรือ
พยายามกระท าทุจริตได ้ ตามความร้ายแรงแลว้แต่กรณี 

 
หมวด 17 

ระเบียบ วินัย มารยาท และความประพฤติของนักศึกษา 
 

ขอ้ 53 เพื่อให้นักศึกษา มีความประพฤติท่ีดีงาม และมีความตั้งใจต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ คู่
คุณธรรม นักศึกษาจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตน อยู่ในระเบียบวินัยของสถาบนัตามประกาศ ว่า
ดว้ยระเบียบ วินยั มารยาท และความประพฤติของนกัศึกษา 

 
หมวด 18 

การพ้นสภาพนักศึกษา 
 
ขอ้ 54 นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาของสถาบนัภายใตเ้ง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดดงัต่อไปน้ี 

54.1 สอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้ในภาคการศึกษาแรก 
54.2 ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.75 ในสามภาคการศึกษาปกติติดต่อกนั 
54.3 ไม่สามารถศึกษาส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
54.4 สถาบนัสั่งใหพ้น้สภาพนกัศึกษา ดว้ยสาเหตุกระท าความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
54.5 ลาพกัเกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกนัเวน้แต่ไดรั้บอนุมติัเป็นกรณีพิเศษ 
54.6 ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร 
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54.7 ตอ้งค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แต่ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

54.8 ลาออก 
54.9 ถึงแก่กรรม 

หมวด 19 
ระยะเวลาการศึกษาและการขอรับปริญญา 

 
ขอ้ 55 ระยะเวลาการศึกษา 
 55.1   นักศึกษาเต็มเวลาตอ้งใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี (6 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า) 
และอยา่งมากไม่เกิน 8 ปี (16 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า) 
 55.2    นักศึกษาสมทบหรือนักศึกษาไม่เต็มเวลา ตอ้งใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 7 ปี (14 ภาค
การศึกษาปกติหรือเทียบเท่า) และอยา่งมากไม่เกิน 12 ปี (24 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า) 
ขอ้ 56 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาบตัร เม่ือไดเ้รียนและสอบไดจ้ านวนหน่วยกิตครบ

ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และขอ้ก าหนดของสาขาวิชา และสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

ขอ้ 57 การใหป้ริญญา นกัศึกษาท่ีจะขอรับปริญญาตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
57.1 ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร 
57.2 ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
57.3 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมท่ีจะไดป้ริญญาบตัร 
57.4 ไม่มีพนัธะดา้นหน้ีสินใดๆ กบัสถาบนั 

ขอ้ 58 นกัศึกษาท่ีศึกษาครบตามหลกัสูตร แต่คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 2.00 จะรับปริญญาไดก้็ต่อเม่ือ 
ลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีนกัศึกษาเคยสอบไดข้ั้น D+ , D  หรือ F หรือลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ซ่ึง
คณบดีเป็นผูอ้นุมัติ จนกว่าจะท าคะแนนเฉล่ียสะสมได้ถึง 2.00 ขึ้นไป ภายในระยะเวลาท่ี
สถาบนัก าหนด 

ขอ้ 59 นักศึกษาจะตอ้งช าระหน้ีทั้งหมดท่ีมีต่อสถาบนัให้เสร็จส้ินก่อน จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อ
ขอรับปริญญา 

ขอ้ 60 สภาสถาบนั เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัปริญญา 
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ขอ้ 61 การใหป้ริญญาตรีเกียรตินิยม มีดงัน้ี 
61.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง

จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
61.1.1 สอบไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่เคยสอบวิชาใด ๆ ได ้D    

หรือ F 
61.1.2 นักศึกษาภาคปกติ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามก าหนดภายใน 8 ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งน้ีใหน้บัภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัดว้ย 
61.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 

61.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสอง นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัสอง
จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
61.2.1 สอบได้คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 3.50 และไม่เคยสอบ

วิชา  ใด ๆ ได ้ D หรือ F 
61.2.2 นักศึกษาตอ้งสอบไดห้น่วยกิตครบตามก าหนดภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ

ทั้งน้ีใหน้บัภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัดว้ย 
ขอ้ 62 สถาบนัจะจดัใหมี้พิธีประสาทปริญญาปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
ขอ้ 63 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และใหมี้อ านาจสั่งการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 เดือนธนัวาคาม พ.ศ. 2553 
   
 

                  (ลงช่ือ)              
       (ศาสตราจารย ์ดร.พจน์ สะเพียรชยั) 

                  นายกสภาสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
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