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สถาบันอาศรมศิลป์ 

 
 สถาบันอาศรมศิลป์ เกิดจากประสบการณ์และแนวคิดในการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่
ให้กับสังคมไทย ในนามของโรงเรยีนรุง่อรุณ ซ่ึงเป็นโรงเรยีนวิถีพุทธท่ีมีประสบการณ์ในการเรียน
การสอนมารว่ม ๑๐ ป ีจนเป็นสัญลักษณ์ของความส าเรจ็ระดับหน่ึงในการจัดการเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการแห่งชีวิต ท่ีมุ่งเน้นการผสานกลมกลืนกัน ระหว่างศิลปะกับวิทยาการ ประการหน่ึง  และ
เป็นความกลมกลืนกันระหว่างวิชาการกับการเรยีนรูร้ว่มกันโดยผ่านวิถีของชุมชน อีกประการหน่ึง   
 

ปราชญ์ ผู้รู ้นักการศึกษา ศิลปนิ สถาปนิกและนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์ตระหนักถึงปัญหา
ของการศึกษาของไทย ท่ีใช้วิชาเป็นตัวตั้งมาเป็นเวลานาน  จนท าให้ผู้เรียนแปลกแยกออกจาก
ส่ิงแวดล้อมและสังคมมากย่ิงข้ึน ผู้รูเ้หล่านี ้จึงปรกึษาหารอืกันถึงการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็น
สถาบันอุดมศึกษาทางเลือก เป็นการศึกษาแบบบูรณาการชีวิตในขั้นอุดมศึกษาท่ีจะน าไปสู่  ความเป็น
สถาบันการพัฒนาศักยภาพการเรยีนรูสู้งสุดของมนุษย์  ด้วยความมุ่งหวังท่ีจะสรา้งสรรค์ชุมชนแห่ง
การเรยีนรูใ้หม่ท่ีผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับองค์ความรูร้ว่มสมัย ภายใต้บรรยากาศการเรยีนรูท่ี้เป็น
มิตร และความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์และผู้เช่ียวชาญพิเศษในด้านต่าง ๆ 
โดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกท่ีเข้าถึงวิชาการและวิชาชีวิต  

 
อน่ึง สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (Not-for-Profit 

Organization) ได้รบัการสนับสนุนด้านบุคลากร เงินทุน ท่ีดิน จากมูลนิธิโรงเรยีนรุง่อรุณ  มูลนิธิสาน
แสงอรุณ และมูลนิธิญมาลุดดีน สถาบันได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับ
บัณฑิตศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

วิสัยทัศน์และปรชัญาพ้ืนฐานของสถาบันอาศรมศิลป์ 
วิสัยทัศน์   สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ท่ีมุ่งสรา้งทักษะในตนด้วยการฝกึฝน กาย 
ใจ สติและปัญญา เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์และรว่มเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ 
  
ปรัชญาพ้ืนฐาน  ปรชัญาของสถาบันอาศรมศิลป์ คือ อาศรมศิลป์เป็นแหล่งเรยีนรูท่ี้จะต้องศึกษา
และปฏิบัติให้เข้าถึงสาระส าคัญของการด ารงชีวิต ซ่ึงตั้งอยู่บนความจรงิ ความงาม และความดี โดย
การผ่านการจัดการเรยีนการสอนด้วยหลักการท่ีส าคัญ ๓ ประการคือ  
 
มงคลธรรม (Virtues) วิถีการเรยีนรูจั้กตนเองโดยการฝึกขัดเกลาจิตใจไปสู่การพัฒนาปัญญาการ
เรยีนรูอ้ย่างละเอียดรอบคอบของสภาวะจิตใจแห่งตนท่ีอยู่กับส่ิงแวดล้อมและสังคม ฝึกธรรมชาติ
พินิจ จิตแจ่มใส เรยีนรูเ้รื่องสติสัมปชัญญะ อย่างละเอียดระลึกรูไ้ด้ถึงความคิด ส่ิงปรุงแต่ง ส่ิงท่ีจร
เข้ามาภายในจิตใจ จนมีปัญญาเท่าทัน ความคิดและส่ิงจรมาท าให้รูจั้กตัวเอง และความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเรว็และเหมาะสมต่อสภาวะการ  มีความเข้าใจเชิงสัมพันธ์ของส่ิงหน่ึงกับส่ิงหน่ึง  
และของส่ิงหน่ึงกับส่ิงต่าง ๆ จนเกิดเป็นปัญญาด้านในลึกซ้ึง 
วัฒนธรรม (Cultures) วิถีชีวิตชุมชนแห่งการเรยีนรู ้และการสรา้งความสัมพันธ์ บนรากฐาน ภูมิ
ปัญญา คุณค่า ความเช่ือท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา เพ่ือความเจริญงอกงามขององค์ความรู้ และ
คุณธรรมในจิตใจวิถีชีวิตท่ีเกิดจากการเรยีนรู ้ท้ังสุนทรยีธรรม  และ  มงคลธรรม น ามาเช่ือมรอ้ยใน
การด าเนินชีวิตแห่งตน ชุมชนและสังคม เป็นสังคมสันติธรรม และสันติสุข และยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ในสังคมท่ีตนสังกัด และความหลากหลายในโลกปัจจุบัน 
 



 

สุนทรียธรรม (Aesthetics) วิถีการเรียนรู้ความงดงามท้ังกายและใจโดยอาศัยกระบวนการ
สรา้งสรรค์งานศิลปะ เพ่ือสะท้อนและหย่ังถึงศักยภาพของมนุษย์การเรยีนรู ้ความงามด้านกายใจ
สัมพันธ์ผ่านการปฏิบัติการทางด้านงานจรยิศิลป์  อันเป็นการท างานและเรยีนรูผ่้านกระบวนการท่ี
หลากหลายของรูปแบบทางศิลปะ แต่เป็นการพัฒนาการทางด้านจิตใจและจินตนาการของผู้เรยีน จน
เห็นและรูไ้ด้ถึงความละเอียดอ่อน ความลึกซ้ึงในคุณค่า  และความงามท่ีเป็นคุณค่าแท้ท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพ  แห่งตน  กระท่ังสามารถเช่ือมโยงถึงความงามของธรรมชาติ สังคมและชุมชนได้ในท่ีสุด 
 

 
วัฒนธรรมและชุมชนการเรยีนรู ้

วิถีชีวิตและกระบวนการเรยีนรู ้
“อาศรม” หมายถึง ส านัก ท่ีท างาน ท่ีอยู่ของปราชญ์ผู้รู้ “ศิลป์” หมายถึง ศิลปะ 

วิทยาการ ดังน้ัน “อาศรมศิลป์” จึงหมายถึง ส านักของปราชญ์ทางศิลปวิทยาการ ซ่ึงใน
สมัยก่อน ลูกศิษย์จะต้องไปฝากตัวเพ่ือเรยีนรูร้ว่มกัน ไม่ใช่แต่เพียงตัววิชาความรูเ้ท่าน้ัน แต่ศิษย์
จะได้มีโอกาสใช้ชีวิตรว่มกับอาจารย์ได้ซึมซับ “วิถี” การด าเนินชีวิตของอาจารย์ด้วย  
 

การใช้ชีวิตร่วมกันท้ังระหว่างผู้สอนกับผู้สอน ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
ก่อให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะ ความรู ้น าไปสู่การปรบัตัวและเรยีนรู้
รว่มกันอย่างกัลยาณมิตร อันเป็นท่ีมาของโครงสรา้ง “ชุมชนแห่งการเรยีนรู”้ ของสถาบันอาศรม
ศิลป์ ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรผู้ช านาญการในศาสตรส์าขาต่างๆ ท่ีจะท างานรว่มกันในลักษณะ
สหสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดการเรยีนรูร้ะหว่างกัน อีกท้ังเป็นการขยายโลกทัศน์ขอบเขตความรูแ้ละ
ความเข้าใจของตนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานให้กว้างขวางและลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน 
 

สีประจ าสถาบัน 
สีประจ าสถาบันอาศรมศิลป์เป็นสีไทยโบราณท่ีมีความสอดคล้องกับ ความเป็น “แม่สี” ของสี

สากล ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของการท างานศิลปะ และเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญของสถาบัน  ซ่ึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคคลผ่านกระบวนการท างานศิลปะ สีประจ าสถาบัน ประกอบด้วย ๓ สี ดังต่อไปนี ้
 

สีเข  หรอื  สีเหลือง  แทนความหมายของ มงคลธรรม คือ ความอรา่มเหลืองเรอืงรอง
ของพระศาสนาอันเป็นความดีท่ีคุ้มครองชีวิตจิตวิญญาณของผู้คน 
 

สีคราม  หรือ  สีน ้ำเงิน  แทนความหมายของ วัฒนธรรม คือ ความหลาก หลายท่ี
เช่ือมโยงสังคมด้วยกันอันเป็นความจรงิของโลก 
 

สีครั่ง  หรอื  สีแดง  แทนความหมายของ สุนทรยีธรรม คือ ความขับเด่นเข้าสู่ความงาม 
 

หลักการเรยีนรูข้องสถาบันอาศรมศิลป์ 
 สถาบันอาศรมศิลป์มุ่งเน้นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) 
โดยมีหลักการในการสรา้งและขยายฐานความรูอ้ย่างเป็นระบบ ดังนีคื้อ 
 

เครื่องหมายสถาบันอาศรมศิลป์ 
สัญลักษณ์ของสถาบันคือภาพสะท้อนปรัชญาการศึกษาอันเป็นรากฐานทางความคิดและการ
ปฏิบัติของบุคลากรในสถาบัน สถาบันอาศรมศิลป์ได้รับเกียรติจากท่านอังคาร กัลป์ยาณพงศ์ 
ศิลปนิแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ซ่ึงมีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์ก าลังหมุน 

คล้ายธรรมจักร หมายถึง ดวงใจของการศึกษาไตรปิฎก คือ ม่ิงขวัญ
ของพุทธธรรม 

กงล้อมีการหมุน หมายถึง ปฏิธาณท่ีเคล่ือนไหวไปสู่การเล็งผลเลิศ ณ 
สัจธรรมท้ังปวง ในสกลจักรวาล 

ทักษิณาวรรต หมายถึง ในระเบียบของ ฉัพพรรณรงัสี  การตรสัรู้ของ
พระพุทธเจ้า คือ มรดกเข้าหาความจรงิแท้ 

แสงโค้ง หมายถึง ไปประสานกับจักรวาลอ่ืนๆ คือ เสาะแสวงซ่ึงความจรงิ
อ่ืนๆ ในหลายวิถีทางแห่งจักรวาลต่างๆ 



 

๑. ก า ร เ รีย น รู้ ผ่ า นป ฏิ สั ม พันธ์ กั บ ชุ มชน  (Collaborative and Community 
Learning) คือ การฝึกใช้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวิถีการงานอาชีพอย่างเป็นเอกภาพ ผ่าน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเรยีนรูอ้ย่างมีไมตร ีเพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนบ่มเพาะความเข้าใจในโลกและชีวิต และการยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของเพ่ือนมนุษย์และสรรพชีวิตอ่ืน ๆ  พรอ้มไปกับการสรา้งเครอืข่ายและถักทอเป็น
แหล่งเรยีนรู ้รว่มสรา้งสานประโยชน์ต่อกันอย่างสมานฉันท์ 
 

๒. การเรยีนรูแ้บบบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ (Integrative and Transdisciplinary 
Learning) คือ การเรยีนรูท่ี้ไม่แบ่งแยกศาสตรส์าขาต่าง ๆ  ออกจากกัน การเรยีนรูด้้วยวิธนีีตั้้งอยู่บน
ฐานความเช่ือท่ีว่า ศาสตรส์าขาต่าง ๆ แท้จรงิแล้วมีจุดเริ่มต้นเหมือนกัน น่ันคือ ความพยายามท่ีจะ
อธิบายหรอืท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงศาสตรส์าขาใดสาขาหน่ึงไม่สามารถ
ตอบค าถามหรอืแก้ปัญหาท่ีมนุษยชาติก าลังเผชิญอยู่ได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน ดังน้ัน การเรยีนรูจึ้ง
ควรจะเริ่มต้นท่ีฐานหรอืธรรมชาติของส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ ซ่ึงก็คือโจทย์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจรงิ
น่ันเอง จากน้ันจึงบูรณาการองค์ความรู้ท่ีแต่ละบุคคลมี เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของโจทย์หรอื
ปัญหาอย่างรอบด้านและเป็นจรงิ 
 

๓. การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายในของตนเอง 
(Contemplative and Transformative Learning) คือ การเรียนรู้ ท่ี ผู้ เรียนเฝ้ามองความ
เปลี่ยนแปลงภายในของตนเองอันเกิดจากความสัมพันธ์ท่ีมีต่อโลกภายนอกโดยอาศัยจิตปัญญาเป็น
เครื่องมือ ซ่ึงการพยายามฝกึหัดขัดเกลาตนเองด้วยวิธกีารดังกล่าวนีเ้อง จะน าพาผู้เรยีนไปสู่ความเข้าใจ
ต่อธรรมชาติของสรรพส่ิง มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างตนเองและส่ิงต่าง ๆ  รอบตัว 
 

๔. การ เรียน รู้ ผ่ านศิลปะและประสบการณ์ตรง (Artistic and Experiential 
Learning) คือ การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนน าตนเองเข้าสู่การลงมือสร้างสรรค์งานเชิงศิลปะหรือการ
ปฏิบัติกิจต่าง ๆ ในสถานการณ์จรงิ พรอ้มท้ังสามารถสะท้อนประสบการณ์การเรยีนรูข้องตนเอง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านใหม่ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธคิีดและการมองโลกใน
แง่มุมท่ีแตกต่างไปจากเดิม วิธีการเรียนรู้เช่นนี้จะเอ้ือให้ผู้เรียนตระหนักต่อความรู้ท่ีแฝงอยู่
ภายในตน (tacit knowledge) และสามารถระบุ น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อโจทย์หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  



 

 



 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

ระบบการศึกษาและการวัดผล 
 

ระบบการจัดการศึกษา 
      ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา  หน่ึง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ตามความจ าเป็นของผู้เรยีน และตามแผนการสอนในหลักสูตร โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ 
 

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   เทียบเคียงกับระบบทวิภาค โดย ๑ หน่วยกิต เท่ากับ ๑ ช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ ใช้เวลา ๑๕ 
สัปดาห์ รวมศึกษา ๑๕ ช่ัวโมง และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

การด าเนินการหลักสูตร  
ช่วงเวลาการจัดการเรยีนการสอนแต่ละภาค ดังนี ้
ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือนสิงหาคม – เดือนธนัวาคม  
ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือนกุมภาพันธ ์- เดือนพฤษภาคม  
ภาคฤดูรอ้น (ถ้ามี) เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  

 

การลงทะเบียน 
 

การลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรยีน 
 ในวันลงทะเบียนแรกเข้า นักศึกษาจะต้องน าชุดเอกสารท่ีครบถ้วนมาข้ึนทะเบียนนักศึกษา แล้วจึง
ลงทะเบียนเรยีน 
ชุดเอกสารข้ึนทะเบียน ประกอบด้วย 

๑. ระเบียนประวัตินักศึกษา (AS10) ติดรูปถ่ายเรยีบรอ้ย 
๒. ส าเนาใบแสดงผลการเรยีน และใบรบัรองคุณวฒิุท่ีแสดงว่าส าเรจ็การศึกษา ๑ ชุด 
๓. หนังสือส าคัญการเปลี่ยนค าน าหน้าช่ือ หรอื ยศ หรอื ช่ือ-สกุล หรอืใบทะเบียนสมรส 

(เฉพาะกรณีท่ีค าน าหน้าช่ือ หรือ ยศ หรือ ช่ือ-นามสกุล ในประกาศรายช่ือผู้สอบ
คัดเลือกได้ ไม่ตรงกับเอกสารท่ีแสดงว่าส าเรจ็การศึกษา) 

๔. ใบรบัรองแพทย์ 
 

การลงทะเบียนเรยีน 
 การลงทะเบียนเรียนแยกได้เป็น  ๒  ประเภท คือ การลงทะเบียนเรียนปกติ และการ
ลงทะเบียนเรยีนล่าช้า 
 

การลงทะเบียนเรยีนปกติ 
๑. การลงทะเบียนเรยีนปกติในภาคการศึกษาแรกส าหรบันักศึกษาใหม่นักศึกษาใหม่ท่ีเข้า

ศึกษาในสถาบันอาศรมศิลป์ในภาคการศึกษาต้นเป็นภาคการศึกษาแรกลงทะเบียนเรยีน
ปรกติพรอ้มช าระค่าเล่าเรยีน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาท่ีสถาบัน
ก าหนด 

๒. การลงทะเบียนเรยีนปกติในภาคการศึกษาถัดไป ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันอาศรม
ศิลป์  

 

การลงทะเบียนเรยีนล่าช้า 
 นักศึกษาท่ีไม่ได้แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียนหรือได้แสดงความจ านงขอ
ลงทะเบียนเรยีนแล้ว แต่ไม่ได้ช าระค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนียมการศึกษาต้องลงทะเบียนเรยีน
ล่าช้า โดยต้องช าระค่าปรบัตามอัตราท่ีสถาบันก าหนด  
การช าระค่าเล่าเรยีน 
 การช าระค่าเล่าเรียนของแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องช าระเงินทางบัญชีธนาคาร
กรุงเทพ สาขาถนนประชาอุทิศ-ราษฎรบู์รณะ ช่ือบัญชี ”สถาบันอาศรมศิลป์”   

สาขาวิชาทางศิลปศาสตร ์   เลขท่ี 235-0-78205-4 
สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์   เลขท่ี 235-0-78572-7 



 

สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร ์                เลขท่ี 235-0-78571-9 
 
นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรยีนภายในระยะเวลาท่ีสถาบันอาศรมศิลป์ก าหนด มิฉะน้ัน

จะถือว่าสละสิทธิก์ารเข้าเป็นนักศึกษา 
สภาพนักศึกษาจะส้ินสุดลงด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรยีน หรอืไม่ช าระค่าบ ารุงการศึกษา

เพ่ือรกัษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควร 
 
การเพ่ิมรายวิชา การลดรายวิชา และการถอนรายวิชา 
 ให้นักศึกษาย่ืนค ารอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด การเพ่ิมรายวิชา การลดรายวิชา และ
การถอนรายวิชาจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือได้รบัอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรกึษา 
 
การเทียบโอนผลการเรยีน 
 จากการศึกษาในระบบ 

๑.  เป็นรายวิชาหรอืกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่าท่ีหน่วยงาน
ของรฐัท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรบัรอง 

๒.  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
รายวิชาหรอืกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ 

๓.  เป็นรายวิชาหรอืกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ต ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรอืแต้ม
ระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่าในระดับปริญญาตรี และไม่ต ่ากว่าระดับ ๓.๐๐ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

๔.  รายวิชาหรอืกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากหน่วยงานต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๕.  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอาศรมศิลป์ไม่น้อยกว่า ๑ ปกีารศึกษา 
๖.  ผลการศึกษาท่ีสามารถใช้เทียบโอนได้ ต้องเป็นผลการศึกษาท่ีเคยศึกษาไว้ นับจาก

วันท่ีส าเรจ็การศึกษาท่ีเดิมไม่เกิน ๕ ป ี
 
การโอนหน่วยกิตรายวิชาของนักศึกษาท่ีไปศึกษาต่างสถาบัน 
 สถาบันอาศรมศิลป์ก าหนดแนวปฏิบัติ ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการไปศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาต่างมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศ/ต่างประเทศ และโอนหน่วยกิตรายวิชา โดย
นักศึกษาจะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงภาคการศึกษาท่ีจะไปศึกษาต่างสถาบันและ
ปฏิบัติดังนี ้
 
ไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

๑. ด าเนินเรื่องขอไปศึกษาต่างประเทศและการโอนหน่วยกิตในหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด 
๒. ติดต่อฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษาฯ เพ่ือช าระค่าเล่าเรียนกับฝ่ายการเงิน ก่อน

เดินทางไปศึกษาต่างประเทศ 
๓. กลับมาศึกษาต่อท่ีสถาบันอาศรมศิลป์อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาก่อนส าเรจ็การศึกษา 

 
นักศึกษาลงทะเบียนเรยีนไม่สมบูรณ์จะส่งผลดังนี ้

๑. เข้าเรยีน แต่ไม่มีสิทธิส์อบ (ไม่ได้เพ่ิมรายวิชา/เพ่ิมรายวิชาไม่ครบขั้นตอน) 
๒. ได้ I ในรายวิชาท่ีไม่ได้เข้าเรยีน (ไม่ได้ลดรายวิชา/ลดรายวิชาไม่ครบข้ันตอน) 
๓. ไม่ได้เกียรตินิยม (ได้ F, U ในรายวิชาท่ีไม่ได้ลดรายวิชา/ลดรายวิชาไม่ครบข้ันตอน/ไม่ได้

ถอนรายวิชาในก าหนด) 
๔. ไม่จบการศึกษา (เพ่ิมรายวิชาไม่ครบขั้นตอน) 

 
ค าอธบิายรหัสประจ าตัวนักศึกษา 

ความหมายของรหัสประจ าตัวนักศึกษา  สถาบันอาศรมศิลป์ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษาประกอบด้วยตัวเลข  

๙ หลัก  ดังนี ้
ตัวอย่าง ๕๙๑๑๑๐๐๑ 



 

        
  ๑. ๒.    ๓.     ๔.   ๕. 
๑. ปกีารศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
๒. ระดับการศึกษา 
๓. รหัสหลักสูตร /สาขาวิชาท่ีสังกัด 
๔. การเข้าเรยีนแบบมีเงื่อนไข 
๕. ล าดับท่ี  (๐๐๑-๙๙๙) 

๕๙  ๑   ๓๓    ๑  ๐๐๑ 
  ๑.   ๒.    ๓.  ๔.    ๕. 
๑. ปกีารศึกษาท่ีเข้าศึกษา  =  ๒๕๕๙ 
๒. ระดับการศึกษา  =  ๑  (ปรญิญาตร)ี 
๓. หลักสูตรศิลปศาสตร ์
๔. การเข้าเรยีนแบบมีเงื่อนไข 
๕. ล าดับท่ี  (๐๐๑-๙๙๙) 

 
ระดับการศึกษา  และรหัสหลักสูตร 

ระดับการศึกษา รหัสหลักสูตร 

รหัส ช่ือปรญิญา รหัส ช่ือหลักสูตร 

1 ปรญิญาตร ี 01 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

2 ปรญิญามหาบัณฑิต 11 ศึกษาศาสตร ์

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 22 สถาปัตยกรรมศาสตร ์

  33 ศิลปศาสตร ์
 
 
 



 

 

หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาผูป้ระกอบการสงัคม 
หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ชือ่หลกัสูตร  

 ภาษาไทย ชือ่เต็ม   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาผูป้ระกอบการสงัคม   
 ภาษาองักฤษ ชือ่เต็ม   Bachelor of Arts Program in Social Entrepreneur  

 
ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา 

 ภาษาไทย ชือ่เต็ม  ศลิปศาสตรบณัฑติ  (ผูป้ระกอบการสงัคม) 
    ชือ่ย่อ   ศศ.บ. (ผูป้ระกอบการสงัคม) 
 ภาษาองักฤษ  ชือ่เต็ม  Bachelor of Arts (Social Entrepreneur) 
          ชือ่ย่อ   B.A. (Social Entrepreneur) 

 
หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชือ่ปรญิญา เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดชือ่ปรญิญาของ กกอ. 
 
วชิาเอก    
 ไม่ม ี

จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีน  ตลอดหลกัสตูร  ๑๒๙  หน่วยกติ 
 
รูปแบบของหลกัสูตร 

รูปแบบ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร ๔ ปี  

ภาษาทีใ่ช ้ การจดัการเรยีนการสอนใชภ้าษาไทย เอกสารและต าราเรยีนใน
รายวชิาตา่งๆ ของหลกัสตูรมทีัง้ทีเ่ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

การรบัเขา้ศกึษา รบัผูเ้ขา้ศกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยได ้
เป็นอย่างด ี

ความรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่ เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 

การใหป้รญิญาแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 
ผูส้ าเรจ็การศกึษาสามารถประกอบอาชพีตา่งๆ ดงันี ้
๑)  นักธรุกจิเพือ่สงัคม 
๒) ผูป้ระกอบการสงัคม 
๓) วสิาหกจิชมุชน  
๔) นักจดักระบวนการสรา้งความเปลีย่นแปลงชมุชน 

 
 
 
 
 
 



 

ความสมัพนัธ ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบนั  

๑. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิา/หลกัสูตรอืน่ 

รายวชิาในหมวดวชิาพืน้ฐานหรอืหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรเป็น
กลุม่วชิาเดยีวกนักบัทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตร
บณัฑติ  

๒. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีน่กัศกึษาจากสาขาวชิา/หลกัสูตรอืน่สามารถ
เรยีนได้ มารถเรยีนได้  

วชิาเลอืกเสรทีีนั่กศกึษาในหลกัสูตรอืน่สามารถเรยีนรว่มกนัได ้ทัง้นีต้อ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของหลกัสตูร 

๓. การบรหิารจดัการ 

๑) มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรท าหนา้ทีก่ ากบัดูแล โดยมกีารประชมุรว่มกนัใน
การจดัรายวิชา กระบวนการเรยีนการสอน การใชห้อ้งปฏิบัติการร่วมกนั มีการประสานกบั
สาขาวิชาอื่นของสถาบนัในการจดัตารางเรยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒) ทุกหลกัสูตรของสถาบนัมปีรชัญารว่มกนัในการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
สถานการณจ์รงิ หลกัสูตรจะจดัโอกาสใหนั้กศกึษาของหลกัสูตร ฝึกประสบการณร์ว่มกบัหลกัสูตร
อืน่ของสถาบนั และใชช้มุชนเป็นฐานการเรยีนรู ้

๓) มโีครงสรา้งการประสานงานและการเรยีนรูร้ว่มกบัเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม เพือ่
เป็นพืน้ทีช่มุชนใหนั้กศกึษาไดร้ว่มเรยีนรูแ้ละพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการสงัคม ไดแ้ก ่เครอืข่าย
ทีม่รีายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้

(๓.๑) โรงเรยีนมชียัพฒันา 
(๓.๒) มูลนิธแิพทยว์ถิธีรรมแห่งประเทศไทย 
(๓.๓) วดัพระบรมธาตดุอยผาสม้ 
(๓.๔) มูลนิธกิสกิรรมธรรมชาต ิ
(๓.๕) ศนูยก์ารเรยีนรูบ้า้นเรยีนละครมรดกใหม่ 

 

ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   
๑. ปรชัญา   
หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูป้ระกอบการสงัคม มีเจตจ านงทีจ่ะเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพบุคคลเพือ่ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการสงัคม กล่าวคอื ความสามารถในการประกอบสมัมาชพีที่
เกือ้กูลสงัคม ความเป็นผูม้จีติอาสาใหก้บัชมุชนและสงัคม มคีวามเขา้ใจในชมุชนทอ้งถิน่ และส านึก
รบัผิดชอบต่อชุมชนทอ้งถิ่น ประเทศชาติและประชาคมโลก โดยตระหนักถึงความส าคญัของ
ทรพัยากรธรรมชาตขิองโลก ตน้ทุนของชมุชนทัง้ดา้นกายภาพ สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม มุ่งเสรมิ
ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการสงัคมผ่านการลงมอืปฏบิตัริว่มกบัชมุชนและเครอืข่ายภาคประชาสงัคม 
ตลอดจนภาคเอกชนและภาคีต่างๆ ทัง้นี ้สถาบนัอาศรมศิลป์เช ือ่ว่าหลกัสูตรนีจ้ะสามารถส่งเสรมิ
ศกัยภาพของบุคคลที่จะเป็นนักธุรกจิเพื่อสงัคม ผูป้ระกอบการสงัคม วิสาหกจิชมุชน และนักจดั
กระบวนการสรา้งความเปลีย่นแปลงชมุชนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

๒. ความส าคญั  

๑) ผูป้ระกอบการสงัคม คือผูท้ี่สามารถมองเห็นความสมัพนัธข์องบุคคล ชมุชน 
สงัคม สิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นองคร์วม เพื่อใหเ้กิดความรอบรูท้ี่รอบดา้นในการ



 

จดัการกบัปัญหาของชมุชนอย่างเป็นระบบ และสามารถพึง่ตนเองไดด้ว้ยการรเิร ิม่
สรา้งสรรคน์วตักรรมในการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม 

๒) การท างานร่วมกับผูน้ าชุมชน จิตอาสา อาสาสมัครในภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน ภาครฐัและภาคเีครอืข่ายต่างๆ ดว้ยทกัษะการจดัการะบวนการเพื่อ
ผสานความรว่มมือทุกภาคส่วนรว่มแกไ้ขปัญหาชมุชนอย่างมีประสทิธภิาพและ
การมสีว่นรว่ม 

๓) การศึกษาที่เน้นการเรยีนรูจ้ากสถานการณจ์รงิ และปฏิบตัิการจรงิในชมุชน 
เสรมิสรา้งทกัษะและจติวญิญาณแห่งผูป้ระกอบการสงัคมดว้ยตน้ทุนชมุชน 

๓. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   
๓.๑.  เพือ่ผลติบณัฑติทีเ่ป็นผูม้ีความรูแ้ละทศันคตทิีด่ตี่อการด าเนินชวีติตามหลกั

แห่งมงคลธรรม มจีติแห่งผูอ้าสา รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม มหีลกัคุณธรรมและจรยิธรรมแห่ง
ผูป้ระกอบการสงัคม 

๓.๒.  เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหช์มุชนทอ้งถิน่ สงัคม 
และระบบโลกาภวิตัน ์ มคีวามเขา้ใจในการเปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และสภาวะ
วิกฤติโลก รวมทั้งการเสรมิสรา้งพลงัของชุมชนในการปกป้องดูแลทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มของชมุชนและของประเทศ 

๓.๓.  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีความรูแ้ละทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการทางสงัคม คือการ
รวบรวมทรพัยากรของชมุชน และทุนทางสงัคม มคีวามคดิรเิร ิม่สรา้งสรรค ์พฒันา เพือ่ด าเนินกจิกรรม
ทีเ่กดิประโยชนต์อ่ชมุชน เพือ่ใหเ้กดิคณุคา่และมูลคา่ตอ่การพฒันาชมุชนทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื  

๓.๔.  เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะในการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม 
มทีกัษะการสือ่สาร การใชภ้าษา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดทัง้ทกัษะในการพฒันาองคก์ร
ชมุชน กลุม่ และเครอืขา่ยของชมุชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
ระบบการจดัการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

๑.  ระบบการจดัการศกึษา 
     ๑.๑  ระบบ  
 ใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศกึษา  ๑ ภาค
การศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สปัดาห ์

      ๑.๒  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
   เทยีบเคยีงกบัระบบทวภิาค โดย ๑ หน่วยกติ เท่ากบั ๑ ช ัว่โมงบรรยายต่อสปัดาห ์ใชเ้วลา ๑๕ 
สปัดาห ์รวมศกึษา ๑๕ ช ัว่โมง และเป็นไปตามเณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 

      ๑.๓  การจดัการศกึษาภาคฤดูรอ้น  
   อาจมกีารจดัการศกึษาภาคฤดูรอ้น ตามความจ าเป็นของผูเ้รยีน และตามแผนการสอนใน
หลกัสตูร โดยใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ ๘ สปัดาห ์

      ๑.๔  การวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 ๑.๔.๑  มเีวลาเรยีนในช ัน้เรยีนอย่างนอ้ยรอ้ยละ ๘๐ ของแตล่ะภาคการศกึษา จงึมสีทิธิเ์ขา้สอบ 
๑.๔.๒  การจบการศกึษา นักศกึษาจะตอ้งไดร้บัแตม้เฉลีย่ไม่ต ่ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๘ แตม้

ระดบัคะแนน พรอ้มทัง้เสนอรายงานและสอบผ่านการน าเสนอปากเปล่าโดยคณะกรรมการที่
หลกัสตูรแตง่ตัง้  

      ๑.๕  การลงทะเบยีนเรยีน   
 ลงทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่ต ่ากวา่ ๑๕ หน่วยกติ และ ไม่เกนิ ๒๑ หน่วยกติ ในภาคการศกึษาปกต ิ



 

      ๑.๖ การเทยีบค่าน ้าหนกัหน่วยกติ 
 ใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย ๑ ปี แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศกึษาตามปกต ิสามารถ

จดัการเรยีนการสอนในภาคฤดูรอ้นไดต้ามความเหมาะสม ๑ ภาคการเรยีนปกติมีระยะเวลาใน
การศกึษาไม่นอ้ยกว่า ๑๕ สปัดาห ์ โดย ๑ หน่วยกติบรรยาย เท่ากบั ๑ ช ัว่โมงบรรยายต่อสปัดาห ์
และ ๑ หน่วยกติปฏบิตั ิเท่ากบั ๒ ช ัว่โมงปฏบิตัติอ่สปัดาห ์ 

๑.๗  การเทยีบโอนหน่วยกติ 
 ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

และสถาบนัอาศรมศลิป์ 
 

๑.๘ การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั 
การเทยีบโอนหน่วยกติและรายวชิา ตอ้งไดร้บัการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลกัสตูร และ

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านักงานการอดุมศกึษา (สกอ.) และสถาบนัอาศรมศลิป์ 
 
๓.  หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 
 ๓.๑ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร  ไม่นอ้ยกว่า ๑๒๙   หน่วยกติ โดย 
๑) ใหศ้กึษาไดไ้ม่เกนิ ๘ ปีการศกึษา ส าหรบัการเรยีนแบบเต็มเวลา 
๒) ส าเรจ็การศกึษาไดเ้มือ่ศกึษาครบ ๘ ภาคการศกึษา ส าหรบัการเรยีนแบบเต็ม
เวลา 

๓) ใหศ้กึษาไดไ้ม่เกนิ ๔ ปีการศกึษา ส าหรบัการเรยีนภาคพเิศษ  
๔) ส าเรจ็การศกึษาไดเ้มือ่ศกึษาครบ ๔ ภาคการศกึษา ส าหรบัการเรยีนแบบบาง
เวลา (เทยีบโอน) 

 

๓.๒ โครงสรา้งหลกัสูตร 
ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  ๓๐ หน่วยกติ  
๑)  กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์                           ๖ หน่วยกติ 
๒)  กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์                         ๖ หน่วยกติ 
๓)  กลุม่วชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์   ๖ หน่วยกติ 
๔)  กลุม่วชิาภาษา ๑๒ หน่วยกติ 

ข. หมวดวชิาเฉพาะดา้น          
 ๑)  กลุม่วชิาแกน  

๘๗ 
๓๐ 

หน่วยกติ  
หน่วยกติ 

 ๒)  กลุม่วชิาเฉพาะดา้น     ๓๐ หน่วยกติ 
 ๓)  กลุม่วชิาพืน้ฐานวชิาชพี  ๒๗ หน่วยกติ 
ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ๑๒ หน่วยกติ 

รวม ๑๒๙ หน่วยกติ 
 

๓.๓ รายวชิา  ความหมายของรหสัวชิาในหลกัสตูร   
๑)  รหสัวชิา ASI หมายถงึ  รายวชิาพืน้ฐาน 
     โดยที ่A = Arsom, S = Silp, I = Institute 

   ๒)  รหสัวชิา SEP หมายถงึ  สาขาวชิาผูป้ระกอบการสงัคม 
     โดยที ่S = Social, E = Entrepreneur ship, P = Program 

      ๓)  ตวัเลขทีห่น่ึง  หมายถงึ  ระดบัช ัน้ปี 
   ๔)  ตวัเลขทีส่องและสาม  หมายถงึ  หมวดรายวชิา  ดงันี ้

๐๑ กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
๐๒ กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์



 

๐๓ กลุม่วชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ 
๐๔ กลุม่วชิาภาษา 
๐๕ กลุม่วชิาแกน 
๐๖ กลุม่วชิาเฉพาะดา้น 
๐๗ กลุม่วชิาพืน้ฐานวชิาชพี 
๐๘ กลุม่วชิาเลอืกเสร ี 

๕)  ตวัเลขทีส่ีแ่ละหา้  หมายถงึ  ล าดบัของวชิาในกลุม่วชิา  
 

ตวัอย่าง  ASI   ๑๐๑๐๑  หมายถงึ รายวชิาในช ัน้ปีที ่๑ กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์ ล าดบัรายวชิาที ่๑ 
   ๑๐๑๐๑    
 

     หมายถงึ ล าดบัรายวชิาที ่๑  
      หมายถงึ กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
      หมายถงึ รายวชิาในช ัน้ปีที ่๑ 
 
ตวัเลขแสดงหน่วยกติ หมายถงึ การออกแบบเวลาเรยีนต่อสปัดาหต์ามลกัษณะวชิาน้ันๆ โดยมี
ความหมายดงันี ้คอื  
  ตวัเลขที ่๑ หมายถงึ  การบรรยาย หรอืเวลาเรยีนภาคทฤษฎ ี 
  ตวัเลขที ่๒ หมายถงึ  การปฏบิตั ิ หรอืการทดลอง     
                ตวัเลขที ่๓ หมายถงึ  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หรอืสรุปการเรยีนรู ้ 
 
ตวัอย่าง ๓ (๓-๐-๖) หมายถงึ  รายวชิา ๓ หน่วยกติ 

 
 
  หมายถงึ  การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หรอืสรุปการเรยีนรู ้ 
  หมายถงึ  การปฏบิตั ิ หรอืการทดลอง 
  หมายถงึ  การบรรยาย หรอืเวลาเรยีนภาคทฤษฎ ี

 
ก.  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ๓๐ หน่วยกติ 
๑.  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ ๖ หน่วยกติ 
รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

ASI ๑๐๑๐๑ ปัญหาชมุชนไทยกบัการพฒันา 
(Thai Social Problem and Development) 

๓ (๑-๔-๔) 

ASI ๒๐๑๐๒ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย 
(Introduction to General Law) 

๓ (๓-๐-๖) 

 
๒. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ ๖ หน่วยกติ 
รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

ASI ๑๐๒๐๑ มงคลชวีติและวถิสีขุภาวะแบบองคร์วม 
(Contemplative Practices and Holistic Well-being 
Approach) 

๓ (๑-๔-๔) 

ASI ๑๐๒๐๒ จรยิศลิป์  
(Contemplative Arts) 

๓ (๑-๔-๔) 

 



 

๓. กลุ่มวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ๖ ตวยกิหน่  
รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

ASI ๑๐๓๐๑ ธรรมชาตศิกึษา การเปลีย่นแปลงและการธ ารงรกัษา  
(Nature-Study, Movement and Preservation) 

๓ (๑-๔-๔) 

ASI ๑๐๓๐๒ คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Introduction to Computer, Information and 
Technology) 

๓ (๒-๒-๕) 

 
๔. กลุ่มวชิาภาษา ๑๒ หน่วยกติ 
รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

ASI ๑๐๔๐๑ การใชภ้าษาองักฤษ ๑ (English Usage ๑) ๓ (๒-๒-๕) 
ASI ๑๐๔๐๒ การใชภ้าษาองักฤษ ๒ (English Usage ๒) ๓ (๒-๒-๕) 
ASI ๑๐๔๐๓ การรูภ้าษาไทย (Thai Literacy) ๓ (๒-๒-๕) 
ASI ๒๐๔๐๔ การอา่นภาษาองักฤษ (English Reading) ๓ (๒-๒-๕) 

 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ ๘๐ หน่วยกติ 
๑.  กลุ่มวชิาแกน ๓๐ หน่วยกติ 
รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

SEP ๑๐๕๐๑ กระบวนทศันก์ารพฒันาชมุชน (Community Development 
Paradigms) 

๓ (๓-๐-๖) 

SEP ๑๐๕๐๒ การออกแบบกระบวนการเรยีนรู ้และทกัษะวทิยากรกระบวนการ 
(Learning Process Design and Facilitator Skills) 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๑๐๕๐๓ กระบวนการคน้หาตน้ทุนชมุชน  
(Community Key Resources Exploration Process)  

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๑๐๕๐๔ ศาสตรพ์ระราชาและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
(King Rama IX’s Legacy and Sufficiency Economy 
Philosophy) 

๓ (๓-๐-๖) 

SEP ๑๐๕๐๕ ละครกระบวนการเพือ่ประสานสงัคม  
(Process Theater for Social Collaboration) 

๓ (๑-๔-๔) 

SEP ๑๐๕๐๖ การออกแบบพืน้ทีต่ามหลกัภมูสิงัคม (Geo-Social Landscape 
Design) 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๑๐๕๐๗ การพฒันาแผนชมุชนอย่างมสีว่นรว่ม 
(Participatory Community Master Plan Formulation) 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๓๐๕๐๘ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม  
(Introduction to Social Enterpreneurship) 

๓ (๒-๑-๖) 

SEP ๓๐๕๐๙ การประเมนิผลลพัธท์างสงัคม (Social Impact Assessment) ๓ (๒-๑-๖) 
SEP ๓๐๕๑๐ การพฒันาผลติภณัฑ ์บรกิาร และการตลาดเพือ่สงัคม  

(Product and Service Development and Marketing 
for Social Enterprise) 

๓ (๑-๒-๖) 

 
๒.  กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น ๓๐ หน่วยกติ 
รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกติ 

SEP ๑๐๖๐๑ กรณีศกึษาบทเรยีนการแกปั้ญหาชมุชน  ๓ (๑-๒-๖) 



 

(Case Studies Solving Community Problems and 
Issues) 

SEP ๒๐๖๐๒ การบรหิารจดัการฐานทรพัยากรชมุชนอย่างยั่งยนื 
(Sustainable Community Resources Management) 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๒๐๖๐๓ ทางรอดในโลกวกิฤต (Crisis Management and Solutions)   ๓ (๑-๒-๖) 
SEP ๒๐๖๐๔ เศรษฐกจิพอเพยีงภาคปฏบิตัสิ าหรบัชมุชน 

(Sufficiency Economy Implementation for Community)    
๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๒๐๖๐๕ ละครชมุชน (Community Drama) ๓ (๑-๔-๔) 
SEP ๓๐๖๐๖ กรณีศกึษานวตักรรมผูป้ระกอบการสงัคม  

(Case study on Innovation for Social Entrepreneur) 
๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๓๐๖๐๗ การตลาดดจิติลั และการสรา้งสรรคเ์นือ้หา  
(Digital Marketing and Content Creation) 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๓๐๖๐๘ การสือ่สารทางการตลาดส าหรบัผูป้ระกอบการสงัคม  
(Marketing Communication for Social Enterpreneur) 

๓ (๒-๑-๖) 

SEP ๔๐๖๐๙ องคก์รและการบรหิารส าหรบัผูป้ระกอบการสงัคม 
(Organization and Management for Social 
Enterpreneur) 

๓ (๒-๑-๖) 

SEP ๔๐๖๑๐ การพฒันาศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการสงัคมเฉพาะดา้น ๑ 
(Social Entrepreneurship Development I) 

๓ (๑-๒-๖) 

 
๓.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี      ๒๗  หน่วยกติ 
ตอ้งเลอืกเรยีนอย่างนอ้ย ๙ รายวชิา จากรายวชิาทีก่ าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกติ 
 ผูป้ระกอบการสงัคมผ่านกระบวนการละคร  
SEP ๒๐๗๐๑ ประวตัศิาสตรล์ะครตะวนัตก (Western Drama History) ๓ (๓-๐-๖) 
SEP ๒๐๗๐๒ ละครเวทสีญัจรเพือ่การศกึษา (Theatre in Education on 

Tour) 
๓ (๑-๔-๔) 

SEP ๓๐๗๐๓ การจดัการเทศกาลละครนานาชาต ิ 
(International Theatre Festival Management)  

๓ (๑-๔-๔) 

SEP ๓๐๗๐๔ การจดัการชมุชนละคร (Theatre Community Management ) ๓ (๑-๔-๔) 
SEP ๓๐๗๐๕ ประวตัศิาสตรล์ะครไทย (Thai Drama History) ๓ (๑-๒-๖) 
SEP ๓๐๗๐๖ ปฏบิตักิารนาฏศลิป์และดนตรตีะวนัตก  

(Practicum : Performing Arts and Western Music) 
๓ (๐-๙-๐) 

SEP ๓๐๗๐๗ ประวตัศิาสตรล์ะครตะวนัออก (Eastern Drama History) ๓ (๓-๐-๖) 
SEP ๓๐๗๐๘ ละครใบ ้(Mime) ๓ (๑-๔-๔) 
SEP ๓๐๗๐๙ การเขยีนบทละคร (Script Writing) ๓ (๑-๒-๖) 
SEP ๓๐๗๑๐ ปฏบิตักิารณน์าฏศลิป์ไทย (Practicum : Thai Performing 

Arts)  
๓ (๑-๔-๔) 

SEP ๓๐๗๑๑ ละครส าหรบัผูถ้กูกดขี ่(Theater of the Oppressed) ๓ (๑-๔-๔) 
 ผูป้ระกอบการธุรกจิเพือ่สงัคมภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
 

SEP ๒๐๗๑๒ ปฏบิตักิารเศรษฐกจิพอเพยีงขัน้พืน้ฐาน  
(Practicum I : Basic Levels of Sufficiency Economy) 

๓ (๐-๙-๐) 

SEP ๒๐๗๑๓ ปฏบิตักิารเศรษฐกจิพอเพยีงขัน้กา้วหนา้  ๓ (๐-๙-๐) 



 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกติ 
(Practicum II : Advance Levels of Sufficiency 
Economy) 

SEP ๒๐๗๑๔ ปรชัญา ศาสนา และอารยธรรมไทย  
(Thai Civilization, Philosophy and Religion) 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๓๐๗๑๕ ปฏบิตักิารโครงการเชงิพืน้ทีต่ามหลกัภูมสิงัคม 
(Practicum III : Area-Based Project on Geo-Social 
Principles)  

๓ (๐-๙-๐) 

SEP ๓๐๗๑๖ การบรหิารจดัการชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ 
(Management of Professional Learning Community) 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๔๐๗๑๗ การบรหิารการตลาดส าหรบัผูป้ระกอบการสงัคม  
(Marketing Management for Social Enterpreneur) 

๓ (๑-๔-๔) 

SEP ๔๐๗๑๘ การบรหิารการเงนิและการบญัชเีบือ้งตน้ส าหรบัผูป้ระกอบการ
สงัคม 
(Accounting and Financial Managent for Social 
Enterpreneur) 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๔๐๗๑๙ การพฒันาศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการสงัคมเฉพาะดา้น ๒ 
(Social Entrepreneurship Development II) 

๓ (๑-๒-๖) 

 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี      ๑๒  หน่วยกติ  
 ตอ้งเลอืกเรยีนอย่างนอ้ย ๔ รายวชิา จากรายวชิาทีก่ าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกติ 
SEP ๒๐๘๐๑ การจดัการขยะ (Waste Management) ๓ (๒-๑-๖) 
SEP ๒๐๘๐๒ อาหารและการปรงุ (Culinary Arts)   ๓ (๑-๒-๖) 
SEP ๓๐๘๐๓ โครงการธรุกจิเพือ่สงัคมของนักเรยีน  

(Student-Operated Social Enterprises) 
๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๓๐๘๐๔ ปฏบิตักิารดนตรไีทย (Practicum : Thai Traditional Music) ๓ (๑-๔-๔) 
SEP ๓๐๘๐๕ ปรชัญาในภาพยนตร ์(Philosophy in Film) ๓ (๑-๒-๖) 
SEP ๓๐๘๐๖ แพทยแ์ละสมุนไพร (Thai Herbs Medication)   ๓ (๑-๒-๖) 
SEP ๓๐๘๐๗ ผา้และสิง่ทอไทย (Thai Traditional Textile) ๓ (๑-๒-๖) 
SEP ๓๐๘๐๘ เคร ือ่งมอืและชา่งในงานกสกิรรม (Agricultural Tools and 

Technicians) 
๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๓๐๘๐๙ พลงังานทดแทน (Alternative Energy) ๓ (๑-๒-๖) 
SEP ๔๐๘๑๐ การบรหิารกองทุนธรุกจิเงนิกูส้ าหรบันักเรยีนและผูป้กครอง 

(Management of Loan Funds for Students and 
Parents) 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๔๐๘๑๑ การแสดงเดีย่ว (Solo Performance) ๓ (๑-๔-๔) 
SEP ๔๐๘๑๒ แผนทีช่วีติ (Life Map) ๓ (๑-๒-๖) 

 

 

 

 



 

แผนการศกึษา 

แผนการศกึษาส าหรบัผูป้ระกอบการสงัคม (Social Entrepreneur) 
ปีที ่๑ ภาคการศกึษาที ่๑ (รวม ๒๑ หน่วยกติ) ปีที ่๑ ภาคการศกึษาที ่๒ (รวม ๑๘ หน่วยกติ) 

ASI ๑๐๑๐๑ ปัญหาชมุชนไทยกบั
การพฒันา 

๓ (๑-๔-๔) ASI ๑๐๒๐๒ จรยิศลิป์ ๓ (๑-๔-๔) 

ASI ๑๐๒๐๑ มงคลชวีติและ 
วถิสีขุภาวะแบบองค ์
รวม 

๓ (๑-๔-๔) SEP ๑๐๕๐๔ ศาสตรพ์ระราชาและ
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง  

๓ (๓-๐-๖) 

ASI ๑๐๓๐๑ ธรรมชาตศิกึษา การ
เปลีย่นแปลงและการ
ธ ารงรกัษา 

๓ (๑-๔-๔) 
 

SEP ๑๐๕๐๕ ละครกระบวนการเพือ่
ประสานสงัคม  

๓ (๑-๔-๔) 

ASI ๑๐๔๐๑ การใชภ้าษาองักฤษ ๑ ๓ (๒-๒-๕) SEP ๑๐๕๐๖ การออกแบบพืน้ทีต่าม
หลกัภมูสิงัคม 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๑๐๕๐๑ กระบวนทศันก์าร
พฒันาชมุชน  

๓ (๓-๐-๖) SEP ๑๐๕๐๗ การพฒันาแผนชมุชน
อย่างมสีว่นรว่ม 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๑๐๕๐๒ การออกแบบ
กระบวนการเรยีนรู ้และ
ทกัษะวทิยากร
กระบวนการ 

๓ (๑-๒-๖) SEP ๑๐๖๐๑ กรณีศกึษาบทเรยีนการ
แกปั้ญหาชมุชน  

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๑๐๕๐๓ กระบวนการคน้หา
ตน้ทุนชมุชน  

๓ (๑-๒-๖)    

 ปีที ่๒ ภาคการศกึษาที ่๑ (รวม ๑๘ หน่วย
กติ) 

ปีที ่๒ ภาคการศกึษาที ่๒ (รวม ๑๘ หน่วยกติ) 

ASI ๑๐๓๐๒ คอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓ (๒-๒-๕) ASI ๑๐๔๐๒ การใชภ้าษาองักฤษ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

ASI ๑๐๔๐๓ การรูภ้าษาไทย ๓ (๒-๒-๕) SEP ๒๐๖๐๔ เศรษฐกจิพอเพยีง
ภาคปฏบิตัสิ าหรบัชมุชน  

๓ (๑-๒-๖) 

ASI ๒๐๔๐๔ การอา่นภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖) SEP ๒๐๖๐๕ ละครชมุชน  ๓ (๑-๔-๔) 
SEP ๒๐๖๐๒ การบรหิารจดัการฐาน

ทรพัยากรชมุชนอย่าง
ยัง่ยนื 

๓ (๑-๒-๖) SEP x๐๗xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
พืน้ฐานวชิาชพี (๒)  

๓ 

SEP ๒๐๖๐๓ ทางรอดในโลกวกิฤต   ๓ (๑-๒-๖) SEP x๐๗xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
พืน้ฐานวชิาชพี (๓)  

๓ 

SEP x๐๗xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
พืน้ฐานวชิาชพี (๑)
  

๓ SEP x๐๗xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
พืน้ฐานวชิาชพี (๔)  

๓ 

ปีที ่๓ ภาคการศกึษาที ่๑ (รวม ๑๘ หน่วยกติ) ปีที ่๓ ภาคการศกึษาที ่๒ (รวม ๑๕ หน่วยกติ) 
SEP ๓๐๕๐๘ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั

การเป็นผูป้ระกอบการ
สงัคม  

๓ (๒-๑-๖) SEP ๓๐๕๑๐ การพฒันาผลติภณัฑ ์
บรกิาร และการตลาด
เพือ่สงัคม  

๓ (๒-๑-๖) 

SEP ๓๐๕๐๙ การประเมนิผลลพัธท์าง
สงัคม  

๓ (๒-๑-๖) SEP ๓๐๖๐๗ การตลาดดจิติลั และ
การสรา้งสรรคเ์นือ้หา  

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๓๐๖๐๖ กรณีศกึษานวตักรรม
ผูป้ระกอบการสงัคม  
 

๓ (๑-๒-๖) SEP ๓๐๖๐๘ การสือ่สารทาง
การตลาด ส าหรบั
ผูป้ระกอบการสงัคม   

๓ (๒-๑-๖) 

SEP x๐๗xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
พืน้ฐานวชิาชพี (๕)
  

๓ SEP x๐๗xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
พืน้ฐานวชิาชพี (๗)
  

๓ 



 

SEP x๐๗xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
พืน้ฐานวชิาชพี (๖)
  

๓ SEP x๐๘xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
เลอืกเสร ี(๒) 

๓ 

SEP x๐๘xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
เลอืกเสร ี(๑) 

๓    

 ปีที ่๔ ภาคการศกึษาที ่๑ (รวม ๑๕ หน่วย
กติ) 

ปีที ่๔ ภาคการศกึษาที ่๒ (รวม ๖ หน่วยกติ) 

ASI ๒๐๑๐๒ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั
กฎหมาย 

๓ (๓-๐-๖) SEP ๔๐๖๑๐ การพฒันาศกัยภาพ
การเป็นผูป้ระกอบการ
สงัคมเฉพาะดา้น ๑ 

๓ (๑-๒-๖) 

SEP ๓๐๖๐๙ องคก์รและการบรหิาร
ส าหรบัผูป้ระกอบการ
สงัคม 

๓ (๒-๑-๖) SEP x๐๘xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
เลอืกเสร ี(๔) 

๓ 

SEP x๐๗xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
พืน้ฐานวชิาชพี (๘) 

๓    

SEP x๐๗xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
พืน้ฐานวชิาชพี (๙) 

๓    

SEP x๐๘xx เลอืกวชิาจากกลุม่วชิา
เลอืกเสร ี(๓) 

๓    

 
ค าอธบิายรายวชิา 

๑) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

 (๑.๑) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์

ASI ๑๐๑๐๑ บรบิทชมุชนไทยกบัการพฒันา ๓ (๑-๔-๔)  
    (Thai Social Context and Development) 
 ศึกษาสภาพบรบิทของชุมชนไทยในอดีต การเปลี่ยนแปลงของชุมชนไทย 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงชมุชนไทยในดา้นต่างๆ สภาพปัจจบุนัและปัญหาของชมุชนไทยใน
ชนบท แนวโนม้เปลีย่นแปลงของชมุชนไทย แนวทางแกไ้ขปัญหาสงัคมไทย แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ินโยบายรฐับาลปัจจบุนั การศกึษาชมุชนผ่านการฝึกปฏบิตัจิรงิดว้ยชดุเคร ือ่งมอื
แผนทีค่นด ี(People Mapping) การจดัแสดงภาพเลา่เร ือ่งชมุชน (Photo Essay) การฝึกสนุทรยี
ในการสนทนา (Community Dialogue) และการท าแผนที่ชมุชน (Community Mapping)  
เพือ่ท าความรูจ้กัชมุชน การสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชน และการประสานความรว่มมอืกบัชมุชน 
เพือ่สง่เสรมิใหช้มุชนเป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละเกดิการพฒันารว่มกนัตามบรบิท 

ASI ๑๐๑๐๒  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย ๓ (๓-๐-๖) 
 (Introduction to General Law) 
 ศกึษาความรูท้ ั่วไปเกีย่วกบัหลกักฎหมายเบือ้งตน้ ทีม่า ประเภท ความส าคญั การ
จดัท า การใช ้การยกเลกิ การตคีวาม และกระบวนการยุตธิรรม ฯลฯ ศกึษากฎหมายแพ่งพาณิชย ์
กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่งอาญา กฎหมายการศึกษา พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิแผนการศกึษาแห่งชาต ิประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ชวีิตประจ าวนั พระราชบญัญตัิลิขสิทธิ ์รวมทัง้จรรยาบรรณของผูใ้ชก้ฎหมายและจรรยาบรรณ
วชิาชพี ผ่านกระบวนการคดิ วเิคราะห ์ตคีวาม เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและน าไปใชง้าน 
 
 
 



 

 (๑.๒) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์

ASI ๑๐๒๐๑  มงคลชวีติและวถิสีุขภาวะแบบองคร์วม ๓ (๑-๔-๔) 
 (Contemplative Practices and Holistic Well-Being Approach) 
  ศกึษาและฝึกปฏบิตักิารเพื่อสรา้งพืน้ฐานการพฒันาชวีติจากภายในจติใจ ดว้ย
การฝึกฝน บ่มเพาะญาณทศันะ โดยอาศยักลัยาณมิตรและชมุชนทีส่มานฉันท ์ผ่านกระบวนการ
แห่งการภาวนา ๔ คอื ศลีภาวนา กายภาวนา จติตภาวนา และปัญญาภาวนา รวมทัง้การสรา้งสุข
ภาวะแบบองคร์วมผ่านกจิกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ ของสถาบนัอาศรมศลิป์ และการฝึกปฏบิตักิาร
ในวถิชีวีติประจ าวนั ดว้ยความตระหนักรูถ้งึความส าคญัของสุขภาพโดยการเอาใจใส่ดูแลอริยิาบถ
พฤตกิรรม มีสตใินการกนิอยู่ทีเ่อือ้ต่อสุขภาพอนามยั มีความรูถ้งึสาเหตุและลกัษณะอาการของ
ความเจ็บป่วยแบบเร ือ้รงั หรอืแบบปัจจุบนัทนัด่วน รวมทัง้อุบตัภิยัต่างๆ และรูว้ธิทีีจ่ะป้องกนั แกไ้ข 
หรอืลดความเสีย่ง พรอ้มทัง้การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ เพือ่ใหเ้ป็นผูดู้แลตนเองในการรกัษาสุขภาพ
รา่งกายใหแ้ข็งแรง และมภีมูติา้นทานทีด่ ี

ASI ๑๐๒๐๒  จรยิศลิป์  ๓ (๑-๔-๔) 
 (Contemplative Arts) 
 ศึกษา เรยีนรูค้วามสัมพันธแ์ละคุณค่าของภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย 
สถาปัตยกรรมไทย ภูมิสถาปัตยไ์ทย ศลิปะไทย พุทธศาสนา และจติตภาวนา ผ่านกจิกรรมศลิปะ
ไทยสญัจร การฝึกปฏิบัติจรยิศิลป์ การพูดและการเขียนสะทอ้นสภาวะของตนเอง และการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในกลุ่ม เพือ่ชว่ยใหเ้กดิการรูจ้กัตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ืน่ ยอมรบั
และเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล มสีต ิมสีมาธ ิเรยีนรูกุ้ศลจติและอกุศลจติ ฝึกจติใหเ้กดิ
กศุลและสามารถรกัษากศุลจติน้ันไวไ้ด ้รูเ้ท่าทนัและจดัการกบัอารมณท์ีเ่กดิขึน้ภายในตนเอง ท าให ้
มีสตแิละสมาธใินการท างานมากขึน้ สามารถอยู่กบัตนเองและอยู่กบัผูอ้ืน่อย่างมีความสุขมากขึน้ 
รวมทัง้การท าใหเ้กดิสนุทรยีธรรมภายในตนและการเห็นคณุคา่ของศลิปะไทย 
 

 (๑.๓)     กลุ่มวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

ASI ๑๐๓๐๑  ธรรมชาตศิกึษา การเปลีย่นแปลงและการธ ารงรกัษา   

๓ (๑-๔-๔) 
 (Nature-study, Movement and Preservation) 
 ศึกษาสมดุลของธรรมชาติและสรรพสิ่งปัจจุบนั การรูจ้กัรูปทรง โครงสรา้งของ
ธรรมชาต ิการคงสภาพสบืเน่ือง การเปลีย่นแปลง บทบาทหนา้ทีข่องสรรพสิง่ (ระบบนิเวศ) ทีเ่กือ้กลู
สมดุลธรรมชาต ิโดยศกึษาขอ้มูลในอดตีเชงิสถิตแิละภาพรวม ผ่านการสมัผสัธรรมชาตจิรงิ เรยีนรู ้
โดยเนน้ฝึกทกัษะการสงัเกตสิง่ต่างๆ ในธรรมชาตทิัง้ใกลแ้ละไกล ฝึกเปลีย่นการมองตรงจากความ
จรงิที่ชว่ยสะทอ้นถึงรูปแบบของความคิด การตรกึตรอง การไต่สวนเพื่อใหพู้นเพิ่มความรู ้หรอื
กรอบปฏบิตักิารทีถู่กตอ้งตรงทาง ฝึกป้อนตวัรู ้การตัง้ค าถามอย่างสรา้งสรรค ์และการหาค าตอบที่
คมชดัในทุกแหล่งเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากธรรมชาต ิฝึกการเก็บขอ้มูลโดยการวาดรูป บนัทกึภาพ 
เชือ่มโยงขอ้มูลทีไ่ดร้บั เพือ่ใหเ้กดิสมมุตฐิานในการตรวจสอบและหาค าตอบต่อไป ประมวลความรู ้
เพือ่การเขา้ถงึกฎระเบยีบ ระบบต่างๆ ทีม่ใีนธรรมชาตทิีท่รงอทิธพิลต่อมนุษย ์เกดิการอนุรกัษแ์ละ
การเขา้ถงึวถิแีห่งการธ ารงรกัษาทีด่ทีีสุ่ดคอื การรูจ้รงิโดยตนเองและมีวสิยัทศันท์ีเ่ปิดกวา้งในการ
เรยีนรูแ้บบองคร์วม 
 
 
 



 

ASI ๑๐๓๐๒  คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ (๒-๒-๕) 
(Introduction to Computer, Information and Technology) 
ศึกษาหลักการท างานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ การใชโ้ปรแกรม

ส าเรจ็รูปเพือ่จดัเตรยีมเอกสารและการน าเสนองานต่อบุคคล และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาชพี 
การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศออนไลน ์และการจดัท าฐานขอ้มูลในระดบับุคคลและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในวชิาชพี 

 

 (๑.๔) กลุ่มวชิาภาษา 

ASI ๑๐๔๐๑  การใชภ้าษาองักฤษ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
(English Usage I) 
ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษในการสื่อสารใน

ชวีติประจ าวนั การฟังขอ้ความสัน้ๆ การออกเสยีงในระดบัค า วล ีและประโยค การอ่านป้ายประกาศ 
แบบฟอรม์ ใบสมัคร ฉลากสินคา้ต่างๆ การเขียนขอ้ความเกี่ยวกบัตนเอง การเขียนบรรยาย
เหตกุารณ ์และการจดบนัทกึน าเสนอ 

ASI ๑๐๔๐๒  การใชภ้าษาองักฤษ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
(English Usage II) 
พืน้ความรู ้: สอบผ่านรายวชิา ASI ๑๐๔๐๑ การใชภ้าษาองักฤษ ๑  
ทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษในระดบัทีซ่บัซอ้นขึน้ 

การฟังและการพูดแสดงความคดิเห็นประกอบ การอ่านจบัใจความส าคญัในระดบัย่อหนา้ การเขยีน
อธบิายเกีย่วกบัคน สิง่ของ และสถานที ่

ASI ๑๐๔๐๓  การรูภ้าษาไทย ๓ (๒-๒-๕) 
(Thai Literacy) 
ศกึษาหลกัการใชภัาษาไทยและการฝึกทกัษะ การฟัง การพูด การอ่าน การคดิ 

และการเขียน การจบัใจความส าคญั การอ่านออกเสียงใหถู้กตอ้งตามอกัขระ ทักษะการใช ้
ภาษาไทยในการสือ่สารส าหรบังานอาชพีอย่างมีศิลปะ ถูกตอ้งตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส 
การน าเสนอในเชงิใหค้วามรู ้ขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ การเขียนประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณา การ
เขยีนโครงการ การเขยีนรายงานส าหรบังานอาชพี และการเขยีนจดหมาย  

ASI ๒๐๔๐๔  การอา่นภาษาองักฤษ ๓ (๒-๒-๕) 
(English Reading) 
ศกึษากลวธิตี่างๆ ทีช่ว่ยใหอ้่านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพถูกตอ้งรวดเรว็ โดยศกึษา

วธิกีารหาความหมายของศพัท ์ความเขา้ใจประโยคซบัซอ้น การอ่านจบัใจความความส าคญั การ
หาใจความสนับสนุนฝึกการอา่นเพือ่ความเขา้ใจและฝึกการอา่นดว้ยตนเอง 
 

๒) หมวดวชิาเฉพาะ 

 (๒.๑) กลุ่มวชิาแกน 

SEP ๑๐๕๐๑  กระบวนทศันก์ารพฒันาชมุชน ๓ (๓-๐-๖) 
(Community Development Paradigms) 
ศึกษาสถานการณ ์ปัญหา และการพัฒนาของโลกในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 

การเมือง สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม การเปลีย่นแปลงและผลกระทบของโลกยุคโลภาภิวฒันต์่อ
ชมุชน ผูเ้รยีนเขา้ใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการพฒันาที่ส่งผลต่อชมุชน สงัคมไทย การ



 

เปลีย่นแปลงของความคดิ ความเชือ่ของคนในสงัคมทีแ่ตกต่างกนั จนสามารถเขา้ใจสถานการณ์
ปัจจบุนัของโลก ประเทศ และชมุชน 

SEP ๑๐๕๐๒  การออกแบบกระบวนการเรยีนรู ้   ๓ (๑-๒-๖) 
และทกัษะวทิยากรกระบวนการ 
(Learning Process Design and Facilitator Skills) 
ศึกษาแนวคิดและหลกัการการเป็นวิทยากรกระบวนการ ฝึกทักษะการเป็น

วทิยากรกระบวนการ สรา้งบรรยากาศการพูดคยุอย่างไวว้างใจ ใชเ้คร ือ่งมอืตา่งๆ จนผูเ้รยีนสามารถ
เปิดเวทสีนทนาและจดัวงสนทนาพูดคุยอย่างมสี่วนรว่ม เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูล คน้หาประเด็น สรุป
ประเด็นปัญหา และแนวทางแกไ้ขรว่มกนัของผูเ้ขา้รว่ม ตลอดจนก่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนัของ
คนในชมุชนและสงัคม 

SEP ๑๐๕๐๓  กระบวนการคน้หาตน้ทุนชมุชน    ๓ (๑-๒-๖) 
(Community Key Resources Exploration Process)  
ศกึษาแนวความคดิการส ารวจชมุชนโดยใชเ้คร ือ่งมือส ารวจชมุชนหลากหลาย

แบบ ผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้ละจดัท ารว่มกนัของผูน้ าและคนในชมุชน น าไปสู่การแกปั้ญหาและ
พฒันาชมุชนโดยมีการรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ทัง้ลกัษณะทางกายภาพ ศกึษา
ประวตัศิาสตรช์มุชน เศรษฐกจิและทุนทางสงัคม สุขภาวะชมุชน ศลิปวฒันธรรม วถิชีวีติ วเิคราะห ์
สงัเคราะหข์อ้มูล จดัท าแผนทีเ่ชงิกายภาพ แผนทีค่นด ีและแผนทีสุ่ขภาวะฯ และจดัท าแผนแม่บท
ชมุชน การก าหนดทศิทางของชมุชนในระยะสัน้และเป้าหมายระยะยาว  

SEP ๑๐๕๐๔   ศาสตรพ์ระราชาและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ๓ (๓-๐-๖) 
(King Rama IX’s Legacy and Sufficiency Economy Philosophy) 
ศกึษาพระราชประวตัพิระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร หลกัการทรงงานและพระราชกรณียกจิ เพื่อเรยีนรูถ้ึงความเป็นมาของ
ศาสตรพ์ระราชา ภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ศึกษาตวัอย่างตน้แบบการนอ้มน าปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงไปแกไ้ขปัญหาทีแ่ตกตา่งกนัตามภูมสิงัคม 

SEP ๑๐๕๐๕  ละครกระบวนการเพือ่ประสานสงัคม ๓ (๑-๔-๔) 
(Process Theater for Social Collaboration) 
ศกึษาขัน้ตอนการผลติละครกระบวนการ ตัง้แต่การจดัท าโครงการ วตัถุประสงค ์

การสรา้งเร ือ่ง การเลอืกกลุ่มเป้าหมาย การประสานหน่วยงานภาค ีการด าเนินโครงการ จนถงึการ
จดัละคร ดว้ยการฝึกปฏบิตัจิรงิ และสามารถประสานสงัคมหรอืชมุชนต่างๆ ใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดี
จากประเด็นเนือ้หาได ้โดยเนน้ทีเ่นือ้หาของสงัคมทีม่คีวามแตกตา่งกนัสงูในบรบิทชมุชน วฒันธรรม 
ศาสนา และชาตพินัธุ ์

SEP ๑๐๕๐๖  การออกแบบพืน้ทีต่ามหลกัภูมสิงัคม ๓ (๑-๒-๖) 
(Geo-Social Landscape Design) 
เรยีนรูค้วามส าคญัของระบบนิเวศระดบัลุ่มน ้าที่เกีย่วขอ้งกบัความจ าเป็นขัน้

พืน้ฐานของชวีติ การเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศโลกสง่ผลกระทบถงึภยัพบิตั ิความเชือ่มโยงกนั
ของปัญหาระดบัลุ่มน ้า และแนวทางการออกแบบพืน้ทีเ่พือ่การจดัการน ้าตามหลกัภูมสิงัคมในระดบั
ชมุชน โดยศกึษาการแกไ้ขปัญหาในภมูสิงัคมทีแ่ตกตา่งกนั  

SEP ๑๐๕๐๗  การพฒันาแผนชมุชนอย่างมสี่วนรว่ม ๓ (๑-๒-๖) 
 (Participatory Community Master Plan Formulation) 
ศกึษาและฝึกปฏบิตักิารคน้หาตน้ทุนชมุชนดว้ยเคร ือ่งมอืหลากหลาย อาท ิ การ

สมัภาษณเ์ชงิลกึ การพฒันาแผนชมุชนโดยใชก้ระบวนการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ระดมความ



 

คิดเห็นอย่างมีส่วนรว่ม เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้ึงกระบวนการจดัการความรูแ้บบมีส่วนรว่มโดย
ผูเ้รยีนเอง และเขา้ใจบทบาทของผูจ้ดักระบวนการ และองคป์ระกอบต่างๆ ทีม่ผีลต่อการจดัประชมุ
เชงิปฏบิตักิารโดยท างานรว่มกบัชมุชนและภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง   

SEP ๓๐๕๐๘ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม ๓ (๒-๑-๖) 
(Introduction to Social Enterpreneurship) 
ศกึษาภาพรวมของการเป็นผูป้ระกอบการ ทกัษะการประกอบการพืน้ฐาน ไดแ้ก ่

การคน้หาตน้ทุนเพือ่การพฒันาผลติภณัธ ์การบรหิารการตลาด การบญัชแีละการเงนิ การบรหิาร
ตน้ทุน กฎหมายพืน้ฐานและการจดทะเบยีนธรุกจิ วสิยัทศันแ์ละทศันคตขิองผูป้ระกอบการ และการ
เรยีนเชงิปฏิบตัิจากผูป้ระกอบการสงัคมโดยน าปัญหาสงัคมที่สนใจเป็นเป้าหมายในการพฒันา
โครงงาน โดยเนน้ถงึคุณค่า แทข้องการเป็นผูป้ระกอบการสงัคมในกจิการน้ันๆ ผูเ้รยีนจะสามารถ
ถอดบทเรยีนส าคญัของภาพผูป้ระกอบการสงัคมตน้แบบ คุณลกัษณะและทกัษะของผูป้ระกอบการ
สงัคม และสามารถสงัเคราะหเ์ช ือ่มโยงกบับรบิท ปัญหาในชมุชนของคน และวเิคราะหต์นเองไดว้่ามี
หรอืขาดทกัษะใด เพือ่พฒันาเป็นผูป้ระกอบการสงัคมตอ่ไป 

SEP ๓๐๕๐๙  การประเมนิผลลพัธท์างสงัคม ๓ (๒-๑-๖) 
(Social Impact Assessment) 
ศึกษาหลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคม วิเคราะหถ์ึงคุณค่าและ

ผลตอบแทนจากการท าโครงงานในพืน้ทีป่ระกอบการสงัคม บนฐานตน้ทุนและสภาพการณปั์ญหา
ของชมุชน เพือ่ก าหนดพนัธกจิของกจิการผ่านเคร ือ่งมือประเมินผลลพัธท์างสงัคม (SIA) โดยให ้
ความส าคัญต่อการประเมินทั้งเชงิปรมิาณและคุณภาพและพัฒนาต่อยอดใหเ้หมาะสมกับ
สถานการณจ์รงิของชมุชนทีแ่ตกตา่งกนัตามภมูสิงัคม 

SEP ๓๐๕๑๐  การพฒันาผลติภณัฑ ์บรกิาร และการตลาดเพือ่สงัคม   
๓ (๑-๒-๖) 
(Product and Service Development and Marketing  
For Social Enterprise) 
ศกึษารูปแบบการด าเนินการดา้นธรุกจิเพือ่สงัคม พฒันาและวจิยั ประยุกตก์าร

ด าเนินการธุรกจิเพื่อสงัคมในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการด าเนินการธุรกจิแบบใหม่ที่
สามารถแกไ้ขปัญหาสงัคมและพึง่ตนเองไดอ้ย่างยั่งยนื โดยเรยีนรูผ่้านกระบวนการ กจิกรรม หรอื
กรณีศกึษาทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์เพื่อน าไปใชอ้อกแบบการประกอบการสงัคมเชงิ
สรา้งสรรคท์ีส่อดคลอ้งกบับรบิทและสภาพความเป็นจรงิ  รว่มกนัวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เพือ่หารปูแบบ
และวธิกีารทีเ่หมาะสมในบรบิทของชมุชนในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน แลว้น ามาประยุกตท์ดลองใชใ้นการท า
โครงงาน ผูเ้รยีนจะตอ้งสามารถเขียนแผนการตลาดของโครงงานทีม่ีองคป์ระกอบของหลกั 4Ps 
ไดแ้ก ่ผลติภณัฑ/์บรกิาร การก าหนดราคา ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และแผนการตลาดโดยจะตอ้ง
มกีารลงรายละเอยีดของแตล่ะองคป์ระกอบเพือ่ใหเ้ป็นแผนทีส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
 

 (๒.๒) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 

 

SEP ๑๐๖๐๑  กรณีศกึษาบทเรยีนการแกปั้ญหาชมุชน ๓ (๑-๔-๔) 
(Case Study Solving Community Problems and Issues) 
ศึกษาวิธกีารแกปั้ญหาขององคก์รภาครฐัและภาคเอกชนและผลที่เกดิขึน้ใน

ปัจจุบนั แนวโนม้การพฒันาในอนาคต ทศิทางของกระแสโลกและเทคโนโลย ีเพือ่พฒันาแนวทาง
ของผูป้ระกอบการสงัคมทีเ่สรมิเขา้กบักลไกการท างานของภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่ น าไปสู่การ



 

พฒันาทีย่ ั่งยนืและสมดุลทัง้ดา้น สงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม โดยเนน้กระบวนการมสี่วนรว่มของ
ชมุชน การเป็นเจา้ขององคค์วามรูข้องชมุชน   

SEP ๒๐๖๐๒ การบรหิารจดัการฐานทรพัยากรชมุชนอย่างย ัง่ยนื ๓ (๑-๒-๖) 
(Sustainable Community Resources Management) 
ศึกษา วิเคราะหต์น้ทุนชุมชนที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ทั้งทรพัยากรธรรมชาติ 

สิง่แวดลอ้ม ภมูปัิญญา วถิวีฒันธรรม เพือ่เป็นตน้ทุนในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของชมุชน
เชือ่มโยงสู่การเป็นผูป้ระกอบการสงัคมดว้ยการบรหิารจดัการและพฒันาจุดแข็งทีส่อดคลอ้งกบั
บรบิทชมุชน ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชนโ์ดยรวมต่อกจิการและ
ชมุชนไปพรอ้มๆ กนั ผ่านการประกอบการสงัคม 

SEP ๒๐๖๐๓  ทางรอดในโลกวกิฤต ๓ (๑-๒-๖) 
(Crisis Management and Solutions) 
ศึกษาเรยีนรูส้ถานการณข์องโลก ในมิติของสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

การเมอืง และสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะภยัธรรมชาตแิละผลกระทบจากสภาวะโลกรอ้นทีจ่ะส่งผลต่อวถิี
ชวีติ และการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม  แนวโนม้ผลกระทบในอนาคตจากการทีป่ระชากรโลกเพิ่ม
มากขึน้ ภาวะขาดแคลนน ้า อาหารและพลงังาน เพื่อวางแผนรองรบัวิกฤตการณท์ี่จะเกดิขึน้ใน
อนาคต มสีต ิรูต้น มกีารท างานเป็นมมี และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจในสถานการณว์กิฤตได ้
อย่างเขา้ใจ     

SEP ๒๐๖๐๔  เศรษฐกจิพอเพยีงภาคปฏบิตัสิ าหรบัชมุชน ๓ (๑-๒-๖)  
(Sufficiency Economy Implementation for  
Community) 
ฝึกปฏิบัติสรา้งฐานทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความพอมี พอกิน ขัน้

พืน้ฐานดว้ยการผลติอาหารปลอดภยั มคีวามภาคภูมใิจในการพึง่ตนเอง มคีวามอ่อนนอ้มถ่อมตน
ต่อธรรมชาติและเคารพต่อคุณค่าของชวีิต สามารถพึ่งพาตนเองอย่างง่ายในวิถีชวีิตประจ าวนั 
ตระหนักถงึอสิรภาพของการพึ่งตนเอง และคุณค่าของการใชช้วีติอย่างเบียดเบยีนธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ 

SEP ๒๐๖๐๕  ละครชมุชน ๓ (๑-๔-๔) 
(Community Drama) 
ศกึษาวธิกีารผลติละครชมุชน ใชรู้ปแบบละครแบบผสมผสาน เพือ่เลอืกรูปแบบที่

เหมาะสมส าหรบัการเล่าเร ือ่งปัญหาของแต่ละชมุชน ศกึษาวธิสีรา้งการมสี่วนรว่มในชมุชน ส่งเสรมิ
ใหช้มุชนเป็นผูร้ว่มจดัละคร และศกึษาการสรา้งบทละครจากบรบิทปัญหาของชมุชน โดยลงพืน้ที่
จรงิแลว้สรา้งสถานการณจ์ าลองใหนั้กศกึษาเป็นผูเ้ผชญิปัญหาชมุชนน้ันๆ เพือ่เรยีนรูปั้ญหาจาก
การจ าลองเป็นคนในชมุชน วิเคราะหบ์รบิทปัญหาและสรา้งสมมุติฐานความเป็นไปไดใ้นการ
แกปั้ญหา เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจกระบวนการและสามารถผลติละครชมุชนไดจ้รงิอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สามารถประสานสงัคมหรอืสมาชกิในชมุชนใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดจีากประเด็นเนือ้หาทีน่ าเสนอ
โดยเนน้ทีช่มุชนศนูยก์ลาง 
 

SEP ๓๐๖๐๖  กรณีศกึษานวตักรรมผูป้ระกอบการสงัคม ๓ (๑-๒-๖) 
(Case study on Innovation for Social Entrepreneur) 
ศกึษาและวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการประกอบการสงัคมทีส่รา้งการเปลีย่นแปลงทาง

สงัคม และถอดองคค์วามรูเ้ชงินวตักรรมจากกรณีศกึษาผูป้ระกอบการ เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การประยุกตใ์ชแ้ละสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ในการประกอบการสงัคมทีน่ าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 
 
 



 

SEP ๓๐๖๐๗  การตลาดดจิติลั และการสรา้งสรรคเ์นือ้หา ๓ (๑-๒-๖) 
(Digital Marketing and Content Creation)  
ศกึษาแนวทางการท าการตลาดในยุคดจิติอล โดยศกึษาจากกรณีศกึษา และ

การสรา้งสรรคเ์นือ้หาเพือ่เผยแพรผ่่านชอ่งทางดจิติลั โดยท าการวเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย การเขยีน
เนือ้หาและจดัหาภาพประกอบ พฒันาเป็นสือ่เพื่อเผยแพรผ่่านทางชอ่งทางออนไลนด์ว้ย ศึกษา
แอพพลเิคช ัน่ส าหรบัผูป้ระกอบการสงัคมเพือ่คน้หาเคร ือ่งมอืชว่ยเหลอืในการท างานผูป้ระกอบการ
สงัคมผ่านกลไกการตลาดดจิติลั 
 

SEP ๓๐๖๐๘  การสือ่สารทางการตลาดส าหรบัผูป้ระกอบการสงัคม   
๓ (๒-๑-๖) 
(Marketing Communication for Social Enterpreneur) 
ศกึษาลกัษณะเฉพาะของสือ่ชนิดต่างๆ ทัง้สือ่ทางนิเทศศาสตร ์ทศันศลิป์ วจิติร

ศลิป์ วรรณกรรม บทกว ีดนตร ีและภาพยนตร ์เพือ่น ามาจดัวางเป็นส่วนหน่ึงของการสือ่สารทาง
การตลาดเพือ่สงัคม เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้ลอืกใชส้ือ่ชนิดต่างๆ ไดถู้กตอ้งกบัรูปแบบและกระบวนการ
ที่สมัพันธก์บัพืน้ที่ชุมชนและสังคมน้ันๆ รูจ้กั เขา้ใจถึงประโยชนข์องการใชส้ื่อโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธใ์นการประกอบการสงัคม สามารถผลติสือ่อย่างง่ายทีม่ีตน้ทุนต ่าโดยใชท้รพัยากร
และตน้ทุนนทอ้งถิน่ เพื่อน าไปใชใ้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธไ์ดต้รงตามเป้าหมาย ท าให ้
กจิการด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยั่งยนื ศกึษาพลงัและอทิธพิลของสือ่ทีม่ผีลต่อการก าหนดหรอื
ชีน้ าการตดัสนิใจของผูร้บัสารผ่านการน าเสนอรูปแบบต่างๆ ประกอบดว้ย ข่าว สารคด ีโฆษณา 
เพือ่ใหรู้เ้ท่าทนัอ านาจและสิง่ทีแ่ฝงเรน้ในสือ่ เรยีนรูแ้ละจดัท าสือ่รูปแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสม ทัง้ทีเ่ป็น
สือ่ เสยีง ภาพ สิง่พมิพ ์สือ่สงัคมออนไลน ์ 
 

SEP ๔๐๖๐๙  องคก์รและการบรหิารส าหรบัผูป้ระกอบการสงัคม  ๓ (๒-๑-๖) 
(Organization and Management for Social 
Enterpreneur)  
ศึกษาตน้แบบผูป้ระกอบการสงัคมในชมุชน ระดบัประเทศ และระดบัโลก ทัง้

บุคคล องคก์ร เครอืข่าย โดยศกึษาทีม่า แนวคดิ และแนวทางการประกอบการสงัคมต่างๆ น้ัน เพือ่
ถอดความหมายการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม พรอ้มสกดับทเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรู ้และสามารถเชือ่มโยง
น ามาพฒันาตนพฒันางานได ้ศกึษากระบวนการรูปแบบเครอืข่าย และสรา้งทกัษะการประสานงาน
ในการประกอบธุรกจิเพื่อสงัคม สามารถสรา้งเครอืข่ายธุรกจิเพื่อใหเ้กดิประโยชนต์่อองคก์รและ
สงัคมทีย่ ั่งยืน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้ึงการบรหิารงานรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัสงัคมในปัจจุบนัทีม่ี
ความยดืหยุ่น และปรบัเปลีย่นบทบาทของสมาชกิชมุชนไดอ้ย่างเขา้ใจและยอมรบัการเป็นผูน้ ารว่ม 
และสามารถปรบัตนเป็นผูต้ามไดอ้ย่างเขา้ใจ ลดอตัตาตนเอง และเคารพในการอยู่รว่มกนั 
 

SEP ๔๐๖๑๐ การพฒันาศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม ๓ (๑-๒-๖) 
เฉพาะดา้น ๑ 
(Social Entrepreneurship Development I)   
ฝึกปฏิบตัิการพฒันาตน้แบบกิจการเพื่อสงัคมผ่านโครงงานผูป้ระกอบการ

สงัคม โดยบูรณาการความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิน าไปทดลองใชจ้รงิในพืน้ทีเ่ป้าหมาย กลุม่เป้าหมายโดยมี
ผูส้อนท าหนา้ทีเ่ป็นโคช้ผ่านคลนิิกผูป้ระกอบการสงัคม 
 
 
 
 



 

(๒.๓) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชพี 

๒.๓.๑ ผูป้ระกอบการสงัคมผ่านกระบวนการละคร 

SEP ๒๐๗๐๑  ประวตัศิาสตรล์ะครตะวนัตก ๓ (๓-๐-๖) 
(Western Drama History) 
ศกึษาประวตัศิาสตรล์ะครตะวนัตก โดยศกึษาภาพรวมประวตัศิาสตรต์ะวนัตก

ตั้งแต่ยุคกรกีโบราณจนถึงปัจจุบัน ทั้งปรชัญา ศาสนา ความเชือ่ การเมือง เศรษฐกิจและ
ความสมัพนัธข์องปัญหาในแต่ละยุคสมยั วเิคราะหเ์ช ือ่มโยงกบับทละครตะวนัตกแต่ละยุคสมยัและ
บทละครคลาสสิค เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจความสมัพนัธข์องประวตัิศาสตรท์ี่ส่งผลต่อบทละคร 
สามารถน าไปประยุกตว์เิคราะหปั์ญหาสงัคมได ้และเป็นพืน้ฐานส าหรบัการผลติละครเพือ่ประสาน
สงัคมรว่มสมยั 

SEP ๒๐๗๐๒ ละครเวทสีญัจรเพือ่การศกึษา ๓ (๑-๔-๔) 
(Theatre in Education on Tour)  
ศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละพฒันาการการสรา้งละครเวทสีญัจรเพือ่การศกึษาของ

คณะละครมรดกใหม่ และผลติละครเวทสีญัจรเพือ่การศกึษา โดยเลอืกจากเนือ้หาสาระการเรยีนรู ้
ระดบัมัธยมที่น่าสนใจ ๑ เร ือ่ง จดัแสดงจรงิในโรงเรยีนขยายโอกาส เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
กระบวนการผลิตละครเวทีสญัจรเพื่อการศึกษาเต็มรูปแบบ และสามารถวิเคราะหบ์ทเรยีนตาม
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษากบัความตอ้งการที่แทจ้รงิของนักเรยีน เพื่อน ามาผลิตละครอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละสง่เสรมิความเขา้ใจเนือ้หาตามหลกัสตูรใหแ้กนั่กเรยีนได ้

SEP ๓๐๗๐๓  การจดัการเทศกาลละครนานาชาต ิ ๓ (๑-๔-๔) 
(International Theatre Festival Management) 
ศึกษาวิธีการจดัเทศกาลละครนานาชาติ เป้าหมาย วิธีการ อุปสรรค และ

ผลกระทบ รวมทัง้ศกึษาการสรา้งเครอืข่ายละคร ทัง้ภาคทีีเ่ป็นศลิปินและภาคทีีเ่ป็นภาคส่วนของ
ทอ้งถิน่การปกครอง เชือ่มโยงเครอืขา่ยใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บัเทศกาลละครนานาชาต ิปฏบิตักิาร
รว่มจดัเทศกาลละครนานาชาต ิโดยมเีครอืข่ายละครรว่มงานเทศกาลจรงิ เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กและ
เรยีนรูก้ารเป็นผูจ้ดัเทศกาลละครนานาชาตโิดยตรง และสามารถด าเนินงานใหส้ าเรจ็ลุล่วงได ้เกดิ
ความรว่มมอืระหวา่งเครอืขา่ยและภาคตีา่งๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

SEP ๓๐๗๐๔  การจดัการชมุชนละคร ๓ (๑-๔-๔) 
(Theatre Community Management) 
ศึกษาประวตัิศาสตรก์ารสรา้งทางเลือก โดยเนน้ทีช่มุชนศิลปะทัง้ในอดีตและ

ปัจจุบนั คดัเลอืกกลุ่มชมุชนทีม่คีวามน่าสนใจมาเป็นกรณีศกึษา เรยีนรูรู้ปแบบการจดัการองคก์ร 
การกอ่ตัง้ ปัญหา อุปสรรค และเนือ้หาสาระของชมุชน ทดลองออกแบบชมุชนละคร และทดลองใช ้
ชวีติในชมุชนละคร เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจวธิกีารและลงมือสรา้งชมุชนละครของตนเอง หรอืรว่ม
สรา้งกบัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 

SEP ๓๐๗๐๕ ประวตัศิาสตรล์ะครไทย ๓ (๑-๒-๖) 
(Thai Drama History) 
ศกึษาพฒันาการละครไทย ทัง้พืน้บา้นและราชส านักตัง้แต่อยุธยาจนถงึปัจจบุนั 

โดยเนน้วรรณกรรมละครตัง้แต่สมยัรชักาลที ่๖ จนถงึบทละครทีส่ะทอ้นแนวคดิสงัคมและการเมือง
ในปัจจุบนั วเิคราะหเ์หตุปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิละครและผลกระทบจากละครทีม่ตี่อสงัคม กบัเหตุการณ์
ในสงัคมในชว่งเวลาต่างๆ ทดลองเล่นละครไทยรูปแบบต่างๆ เชน่ ละครชาตร ีละครนอก ละครใน 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความสมัพนัธข์องประวตัิศาสตรท์ี่ส่งผลต่อบทละคร สามารถน าไปประยุกต ์
วเิคราะหปั์ญหาสงัคมได ้และเป็นพืน้ฐานส าหรบัการผลติละครเพือ่ประสานสงัคมรว่มสมยั 



 

SEP ๓๐๗๐๖  ปฏบิตักิารนาฏศลิป์และดนตรตีะวนัตก ๓ (๓-๐-๖) 
(Practicum: Performing Arts and Western Music) 
ศกึษาแนวคดินาฏศลิป์และดนตรตีะวนัตก ฝึกปฏบิตักิารเล่นเคร ือ่งดนตรสีากล

หน่ึงชนิด และฝึกปฏบิตักิารพืน้ฐานเตน้แบบตะวนัตก เชน่ บลัเลย ์ฮพิฮอพ แจส๊แดนส ์หรอืลลีาศ 
เป็นตน้ เพื่อใหนั้กศกึษามีทกัษะพืน้ฐาน และน าทกัษะไปเป็นส่วนหน่ึงของการผลติละครประสาน
สงัคมรว่มสมยั ทัง้ในฐานะผูแ้สดงเองและในฐานะผูผ้ลติละคร 

SEP ๓๐๗๐๗  ประวตัศิาสตรล์ะครตะวนัออก ๓ (๓-๐-๖) 
(Eastern Drama History) 
ศกึษาประวตัศิาสตรล์ะครตะวนัออก โดยศกึษาภาพรวมประวตัศิาสตรต์ะวนัออก 

ตัง้แต่สมยัของราชวงศจ์ีน อินเดียราชวงศโ์มกุล จนถึงปัจจุบนั ทัง้ปรชัญา ศาสนา ความเชือ่ 
การเมือง เศรษฐกิจ และความสมัพนัธ ์ปัญหาในแต่ละยุคสมยั วิเคราะหเ์ช ือ่มโยงกบับทละคร
ตะวนัออกแต่ละยุคสมยั เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความสมัพนัธข์องประวตัิศาสตรท์ีส่่งผลต่อบทละคร 
สามารถน าไปประยุกตว์เิคราะหปั์ญหาสงัคมได ้และเป็นพืน้ฐานส าหรบัการผลติละครเพือ่ประสาน
สงัคมรว่มสมยั 

SEP ๓๐๗๐๘  ละครใบ ้  ๓ (๑-๔-๔) 
(Mime) 
ศกึษาและฝึกฝนทกัษะละครใบ ้ละครสตัว ์ละครกายกรรมเบือ้งตน้ เรยีนรูว้ธิกีาร

แสดงและวิธกีารสรา้งเร ือ่งราวแบบอวจันภาษา ฝึกปฏิบตัิโดยรว่มแสดงละครใบเ้บือ้งตน้ เพื่อให ้
นักศกึษามทีกัษะพืน้ฐาน น าทกัษะไปเป็นส่วนหน่ึงของการผลติละครประสานสงัคมรว่มสมยั ทัง้ใน
ฐานะผูแ้สดงเองและในฐานะผูผ้ลติละคร 

SEP ๓๐๗๐๙  การเขยีนบทละคร ๓ (๑-๒-๖) 
(Script Writing) 
ศึกษาการเขียนบทละครที่เน้นวิเคราะหปั์ญหาสงัคมไทยจากระดบัปัญหา

ทอ้งถิน่สู่ระดบัครอบครวั ถงึระดบับุคคล มุ่งเนน้การสรา้งเร ือ่งราวจากครอบครวัของนักศกึษาเอง 
โดยผสมผสานวธิกีารเขยีนบทจากสามส านักคอื ๑) ทฤษฎเีร ือ่งเล่ายาก : คณะละครมรดกใหม่ ๒) 
ทฤษฎจีติวเิคราะห ์: ซกิมนัตฟ์รอยด ์และ ๓) ทฤษฎสีญัศาสตร ์: Roland Bathers ซึง่ท าใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจพืน้ฐานของปัญหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบัปุถุชนและในระดบัสงัคม จนสามารถน าไปเขยีนบท
ละครได ้

SEP ๓๐๗๑๐  ปฏบิตักิารนาฏศลิป์ไทย ๓ (๑-๔-๔) 
(Practicum : Thai Performing Arts) 
ศกึษาแนวคดิและประวตัศิาสตรก์ารก่อก าเนิดของนาฏศลิป์ไทย เชือ่มโยงกบั

การศกึษา การร าและระบ าในรูปแบบต่างๆ โดยเนน้ทีก่ารแสดงโขน ศกึษาบทบาทหนา้ทีข่องการ
แสดงนาฏศลิป์ไทยในงานพธิตี่างๆ ฝึกซอ้มและปฏบิตักิารแสดงจรงิในรปูแบบประเพณีนิยมและโขน
ประยุกต ์เช ือ่มโยงการตบีทของโขนกบัการแสดงละครใบ ้ซ ึง่จะท าใหผู้เ้รยีนไดเ้พิม่ทกัษะพืน้ฐาน 
น าทกัษะไปเป็นสว่นหน่ึงของการผลติละครประสานสงัคมรว่มสมยั ทัง้ในฐานะผูแ้สดงเองและในฐานะ
ผูผ้ลติละคร 

SEP ๓๐๗๑๑  ละครส าหรบัผูถู้กกดขี ่ ๓ (๑-๔-๔) 
(Theater for the Oppressed) 
ศกึษาตวัอย่างขององคก์รทีม่ีความเหลือ่มล า้ระหว่างนายจา้งและลูกจา้งอย่าง

เด่นชดั และคดัเลอืกองคก์รตวัอย่างเพือ่สรา้งละครแทรกสด หรอืละครทีนั่กแสดงและคนดูมสี่วนรว่ม
และเปลีย่นแปลงละครระหว่างเล่นได ้เพือ่หาทางเลอืกและความเป็นไปไดใ้นการลดความเหลือ่มล า้
การกดขีท่างองคก์ร ผสมผสานวิธกีารของ Forum Theatre, Theatre of  the Oppress และ



 

ละครดน้สด ซึง่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละรว่มผลติละครส าหรบัผูถู้กกดขี ่รวมทัง้การเป็นกระบวนกรน า
กระบวนการสนทนากลุม่เพือ่หาทางออกในประเด็นต่างๆ 

๒.๓.๒ ผูป้ระกอบการธุรกจิเพือ่สงัคมภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

SEP ๒๐๗๑๒  ปฏบิตักิารเศรษฐกจิพอเพยีงข ัน้พืน้ฐาน  ๓ )๐-๙-๐(  
(Practicum I : Basic Levels of Sufficiency Economy) 
ฝึกปฏบิตักิารน าทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีงขัน้พืน้ฐานคอืการสรา้งระบบนิเวศที่

สมดุลและกระบวนการผลิตที่ย ั่งยืน สู่การพึ่งพาตนเองขัน้พืน้ฐานคือปัจจยั ๔ ของชวีิต ไดแ้ก่ 
อาหาร เคร ือ่งนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ทีอ่ยู่อาศยั “ขา้ว-ผา้-ยา-บา้น” เพือ่การพึง่พาตนเองและอยู่ได ้
อย่างพอเพยีงตามวถิชีมุชนของตน โดยเรยีนรูผ่้านประสบการณก์ารท างานจรงิในการอยู่ในชมุชน
ดว้ยตนเอง สามารถน าหลกัการและเคร ือ่งมอืมาวเิคราะหบ์รบิทของชมุชนในพืน้ทีป่ฏบิตักิาร สรา้ง
ความเขา้ใจกบัชมุชนในพืน้ทีป่ฏบิตักิาร รวมถงึท างานรว่มกบัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 

SEP ๒๐๗๑๓  ปฏบิตักิารเศรษฐกจิพอเพยีงข ัน้กา้วหน้า ๓ )๐-๙-๐(  
(Practicum II : Advance Levels of Sufficiency  
Economy) 
ฝึกปฏบิตักิารน าทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีงขัน้กา้วหนา้ไดแ้ก่ การรวมกลุ่มกนั

พฒันาผูป้ระกอบการสงัคมของตนเองหรอืกลุ่มของตนในรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัชมุชน เพือ่ใหเ้กดิ
งานทีย่งัประโยชนแ์กต่น ชมุชน และสงัคม โดยเรยีนรูผ่้านประสบการณก์ารท างานจรงิในโครงการ
ประกอบการสงัคมของตนเองในชุมชนของตน ปฏิบตัิการตามแผนและขัน้ตอนที่วางไว ้โดย
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยุกตค์วามรูท้างดา้นเศรษฐกจิพอเพียงและการประกอบการสงัคมมา
พฒันาใชก้บัสถานการณจ์รงิ สามารถเขยีนรายงานการเรยีนรูผ่้านประสบการณก์ารท างานจรงิ 
แลกเปลีย่น แบ่งปันความรูค้วามคดิเห็นกบัเพือ่นรว่มช ัน้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ 

SEP ๒๐๗๑๔  ปรชัญา ศาสนา และอารยธรรมไทย ๓ (๑-๒-๖) 
(Thai Civilization, Philosophy and Religion) 
ศึกษาความแตกต่างตามภูมิส ังคม และที่มาของอารยธรรมไทย ความ

เปลี่ยนแปลงเมื่อเผชญิกบัคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวตัน ์การปรบัตวัของ
ชมุชน และวฒันธรรมชมุชนไทยในปัจจบุนั เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้งึความเป็นมาของสงัคมไทยที่
ผ่านยุคสมยัต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง ความหลากหลายของชาตพินัธุ ์และอารยธรรมของชาตพินัธุ ์
น้ันๆ จนเป็นทีม่าของสงัคมพหุวฒันธรรมในปัจจบุนัซึง่อยู่รว่มกนัไดด้ว้ยความเคารพ ผูเ้รยีนมคีวาม
เคารพในความต่างของความคดิเห็น และเขา้ใจรูปแบบต่างๆ ของสังคมไทยทีก่ าลงัปรบัตวัรบักบั
ความเปลีย่นแปลงของโลกยุคปัจจบุนั   

SEP ๓๐๗๑๕  ปฏบิตักิารโครงการเชงิพืน้ทีต่ามหลกัภูมสิงัคม ๓ )๐-๙-๐(  
(Practicum III : Area-Based Project on Geo-Social  
Principles) 
ฝึกปฏบิตักิารน าทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีงขัน้พืน้ฐานคอืการสรา้งระบบนิเวศที่

สมดุลและกระบวนการผลิตที่ย ั่งยืน สู่การพึ่งพาตนเองขัน้พืน้ฐานคือปัจจยั ๔ ของชวีิต ไดแ้ก่ 
อาหาร เคร ือ่งนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ทีอ่ยู่อาศยัเพือ่การพึ่งพาตนเองและอยู่ไดอ้ย่างพอเพียงตามวถิี
ชมุชนของตน โดยเรยีนรูผ่้านประสบการณก์ารท างานจรงิในการอยู่ในชมุชนดว้ยตนเอง สามารถ
น าหลกัการและเคร ือ่งมือมาวิเคราะหบ์รบิทของชมุชนในพืน้ที่ปฏิบตัิการ สรา้งความเขา้ใจกบั
ชมุชนในพืน้ทีป่ฏบิตักิาร รวมถงึท างานรว่มกบัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 



 

SEP ๓๐๗๑๖  การบรหิารจดัการชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ ๓ (๒-๑-๖) 
(Management of Professional Learning Community) 
ศกึษาแนวคดิ หลกัการ และกรณีศกึษาของชมุชนการเรยีนรูต้่างๆ รูจ้กัพืน้ที่

สุขภาวะ ทุน และคุณค่าของชมุชน รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห ์ออกแบบ และสรา้งการมีส่วนรว่มใน
พืน้ที่ของตนเองใหเ้ป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู ้และจดัการความรูช้มุชนอย่างเป็นระบบ สามารถ
ถา่ยทอดใหก้บัผูส้นใจได ้

SEP ๔๐๗๑๗  การบรหิารการตลาดส าหรบัผูป้ระกอบการสงัคม ๓ (๑-๔-๔) 
(Marketing Management for Social Enterpreneur)  
ศกึษาแนวคดิ หลกัการของการบรหิารการตลาด การใชเ้คร ือ่งมอืสมยัใหม่ใน

การบรหิารการตลาด และศึกษาแนวทางการบรหิารการตลาดของผูป้ระกอบการสงัคมที่ประสบ
ความส าเร็จจากทั่วโลก เปรยีบเทียบกบัพฒันาการของผูป้ระกอบการสงัคมในประเทศไทย เพื่อ
น ามาปรบัใชก้บัแผนการบรหิารการตลาด ผูป้ระกอบการสงัคมของผูเ้รยีนและชมุชน 

SEP ๔๐๗๑๘  การบรหิารการเงินและการบญัชเีบือ้งตน้ ๓ (๑-๒-๖) 
ส าหรบัผูป้ระกอบการสงัคม 
(Accounting and Financial Managent for Social  
Enterpreneur) 
ศกึษาแนวทางการบรหิารการเงินและการบญัชเีบือ้งตน้ และการใชเ้คร ือ่งมือ

สมยัใหม่ หรอืแอพลิเคช ัน่ในดา้นการเงินและการบญัช ีเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ
สงัคมบนหลกัธรรมาภบิาล โปรง่ใสและเป็นธรรม ศกึษาแนวทางการระดมทรพัยากร ทุน และความ
รว่มมอืผ่าน Online Platform  และกลไกใหม่ๆ ทีน่ ามาปรบัใชก้บัการเป็นผูป้ระกอบการสงัคมใน
ศตวรรษที ่๒๑ 

SEP ๔๐๗๑๙  การพฒันาศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม ๓ (๑-๒-๖) 
เฉพาะดา้น ๒ 
(Social Entrepreneurship Development II) 
ศึกษาตน้แบบผูป้ระกอบการสงัคมทีเ่ป็นตน้แบบ “เฉพาะดา้น” หรอืเช ือ่มโยง

สมัพนัธก์บัการพฒันากจิการเพือ่สงัคมของผูเ้รยีนโดยผูเ้รยีนไดท้ดลองปฏบิตกิารสรา้งกจิการเพือ่
สงัคมของตนเอง พฒันาความเป็นผูป้ระกอบการสงัคมที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น สรา้งอตั
ลกัษณข์องผูป้ระกอบการสงัคมทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน และชมุชนทอ้งถิน่ทีม่าความเฉพาะตน  

๓) หมวดวชิาเลอืกเสร ี
SEP ๒๐๘๐๑  การจดัการขยะ ๓ (๑-๒-๖) 

(Waste Management) 
ศกึษาการแยกขยะ การจดัการขยะแตล่ะแบบ ทัง้การน ากลบัมาใชใ้หม่ น าไปท า

ปุ๋ ย น าไปซอ่มแซมและจ าหน่าย การก าจดัขยะอนัตราย การบรหิารจดัการขยะในครวัเรอืนและ
ชมุชน เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้งึความส าคญัของการแยกขยะ จนตระหนักและแยกขยะในวถิชีวีติ 
เพือ่ลดปรมิาณขยะทีจ่ะส่งผลกระทบตอ่โลกในอนาคตอย่างมาก ศกึษาความหมายและความส าคญั
ของขยะวทิยา กระบวนการบรหิารจดัการขยะ ปรมิาณและองคป์ระกอบขยะมูลฝอย สิง่ปฏกิูล และ
กากของเสยีทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยกีารออกแบบเตาเผาและทีฝั่งกลบขยะอย่างง่าย 
การน าขยะมูลฝอย สิง่ปฏกิูล และกากของเสยีไปใชป้ระโยชน ์(Recycling) การสรา้งจติส านึกใน
การมสี่วนรว่มกนัรบัผดิชอบฝึกการคดัแยกขยะ การน าขยะไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์เพือ่ใหผู้เ้รยีนได ้
มคีวามรูแ้ละทกัษะในการบรหิารจดัการขยะ รวมทัง้เกดิจติส านึกและตระหนักในการลดปรมิาณขยะ
ของตนเองและในชมุชน 

 



 

SEP ๒๐๘๐๒  อาหารและการปรุง ๓ (๑-๒-๖) 
(Culinary Arts) 
ศึกษาความส าคญัของอาหารต่อคุณภาพชวีิต การเลือกวตัถุดิบและการปรุง

อาหาร การปรุงอาหารคาว หวาน ตามสูตรอาหารทีแ่ตกต่างกนัตามภูมสิงัคมและอาหารนานาชาต ิ
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้ึงอารยธรรมอาหารของไทยและนานาชาต ิทีม่าจากความเขา้ใจวตัถุดิบ
อาหารชนิดต่างๆ และไดต้ระหนักถึงรสชาติทีแ่ตกต่างกนัของพืชอาหารทีเ่พาะปลูกเองตามหลกั
กสกิรรมธรรมชาต ิกบัพชืผลจากตลาด มคีวามรกัและความเคารพตอ่อาหาร 

SEP ๓๐๘๐๓ โครงการธุรกจิเพือ่สงัคมของนกัเรยีน ๓ (๑-๒-๖) 
(Student-Operated Social Enterprises) 
ศึกษาและด าเนินการท าโครงงานธุรกิจเพื่อสงัคม โดยการเขียนโครงงาน

น าเสนอแผนธุรกจิ เพือ่น าเสนอและขออนุมตักิูย้มืไปด าเนินการธรุกจิเพือ่สงัคม โดยจดัสรรก าไร
เป็น ๓ ส่วน (๑๐๐%) ไดแ้ก่ เป็นเงินเก็บสะสม รายไดร้ะหว่างเรยีน และชว่ยเหลอืสงัคม เพื่อใหม้ี
ความรูใ้นการน าไปประกอบธรุกจิเพือ่สงัคม สามารถพฒันาคณุภาพชวีติอย่างมั่นคงและยัง่ยนื 

SEP ๓๐๘๐๔  ปฏบิตักิารดนตรไีทย ๓ (๑-๔-๔) 
(Practicum : Thai Traditional Music) 
ศึกษาแนวคิดและประวตัิศาสตรก์ารก่อก าเนิดของดนตรไีทยในยุคสมยัต่างๆ 

อิทธพิลและการเปลีย่นแปลงของดนตรไีทยที่เกดิจากปัจจยัภายในและภายนอก ศึกษาบทบาท
หนา้ทีข่องดนตรไีทยในงานพิธตี่างๆ ฝึกซอ้มและปฏบิตักิารแสดงจรงิในรูปแบบประเพณีนิยมและ
ดนตรไีทยประยุกต ์เป็นตน้ เพือ่ใหนั้กศกึษามทีกัษะพืน้ฐาน น าทกัษะไปเป็นส่วนหน่ึงของการผลติ
ละครประสานสงัคมรว่มสมยั ทัง้ในฐานะผูแ้สดงเองและในฐานะผูผ้ลติละคร 

SEP ๓๐๘๐๕  ปรชัญาในภาพยนตร ์ ๓ (๑-๒-๖) 
(Philosophy in Film) 
ศึกษาแนวคิดทางปรชัญาของนักปรชัญาตะวันตกและตะวันออก ผ่าน

ภาพยนตรท์ีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการสรา้งชมุชน การสรา้งสงัคม และการสรา้งธรุกจิ ฝึกวเิคราะหส์ญั
ศาสตร ์ถอดความหมายจากสญัลกัษณท์ีป่รากฏในภาพ เพื่อใชเ้ป็นทกัษะในการวเิคราะหบ์รบิท
ชมุชนและสงัคมในดา้นค่านิยม และการใหค้ณุคา่ของแตล่ะสงัคม 

SEP ๓๐๘๐๖  แพทยแ์ละสมุนไพร ๓ (๑-๒-๖) 
(Thai Herbs Medication) 
ศกึษาแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรเพือ่การดแูลตนเองเบือ้งตน้ สมุนไพรพืน้บา้น

และการกนิอาหารเป็นยา การนวด ประคบ และการดูแลสุขภาพองคร์วม เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้งึ
อารยธรรมดา้นการแพทยข์องไทยทีเ่หมาะสมกบัภูมิสงัคมไทย ตระหนักถงึคุณค่าของแพทยแ์ละ
สมุนไพรไทย 

SEP ๓๐๘๐๗  ผา้และสิง่ทอไทย ๓ (๑-๒-๖) 
(Thai Traditional Textile) 
ศกึษาเร ือ่งผา้และการทอผา้จากวสัดุธรรมชาต ิเชน่ ฝ้าย ไหม การทอผา้ตาม

วิถีวฒันธรรมต่างๆ เทคนิคการทอและการเลือกลาย สิง่ทอในวิถีชวีิตของแต่ละภูมิสงัคม เพื่อให ้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้งึอารยธรรมการทอผา้ทีส่ะทอ้นถงึภูมิสงัคม ความเชือ่ ภูมิปัญญาทีแ่ตกต่างกนั 
ตระหนักถงึความเป็นมาอนัยาวนานของอารยธรรมของแผ่นดนิ  

 
 
 



 

SEP ๓๐๘๐๘  เครือ่งมอืและชา่งในงานกสกิรรม ๓ (๑-๒-๖) 
(Agricultural Tools and Technicians)  
ศกึษาการผลติเคร ือ่งมอืชา่งกสกิรรม การประกอบเคร ือ่งมอืชา่งกสกิรรม อาท ิ

จอบ เสยีม แวก รูจ้กัเคร ือ่งมอืชนิดต่างๆ และความเหมาะสมในการใชเ้คร ือ่งมือแต่ละประเภท การ
เก็บรกัษาและซอ่มบ ารุง เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้งึภูมิปัญญาดา้นเคร ือ่งมือชา่งทีใ่ชใ้นการเกษตร 
การกสกิรรม ทีแ่ตกตา่งตามภมูสิงัคม สามารถผลติ ซอ่ม และใชเ้คร ือ่งมอืไดอ้ย่างเหมาะสม 

SEP ๓๐๘๐๙  พลงังานทดแทน ๓ (๑-๒-๖) 
(Alternative Energy) 
ศกึษาและเรยีนรูพ้ลงังานทดแทนและการผลติพลงังานทดแทนขึน้เอง เชน่ ไบโอ

ดีเซล แกส๊ชวีภาพ พลงังานแสงอาทิตย ์การค านวณการใชพ้ลงังานทดแทนในบา้นและการ
ออกแบบการใชพ้ลงังานทดแทนชนิดต่างๆ ที่เหมาะสม การติดตัง้พลงังานทดแทนเพื่อใชใ้น
ครวัเรอืนและชมุชน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูถ้ึงความส าคญัของพลงังานทดแทนที่สามารถลด
ปรมิาณการใชพ้ลงังานจากฟอสซลิ ทีส่่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศของโลกได ้มคีวามสามารถใน
การพึง่ตนเองดา้นพลงังาน 

SEP ๔๐๘๑๐  การบรหิารกองทุนธุรกจิเงินกูส้ าหรบันกัเรยีน ๓ (๑–๒–๖)  
และผูป้กครอง 
(Management of Loan Funds for Students and Parents) 
ศึกษากระบวนการจัดตั้ง การบร ิหารจัดการ การมีส่วนร่วมของนักเร ียน 

ผูป้กครอง และชมุชน และฝึกปฏบิตัริว่มกบัผูป้กครองนักเรยีน เพือ่ใหเ้กดิขึน้ไดจ้รงิและเป็นแหล่ง
เงนิทุนหมุนเวยีนทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิรายไดท้ัง้แกนั่กเรยีนและผูป้กครอง 

SEP ๔๐๘๑๑  การแสดงเดีย่ว ๓ (๑-๔-๔) 
(Solo Performance) 
ศกึษาการแสดงเดีย่วในฐานะทีเ่ป็นเคร ือ่งมือส าหรบัการเล่าเร ือ่งในบรบิท ต่างๆ 

เชน่ การเทศนข์องนักบวช การสอนแบบ Lecture การเจรจาหว่านลอ้มทางการคา้ การพูดในที่
ประชมุ/ชมุชน การอ่านบทกว ีการแสดงแบบดน้สด และการแสดง Monologue ปฏบิตักิารผลติ
ละครทีใ่ชก้ารแสดงเดีย่ว จดัแสดงจรงิในประเด็นเนือ้หาทีก่ าหนด เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละฝึก
ปฏบิตักิารแสดงเดีย่วรูปแบบต่างๆ จนมทีกัษะพืน้ฐาน น าทกัษะไปเป็นส่วนหน่ึงของการผลติละคร
ประสานสงัคมรว่มสมยั ทัง้ในฐานะผูแ้สดงเองและในฐานะผูผ้ลติละคร 

SEP ๔๐๘๑๒  แผนทีช่วีติ  ๓ (๑-๒-๖) 
(Life Map) 
องคป์ระกอบของชวีติและธรรมชาตขิองสรรพสิง่  เหตุปัจจยัของปรากฏการณใ์น

ชวีิต การฝึกฝนตนเองบนเสน้ทางชวีิต และความตระหนักรูใ้นแผนที่ชวีิตของตนเอง น ามา
ประยุกตใ์ชสู้ก่ารวางแผนการด าเนินงานผูป้ระกอบการสงัคมใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของแผนทีช่วีติ 
 

 

 

 

 

 

 



 

องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม 

 การฝึกประสบการณภ์าคสนามในสาขาวชิาผูป้ระกอบการสงัคม มวีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่พูน
ความรูแ้ละประสบการณใ์หก้บันักศกึษา โดยเป็นการฝึกปฏบิตังิานในชมุชนของนักศึกษาเองใน
แหลง่เรยีนรูข้องภมูปัิญญาดา้นการประกอบการสงัคม ภายใตก้ารดแูลของอาจารยนิ์เทศ จ านวน ๒ 
ภาคการศกึษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ภาคการศกึษาละ ๘ สปัดาห ์ 
 
๑. มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม  
นักศกึษาสามารถ 
๑.๑.  ประยุกตห์ลกัการ แนวคดิ ทฤษฎกีารเป็นผูป้ระกอบการสงัคม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การท างานในงานประกอบการสงัคม และการผลกัดนัใหห้น่วยงาน องคก์รทีต่นเองฝึก
ปฏบิตังิานมผีลลพัธใ์นการท างานสงูขึน้ 

๑.๒.  ปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบ ซือ่สตัยส์จุรติ เขา้ใจในจรรยาบรรณวชิาชพีเป็นอย่างด ี
๑.๓.  มภีาวะการเป็นผูน้ า แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการท างาน คดิคน้นวตักรรมในการท างาน

ดา้นการประกอบการสงัคม      
๑.๔.  มทีกัษะในการประสานการปฏบิตังิาน ประสานความรว่มมอืกบับุคคลตา่งๆ ไดอ้ย่างดยีิง่ 
๑.๕.  สามารถสือ่สารโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการท างานไดอ้ย่างด ี   

๒. ชว่งเวลา  
การจดัเวลาและตารางการเรยีน  การฝึกประสบการณว์ชิาชพี จะมีในภาคการศกึษาที ่๑ 

ของปีการศกึษาที ่๓, และที ่๔ 
๓. การจดัเวลาและตารางสอน  
        จดัเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศกึษา หรอื ๒ วนัตอ่สปัดาหเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๘ สปัดาห ์

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรอืงานวจิยั 
หลกัสตูรนีม้กีารท าโครงงาน  

 
ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล 

๑. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา 
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธห์รอืกจิรรมของนกัศกึษา 

๑) ทางกาย  
    - ใชท้่าทกีารแสดงออกอย่างเหมาะสม 
    - สรา้งบุคลกิการเคลือ่นไหวของรา่งกาย  
      ไดอ้ย่างประทบัใจ 
    - สรา้งบุคลกิทีส่อดคลอ้งกบัมารยาทสงัคม 
    - การแสดงสหีนา้ ท่าทางทีนุ่่มนวล  
    - การแตง่กายทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน 

 
- สง่เสรมิใหนั้กศกึษามกีจิกรรมนอกหอ้งเรยีน 
- สง่เสรมินักศกึษาใหม้กีจิกรรมภายในสถาบนั  
- ฝึกการแสดงออกในหอ้งเรยีน 
- ฝึกแสดงท่าทางและการเคลือ่นไหว 
- จดัฝึกอบรมเสรมิพเิศษ  
- การสะทอ้นบุคลกิและพฤตกิรรม โดยอาจารย ์
   ผูส้อน 

๒)  ทางวาจา  
    - ใชว้าจาสภุาพ 
    - รูจ้กัการพูดและการน าเสนอตาม   

สถานการณ ์
    - ทกัษะการตัง้ค าถาม 
    - มคีวามสามารถในการอธบิายเร ือ่งราวตา่งๆ 

 
- แสดงบทบาทสมมตใินระหวา่งการเรยีน 
- ฝึกพูดอธบิายโดยการเลา่เร ือ่ง 
- ฝึกน าเสนอกรณีศกึษาตา่ง ๆ  
- การฝึกอบรมเพิม่เตมิ เสรมิทกัษะการน าเสนอ 
- การท ากจิกรรมของนักศกึษา 
 
 



 

๓) ทางใจ 
    - มจีติส านึกในการท างานพฒันา 
    - เขา้ใจความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
    - รูจ้กัการใหอ้ภยั  
    - มมีคีวามภมูใิจในผูป้ระกอบการสงัคม 

 
- การสอดแทรกอดุมคตใินระหว่างการสอน  
- สอนประวตัขิองผูท้ีม่คีวามโดดเดน่ในวชิาชพี 
- น าประวตัขิองปราชญช์มุชนมาสอน หรอื 
   การศกึษาดงูาน 
- การสะทอ้นความสมัพนัธเ์ช ือ่มโยง คณุคา่แท ้

๔) ศกัยภาพอืน่  
    - การใฝ่รู ้ชา่งสงัเกต 
    - ตดัสนิปัญหาเฉพาะหนา้ไดด้ ี
    - มไีหวพรบิปฏภิาณ  
    - มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 
    - การประสานประโยชน ์
    - มมีนุษยสมัพนัธด์ ี
 

 
- สอนภาคปฏบิตัใินช ัน้เรยีน 
- การใชก้รณีศกึษาตา่ง ๆ  
- การฝึกอบรมเสรมิทกัษะ 
- การใชก้รณีศกึษา  
- การศกึษาดงูานองคก์ร ชมุชน หรอืบุคคลทีโ่ดดเดน่ 

 
๒.  การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 
 ๒.๑ คุณธรรม จรยิธรรม 
        ๒.๑.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม  

๑) มจีติส านึกและเขา้ใจธรรมชาตขิองตนเอง ผูอ้ืน่ และสงัคม 
๒) มคีวามเขา้ใจในหลกัการด าเนินชวีติทีถ่กูตอ้งตามท านองคลองธรรม 
๓) มคีวามตระหนักและเห็นคุณคา่ในความแตกตา่งของชาตพินัธุ ์ตลอดจน
วฒันธรรมของชาตแิละนานาชาต ิ

๔) มหีลกัในการคดิวเิคราะห ์ตดัสนิใจ และแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผล 
๕) มจีติสาธารณะพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืผูอ้ืน่เมือ่มโีอกาส 

๒.๑.๒ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
๑) ก าหนดใหม้จีรรยาบรรณของนักศกึษาโดยเฉพาะ 
๒) สอนจรรยาบรรณ คณุธรรม จรยิธรรมสอดแทรกในรายวชิา 
๓) สอนโดยใชก้รณีศกึษาและอภปิรายรว่มกนั 
๔) สอนโดยองิหลกักฎหมายทีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณ 
๕) การแสดงออกอนัเป็นแบบอย่างทีด่ขีองผูส้อน  
๖) จดัใหม้รีะบบและกลไกทีป่ระสมประสานและเชือ่มโยงระหวา่งการเรยีนการสอน
ในกจิกรรมนอกหลกัสูตร ในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมของนักศกึษา 

๒.๑.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม  
๑) ก าหนดใหม้กีารประเมนิระหวา่งการเรยีน และเมือ่จบการศกึษา 
๒) ใชเ้คร ือ่งมอืประเมนิทีห่ลากหลาย ไดแ้ก ่การสมัภาษณ ์แบบสอบถาม การ
สนทนากลุม่แบบบนัทกึ แบบประเมนิและแบบวดัทีเ่กีย่วขอ้ง 

๓) ก าหนดใหม้ผีูม้สีว่นเกีย่วขอ้งรว่มกนัประเมนิ ไดแ้ก ่นักศกึษาประเมนิตนเอง 
กลุม่เพือ่นอาจารย ์ผูร้บับรกิาร อาจารยพ์ีเ่ลีย้งในแหลง่ฝึก และผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๔) สงัเกตพฤตกิรรมในการท างานกลุ่ม การแสดงออกโดยวาจาในการน าเสนอ  
๒.๒ ความรู ้

 ๒.๒.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้
๑) มพีืน้ฐานวชิาชพี เขา้ใจแนวคดิและทฤษฎดีา้นการประกอบการเพือ่สงัคม 
๒) มคีวามรู ้สามารถเชือ่มโยงเนือ้หาสู่การปฏบิตัแิละระหวา่งศาสตรไ์ด ้ 
๓) มคีวามรอบรู ้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม สิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ 
ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ



 

๔) เผยแพรอ่งคค์วามรูข้องตนสูช่มุชนและสงัคม 
๒.๒.๒ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นความรู ้
๑) การบรรยายในช ัน้เรยีน และการถาม-ตอบ 
๒) มอบหวัขอ้เร ือ่งใหค้น้ควา้และท ารายงานทัง้แบบเดีย่วและแบบเป็นกลุม่  
๓) ท ารายงานเปรยีบเทยีบความรูจ้ากหอ้งเรยีนกบัการท างานจรงิจากภาคปฏบิตั ิ
๔) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยใหผู้ส้อนตัง้ค าถามตามระบบการสอนโดยยึดผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง 

๕) การศกึษานอกสถานทีแ่ละท ารายงาน 
๖) สอนโดยการสาธติและฝึกทกัษะในช ัน้เรยีน 
๗) ใชก้ารสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง และพฒันาทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ของนักศกึษา (Self-directed Learning) 

๘) ใชส้ือ่ชว่ยสอน และอุปกรณใ์นหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ใหนั้กศกึษาฝึกฝนทัง้ทีเ่ป็น
สว่นหน่ึงของการเรยีนและฝึกฝนเพิม่เตมิดว้ยตนเอง 

๙) ใชร้ปูแบบการสอนทีห่ลากหลายผสมผสานกนั ซึง่รวมถงึการบรรยาย สมัมนา
การปรกึษาหารอืกลุม่ย่อย Case Study/Case Conference เป็นตน้ 

๒.๒.๓  กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้
๑) ใชรู้ปแบบและเคร ือ่งมือประเมินทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ การทดสอบทัง้ขอ้เขยีน
และปากเปล่า การท ารายงาน การวเิคราะหก์รณีศกึษา การท าโครงการ และ
การสาธติยอ้นกลบั   

๒) เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย ์นักศึกษา และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

๒.๓ ทกัษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 
๑) มสีตสิมัปชญัญะ รูต้วัและมวีนัิยอยู่ในชวีติประจ าวนั สามารถทบทวน ยอ้นมอง 
สะทอ้นขอ้ดแีละขอ้เสยีตดิขดั ควบคุมอารมณ ์วาจาและการกระท า เปิดใจรบั
ฟังและไม่ด่วนตดัสนิ มคีวามเป็นกลัยาณมติร พรอ้มทัง้มหีลกัธรรมประจ าใจ
เพื่อพฒันาปรบัปรุงตนเองอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในดา้นสมัมนาอาชพีและการ
ด าเนินชวีติ 

๒) รูจ้กัประพฤติตนถูกตอ้งตามกาลเทศะ รูจ้กัเป็นทั้งผูใ้หแ้ละผูร้บัค านึงถึง
ประโยชนส์่วนรวมในล าดบัตน้ๆ และผสานประโยชนจ์ากความแตกต่างได ้
อาท ิชาตพินัธุ ์วฒันธรรม เป็นตน้ 

๓) มองเห็นความเชือ่มโยงสมัพนัธข์องตนกบัสิง่แวดลอ้ม ตระหนักรูคุ้ณค่า รว่ม
อนุรกัษ ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม กลา้ท าในสิง่ที่
ถกูตอ้งเพือ่ประโยชนส์ว่นรวม 

๔) มหีลกัในการคดิวเิคราะห ์ตดัสนิใจ และแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผล 
๕) มจีติสาธารณะพรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืผูอ้ืน่เมือ่มโีอกาส 

๒.๓.๒ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 
เอือ้อ านวยโอกาสใหใ้ชค้วามคดิและแสดงความคดิเห็นทัง้ในช ัน้เรยีนและแหล่ง

ฝึกปฏบิตั ิการพฒันาทัง้โดยการพูดและเขยีน เชน่ อภปิราย สมัมนา กรณีศกึษา และท ารายงานใน
รายวชิาตา่ง ๆ ตามหลกัสตูร 

๒.๓.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 
 ใชว้ธิกีารประเมนิผลทีห่ลากหลาย ดงันี ้
๑) การสอบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ทัง้โดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน    
และกรณีศกึษา 



 

๒) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหา และ
การศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การประชุม
ปรกึษาหารอื การสมัมนา รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม เป็นตน้ 

๓) ประเมนิผลโดยตวันักศกึษา อาจารยแ์ละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการเรยีนการสอน 
 

๒.๔ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
๒.๔.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบ 
๑) ทกัษะการเป็นผูอ้ านวยการเรยีนรู ้(Facilitator) ออกแบบการเรยีนรูใ้นการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ดอ้ย่างเป็นระบบ มศีลิปะในการจดัการประชมุสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์พรอ้มเผชญิปัญหาและสามารถหาทางแกไ้ขไดอ้ย่างแยบ
คาย สง่ผลใหเ้กดิการเรยีนรูต้ามจดุมุ่งหมายทีว่างไว ้ 

๒) ทกัษะการเป็นกลัยาณมิตร สรา้งการมีส่วนรว่ม ในการติดตามและพฒันา
ผลงานผ่านระบบเพื่อนรว่มโคช้ (Peer coaching) และการมีภาวการณฟั์ง
อย่างลกึซึง้ รูจ้กัใชก้ารพูดทีเ่ป็นประโยชน ์(Productive Conversation) 

๓) มีทกัษะในการท างานเป็นทีม รูจ้กัยอ้นมองตนปรบัแกท้ี่ตนเองยิ่งกว่าเพ่งเล็ง
ผูอ้ืน่ และชกัชวนใหผู้อ้ืน่เขา้สู่การท างานดว้ยการวางใจใหเ้ป็นปกติที่มีการ
ภาวนาเป็นมงคลชวีติได ้

๔) ทกัษะการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย เชน่ ระหวา่งสถาบนักบั
ชมุชนองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน 

๒.๔.๒ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 จดัการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาและส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบั
ผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน ผูเ้รยีนกบัผูใ้ชบ้รกิาร โดยใชก้ารอภปิราย กลุ่มย่อย การฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้
เนน้การท างานเป็นทมี ทัง้ในรายวชิาทฤษฏแีละรายวชิาปฏบิตั ิเพือ่ใหส้ามารถพฒันาบทบาทการ
เป็นผูน้ าและผูต้าม 

๒.๔.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ 

๑) ในช ัน้เรยีน ประเมินจากการท างานกลุ่ม การแสดงบทบาทเป็นผูน้ าและ
สมาชกิในทมี   

๒) ในการฝึกปฏิบตัิ ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกขณะปฏิบัติงานใน
บทบาทหวัหนา้ทีมและสมาชกิทีม รว่มกบัเพื่อนรว่มงานและทีมท างาน การ
ประสานงานในการสือ่สารในทมี 

๒.๕ ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
๒.๕.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑) สามารถใหข้อ้มูลเชงิตวัเลข คิดวิเคราะห ์จ าแนก และตีความขอ้มูลทัง้เชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพสูก่ารปฏบิตั ิ

๒) สามารถใชภ้าษาในการสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้การพูด เขยีน อา่น  
๓) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ น าเสนอ และสือ่สารไดท้นัต่อ
เหตกุารณ ์ 



 

๒.๕.๒ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑) จัดกิจกรรมการเร ียนรู ใ้หว้ิเคราะหข์อ้มูลในสถานการณ์จ าลอง และ 
สถานการณจ์รงิ ใหม้กีารน าเสนอรายงานในบรบิททีห่ลากหลาย 

๒) จดัใหม้ีโครงการส่งเสรมิการใชท้กัษะการสือ่สาร ทัง้การพูด การฟังและการ
เขยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

๓) จดัใหม้ีหอ้งปฏิบตัิการ เพื่อส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
รวบรวม จดัเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลพัธเ์ป็นสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ 

๒.๕.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑) ประเมนิผลโดยสอบขอ้เขยีนและปากเปลา่ 
๒) ประเมนิผลจากการน าเสนอผลงาน 
๓) ประเมนิผลจากการใชค้อมพวิเตอร ์ 
๔) ประเมนิผลจากการสรปุหวัขอ้ทีม่อบหมายใหค้น้ควา้ 
๕) ตัง้ค าถามและสงัเกตวธิกีารตอบ 
๖) ประเมนิผลจากการย่อเร ือ่งใหอ้า่นในหอ้งเรยีน 

 ๒.๖ ทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี 
  ๒.๖.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี 

๑) สามารถประกอบการสงัคมบนฐานความรู ้ฝึกปฏบิตัจิรงิ พึง่พาตนเองไดแ้ละ
เกือ้กลูตอ่ชมุชนและสงัคม 

๒) สามารถเรยีบเรยีงความรูภ้ายในตน เผยแพรไ่ปยงัชมุชนเพือ่สรา้งการมีส่วน
รว่มในการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนื 

๓) สรา้งชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Community: 
PLC)   

  ๒.๖.๒ กลยุทธก์ารสอนในการพฒันาทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี  

๑) การพฒันาทกัษะผ่านการฝึกปฏบิตัใินสถานการณจ์ าลองในหอ้งเรยีน การ
แสดงบทบาทสมมต ิการสาธติ การสะทอ้นการท างาน การเรยีนรูผ่้านสือ่การ
เรยีนรูต้า่ง ๆ เชน่ วดีทิศัน ์เป็นตน้ 

๒) การพฒันาทกัษะผ่านการฝึกปฏิบตัิในสถานการณจ์รงิในชมุชนและ โดย
จดัการเรยีนการสอน ทีพ่ฒันาการคดิวเิคราะห ์และการตดัสนิใจทางคลนิิก
บนพืน้ฐานทางคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี กจิกรรมการ
เร ียนการสอนไดแ้ก่ การศึกษาและดูแลผูร้บับร ิการทั้ง เป็นรายบุคคล 
ครอบครวั และชมุชน    

๓) การพฒันาทกัษะผ่านการท ากจิกรรม ต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการสาธารณสุข
ชมุชน กจิกรรมค่ายอาสาพฒันา/โครงการพฒันาชมุชนและสงัคม โครงการ
พฒันาวทิยากรกระบวนการ ฯลฯ 

๒.๖.๓  กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชพี 

๑) รปูแบบการประเมนิ ประเมนิจาก 
- การทดสอบ สอบปากเปลา่ สาธติยอ้นกลบั สอบขอ้เขยีนทีเ่ป็น
สถานการณจ์ าลองจากสถานการณจ์รงิ  
- การประเมนิตดิตามพฒันาการโดยการ Individual conference,
รายงานการท ากจิกรรมในชมุชน แบบฝึกหดั 



 

-  ประเมนิผลการปฏบิตัใินสถานการณจ์รงิ 
๒) ผูป้ระเมนิ ประกอบดว้ย นักศกึษาประเมนิตนเอง อาจารยผู์ส้อน อาจารยพ์ี่
เลีย้งเพือ่นรว่มทมี ผูใ้ชบ้รกิาร และผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 
๒.๗ ทกัษะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  ๒.๗.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม 
๑) รูจ้กัป้องกนัผลกระทบดา้นมลภาวะของสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิแกม่นุษยแ์ละโลก  
๒) ทกัษะการใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุค่าและเกดิประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิ 
๓) สามารถเปรยีบเทยีบประโยชนจ์ากการใชว้สัดจุากธรรมชาตกิบัวสัดุ
สงัเคราะห ์และเลอืกใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

๒.๗.๒ กลยุทธก์ารสอนในการพฒันาทกัษะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

๑) สรา้งความเขา้ใจผ่านกรณีศกึษาถงึผลกระทบดา้นมลภาวะทีม่ตีอ่มนุษยแ์ละ
โลกทีเ่กดิจากการท าลายสิง่แวดลอ้ม 

๒) อภปิรายแลกเปลีย่น จดัสมัมนา จดักจิกรรม รณรงค ์เพือ่สรา้งจติส านึกใน
การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

๓) เรยีนรูก้ารแยกแยะ วเิคราะหป์ระโยชนข์องวสัดธุรรมชาตแิละวสัดสุงัเหคราะห ์
เพือ่น าไปปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม 

๒.๗.๓  กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

๑) จดัใหม้กีารเรยีนรูแ้ละท างานผ่านกลุม่เรยีนรู ้(Group Learning) เพือ่ใหเ้กดิ
การถ่ายทอดประสบการณก์ารเรยีนรูท้ี่หลากหลายและมีความรบัผิดชอบ
รว่มกนั 

๒) กจิกรรมและการประกอบการสงัคมทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
๓) การถอดบทเรยีนเกี่ยวกบัความเขา้ใจในการเลือกใชป้ระโยชนข์องวสัดุ
ธรรมชาตแิละวสัดสุงัเคราะหอ์ย่างแทจ้รงิ 

 
หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา 

๑. กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน )เกรด(  

๑.๑.  ระบบคา่คะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดบั คอื 
     ระดบัคะแนน      คา่ระดบัคะแนน  
   A    ๔.๐ 
   B+    ๓.๕ 
   B    ๓.๐ 
   C+    ๒.๕ 
   C    ๒.๐ 
   D+    ๑.๕ 
   D    ๑.๐ 
   F    ๐ 
 
๑.๒.    ระบบไม่มคีา่ระดบัคะแนน ใหใ้ชส้ญัลกัษณด์งันี ้

     สญัลกัษณ์      ความหมายของผลการเรยีน  
S   เป็นทีพ่อใจ (Satisfaction) 
U   ไม่เป็นทีพ่อใจ (Unsatisfaction) 



 

I   การวดัผลยงัไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
P   การเรยีนการสอนยงัไม่สิน้สดุ (In Progress) 
W   การถอนรายวชิา (Withdrawn) 

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
๒.๑.  ใหอ้าจารยผู์ส้อนแสดงตวัอย่างการประเมนิผลนักศกึษาเพือ่การทวนสอบทุกรายวชิา 
๒.๒.  จดัตัง้กรรมการทวนสอบเพือ่สุม่ตรวจสอบการใหค้ะแนนในรายวชิาหรอืรายงานของ

ผูเ้รยีน 
๒.๓.  เปรยีบเทยีบการใหค้ะแนนขอ้สอบแตล่ะขอ้ ในแตล่ะรายวชิาตามเกณฑท์ีก่ าหนดเพือ่ให ้

ผูส้อนแตล่ะคนมมีาตรฐานการใหค้ะแนนโดยเฉพาะรายวชิาทีม่ผูีส้อนมากกวา่ ๑ คน 
๒.๔.  จดัท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรบัรายวชิาเดยีวกนัในกรณีทีม่ผูีส้อบหลายคน 
๒.๕.  ส ารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัค าถามในแตล่ะขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑติเพือ่ปรบัมาตรฐาน

ขอ้สอบ 
 
๓. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 
๓.๑.  เรยีนและลงทะเบยีนครบตามโครงสรา้งทีห่ลกัสตูรก าหนดภายในเวลาไม่เกนิ ๘ ปี  
๓.๒.  ตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
๓.๓.  ผ่านการฝึกปฏบิตัหิรอืฝึกประสบการณว์ชิาชพีตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 

 
อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
อาจารย ์ดร. ภทัร  ยนืยง 

 อาจารย ์ดร. ภญ. พชัราภรณ ์ ปัญญาวฒุไิกร 
อาจารยเ์มยล์ภสั  บุญสทิธิว์จิติร 
อาจารยก์มนวรรณ  พุทธาภริตัน ์
อาจารยพ์ารา  อภญิญาชน 

 
 

อเีมล ์: admin_se@arsomsilp.ac.th 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ : ๐๒ ๔๙๐ ๔๗๔๘ - ๕๔ ตอ่ ๑๑๓ 

 
 



 

การลาและการรกัษาสถานภาพนักศึกษา 
การลาพักการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ศึกษาระเบียบสถาบันอาศรมศิลป์ ว่า
ด้วยระบบการศึกษาส าหรบัข้ันบัณฑิตศึกษา และให้ปฏิบัติดังนี ้

๑. นักศึกษาย่ืนค ารอ้งขอลาพักการศึกษา ท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
๒. ย่ืนค ารอ้งพรอ้มหลักฐานประกอบเหตุผลการขอลาพักการศึกษาท่ีงานทะเบียนและ

ประมวลผล 
๓. ติดตามผลการพิจารณาท่ีงานทะเบียนและประมวลผล และช าระเงินค่ารักษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพร้อมส่ง
หลักฐานการโอนเงินและส าเนาเลขท่ีบัญชีธนาคารของนักศึกษา ยกเว้นกรณีท่ี
นักศึกษาได้ช าระค่าเล่าเรยีนในภาคการศึกษาท่ีลาพัก น้ันไว้แล้ว 

๔. กรณีท่ีนักศึกษาได้ช าระค่าเล่าเรยีนในภาคการศึกษาท่ีจะลาพักไว้ล่วงหน้า แต่ได้ย่ืน
ค ารอ้งขอลาพัก ก่อนเปดิภาคเรยีน นักศึกษาสามารถช าระเงินค่ารกัษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา และท าค ารอ้งขอคืนเงินค่าเล่าเรยีนท่ีช าระไปก่อนล่วงหน้าน้ันได้ 

 

การลาพักการศึกษาเพราะป่วย 
 นักศึกษาท่ีป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าส่ังแพทย์เกินกว่าร้อยละ  ๒๐  
ของเวลาเรียนท้ังหมด หรือเกินกว่า ๓ สัปดาห์ โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง และ
ด าเนินการภายในสัปดาห์ท่ี ๑๒ ของทุกภาคการศึกษา 
 
การลาพักการศึกษาเพราะมีความจ าเป็นส่วนตัว 
 นักศึกษาต้องศึกษามาแล้วอย่างน้อย  ๑  ภาคการศึกษา หลักสูตรปริญญาต้องมีผล
การศึกษาแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร
มหาบัณฑิตต้องมีผลการศึกษาแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ โดยต้องด าเนินการก่อน
สัปดาห์ของการสอบประจ าภาค 
 
การลาป่วย มี ๒ ประเภท 
๑) การลาป่วยก่อนสอบ  ในกรณีท่ีนักศึกษาป่วยก่อนท่ีการเรยีนในภาคน้ันจะส้ินสุดลง และยัง

ป่วยอยู่จนกระท่ังถึงวันสอบไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรอืทุกรายวิชาได้ นักศึกษา
ต้องลาป่วยก่อนสอบเน่ืองจากหมดก าหนดการลาพักการศึกษาแล้ว 

๒) การลาป่วยระหว่างสอบ ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษาจนส้ินภาคการศึกษาแล้ว และป่วย
ระหว่างสอบจนไม่สามารถมาเข้าสอบในบางรายวิชา หรอืทุกรายวิชาได้ นักศึกษาต้องลาป่วย
ระหว่างสอบ ซ่ึงการลาป่วยท้ัง  ๒  ประเภท  ให้ปฏิบัติดังนี ้

๑. ท าค ารอ้งขอลาป่วย ท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
๒. ย่ืนค าร้อง ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว พร้อมหลักฐานใบรับรอง

แพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลของเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุข
รับรอง ความเห็นของแพทย์ระบุวันท่ีป่วย ต้องเป็นวันเวลาท่ีนักศึกษาป่วยและขาดสอบใน
รายวิชาน้ัน ๆ  

๓. ติดตามผลการพิจารณาท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
 

 หมายเหต ุนักศึกษาต้องยื่นค ารอ้งขอลาป่วย ภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันท่ีเริ่มป่วย นักศึกษา
ท่ีได้รบัอนุมัติให้ลาป่วยและได้รบัสัญลักษณ์ I จะต้องแก้สัญลักษณ์ I มิฉะนั้นสัญลักษณ์  I จะถูก
เปลีย่นเป็น F หรอื U ภายในสองสัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีน 
 
การถูกส่ังพักการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีกระท าผิดระเบียบฯ ของสถาบันฯ และมีค าส่ังถูกลงโทษ ให้พักการศึกษา จะต้อง
ช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ีถูกส่ังพัก
การศึกษา 
 



 

การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 เม่ือนักศึกษาต้องพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามกฎระเบียบสถาบันอาศรมศิลป์ 
เน่ืองจากไม่มาลงทะเบียนเรยีนหรอืไม่ได้รกัษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษา นักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาน้ัน 
โดยให้ปฏิบัติดังนี ้

๑. นักศึกษาย่ืนค ารอ้งท่ัวไปท่ีงานทะเบียนและประมวลผล  
๒. ย่ืนค ารอ้งท่ัวไปพรอ้มท้ังแนบบันทึกชีแ้จงเหตุผลประกอบค ารอ้งท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
๓. ติดตามผลการพิจารณาท่ีงานทะเบียนและประมวลผลเพ่ือช าระค่าคืนสถานภาพการเป็น

นักศึกษา 
 

การลาออก 
 นักศึกษาท่ีต้องการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ท าค ารอ้งขออนุมัติจากอาจารย์ท่ี
ปรกึษา โดยให้ปฏิบัติดังนี ้

๑. นักศึกษาย่ืนค ารอ้งท่ัวไปท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
๒. ย่ืนค ารอ้งท่ีระบุเหตุผลของการลาออกท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
๓. เม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาอนุมัติการลาออก จะมีผลนับจากวันท่ีนักศึกษาย่ืนค าร้องขอ

ลาออกท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
๔. นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาออก สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียน ยกเว้นกรณีท่ี

นักศึกษาย่ืนค าร้องขอลาออกก่อนวันเปิดภาคเรียนท่ีได้ช าระค่าเล่าเรียนของภาค
การศึกษาน้ัน ไปล่วงหน้าแล้ว 

 

การรกัษาสถานภาพนักศึกษา 
 นักศึกษาท่ีไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาน้ัน ต้องรกัษาสถานภาพนักศึกษา 
และข าระค่ารกัษาสถานภาพภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาน้ัน 
 

เงื่อนไขการพ้นสภาพนักศึกษา 
๑.  นักศึกษาจะอยู่ในสภาพรอพินิจเม่ือผลการศึกษาของทุกวิชาท่ีเรยีนมาต้ังแต่ต้นจนถึงภาค

การศึกษาท่ีแล้ว คิดเป็นแต้มเฉลี่ยได้ต ่ากว่า ๒.๐๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสูตรมหาบัณฑิตต้องมีผลการศึกษาแต้มเฉลี่ยได้ต ่ากว่า ๓.๐๐ 

๒.  การพ้นสภาพนักศึกษาเกิดข้ึนในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 
๒.๑. ส าเรจ็การศึกษา 
๒.๒. ลาออกเม่ือได้รบัอนุมัติจากประธานสาขาวิชาแล้ว 
๒.๓. ไม่สามารถส าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาสูงสุดท่ีหลักสูตรก าหนด 
๒.๔. คะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึงตั้งแต่ ๖ หน่วยกิตข้ึนไป ต ่า

กว่า ๒.๐๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต ต ่ากว่า 
๓.๐๐ ซ่ึงมีผลท าให้พ้นสภาพนักศึกษา ในภาคศึกษาถัดไป 

๒.๕. เป็นนักศึกษารอพินิจ ๑ ภาคการศึกษา แล้วผลการศึกษาของวิชาท่ีเรียนในภาค
การศึกษาท่ีอยู่สภาพรอพินิจน้ัน เม่ือน าไปค านวณแต้มเฉลี่ยแล้ว นักศึกษารอพินิจ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า ๒.๐๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร
มหาบัณฑิตต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า ๓.๐๐ 

๒.๖. สถาบันส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษา 
๒.๗. ไม่รกัษาสถานภาพการศึกษาโดยไม่มีเหตุสมควร 
๒.๘. ไม่ลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาหน่ึงภาคการศึกษาใดติดต่อกัน ๒ ภาค

การศึกษาโดยไม่ได้รับอนุมัติจากประธานสาขาวิชาให้ลาพักการศึกษา  ยกเว้น
กรณีท่ีอยู่ในระหว่างรอสอบประมวลความรู ้หรอื สอบปากเปล่า 

๒.๙. สอบวิทยานิพนธแ์ล้ว ๒ ครัง้และได้ผล “ผลไม่เป็นท่ีพอใจ”  ท้ัง ๒ ครัง้ 
๒.๑๐. สอบประมวลความรู้หรือสอบปากเปล่าตก ๒ ครั้ง และไม่ได้รับอนุมัติจาก

ประธานสาขาวิชาให้สอบใหม่ 
๒.๑๑. ลาพักเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกันโดยไม่ได้รบัอนุมัติจากประธานสาขาวิชา 



 

๒.๑๒. ต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระท า
โดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ  

๒.๑๓. ถึงแก่กรรม 
 

วินัยนักศึกษาและการลงโทษ 
วินัยนักศึกษา 
 นักศึกษาของสถาบันจะต้องประพฤติให้อยู่ในระเบียบท่ีก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

๑.  นักศึกษาพึงแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย ตามระเบียบการแต่งกายท่ีสถาบันก าหนด เม่ือ
เข้ามาในบรเิวณสถาบัน 

๒.  นักศึกษาพึงปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสถาบัน และไม่
กระท าการใด ๆ ขัดต่อระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของสถาบัน ขนบธรรมเนียมและ
ศีลธรรมอันดีของสังคม 

๓.  นักศึกษาทุกคนต้องไม่ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน หรอืกระท าการอ่ืนใดใน
ลักษณะท่ีเหมือนกับการพนันหรอืก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในบรเิวณสถาบัน 

๔.  นักศึกษาทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตามค าส่ัง หรือค าตักเตือนโดยชอบของผู้มี
อ านาจหน้าท่ี 

๕.  นักศึกษาทุกคนพึงช่วยกันด ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินซ่ึงอยู่ในบริเวณสถาบัน ไม่ว่า
ทรพัย์สินน้ันจะเป็นของสถาบันหรอืของบุคคลอ่ืน 

๖.  นักศึกษาต้องรกัษาไว้ซ่ึงความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน เพ่ือความสงบเรยีบรอ้ย
และเกียรติยศและศักด์ิศรขีองสถาบัน 

๗.  นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ค าส่ัง หรือประกาศต่าง ๆ ของ
สถาบันโดยเครง่ครดั และแสดงความเคารพคณะกรรมการของสถาบันและคณาจารย์ นักศึกษา
ผู้ใดฝ่าฝนืระเบียบวินัยจะถูกพิจารณาลงโทษตามกรณีแห่งความผิดน้ัน ๆ 
 

บทลงโทษ 
 นักศึกษากระท าผิดระเบียบวินัยท่ีทางสถาบันก าหนดไว้อาจถูกพิจารณาให้รบัโทษอย่าง
ใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี ้

๑. ตักเตือน หรอืต าหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒. ตัดคะแนนความประพฤติ 
๓. ภาคทัณฑ์ 
๔. ให้นักศึกษาท าทัณฑ์บน 
๕. พักการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา หรอื ๑ ปกีารศึกษา 
๖. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
๗. โทษอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยนักศึกษาเห็นสมควรนักศึกษาจะ

ได้รบัโทษสถานใดน้ัน ข้ึนอยู่กับลักษณะและความรา้ยแรงของการกระท าผิด 
 

เครื่องแบบนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา 
 

เครื่องแต่งกายปกติ ก าหนดไว้ดังนี ้
 ๑. นักศึกษาชาย 
  ๑.๑ แบบผมทรงสุภาพ 
  ๑.๒ เส้ือเช้ิตสีสุภาพ เวลาสวมให้สอดชายเส้ือไว้ในกางเกง 
  ๑.๓ กางเกงยาว แบบเรยีบรอ้ย สีสุภาพ  
  ๑.๔ เข็มขัด สายเข็มขัดสีด า หรอืสีน ้าตาล 
  ๑.๕ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า หรอืน ้าตาลแก่ แบบสุภาพ 
  ๑.๖ ถุงเท้าสีสุภาพ 
 
 
 ๒. นักศึกษาหญิง  
  ๒.๑ แบบผมทรงสุภาพ 



 

  ๒.๒ เส้ือเช้ิตแขนส้ัน สีสุภาพ  
  ๒.๓ กระโปรงยาวเสมอเข่าหรอืต ่ากว่า หรอืกางเกงยาว แบบเรยีบรอ้ย สีสุภาพ 
  ๒.๔ เข็มขัด สายเข็มขัดสีด า หรอืสีน ้าตาล 
  ๒.๕ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า หรอืน ้าตาลแก่ แบบสุภาพ  
 
เครื่องแต่งกายในงานพิธี ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ๑. นักศึกษาชาย  

แต่งกายด้วยเส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาวเรยีบ เวลาสวมให้สอดชายเส้ือไว้ในกางเกงสีสุภาพ 
หรอืแต่งกายตามประเพณีนิยม 
 ๒. นักศึกษาหญิง 

แต่งกายตามประเพณีนิยมด้วยผ้าไทย นุ่งผ้าซ่ิน ความยาวเสมอเข่าหรือต ่ากว่า แบบ
เรยีบรอ้ยและสีสุภาพ 

 
การขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาฉบับใหม่ 

๑. นักศึกษาย่ืนค ารอ้งขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
๒. ย่ืนค ารอ้งพรอ้มแนบหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมในการท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  

จ านวน ๒๐๐ บาท ท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
๓. รบับัตรประจ าตัวนักศึกษา ภายในก าหนด 

 
การขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

๑. ดาวน์โหลดค ารอ้งขอใบรบัรองท่ีเว็บไซต์สถาบัน 
๒. ย่ืนค ารอ้งพรอ้มแนบหลักฐานการช าระค่าเอกสารส าคัญทางการศึกษาท่ีงานทะเบียนและ

ประมวลผล ส าหรบัผู้ท่ีขอใบแทนปรญิญาบัตรท่ีสูญหาย และผู้ท่ีขอใบแปลปรญิญาบัตร 
ต้องแนบส าเนาปรญิญาบัตรด้วย 

๑. รับเอกสารส าคัญทางการศึกษาท่ีขอไว้ท่ีงานทะเบียนและประมวลผลได้ในวันท าการ 
หลังจากย่ืนค ารอ้งแล้ว ๓ วันท าการ หากไม่มารบัเอกสารท่ีขอไว้ภายใน ๖๐ วัน นับจาก
วันท่ีออกให้ งานทะเบียนและประมวลผลจะยกเลิก ค ารอ้งและเอกสารท่ีขอไว้ 

 
การขอคืนเงินค่าเล่าเรยีน 

 นักศึกษาท่ีได้ช าระค่าเล่าเรยีนของภาคการศึกษาไปแล้วจะขอคืนเงินค่าเล่าเรยีนได้ในกรณีดังนี ้
๑. นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียนแล้ว หากต่อมาได้ย่ืนค าร้องขอลาออกหรือลาพัก

การศึกษาก่อนวันเปดิภาคการศึกษาน้ัน เม่ือการลาออกหรอืการลาพักการศึกษาได้รบัอนุมัติจาก
อาจารย์ประจ าผู้รบัผิดชอบหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัดแล้ว นักศึกษาสามารถขอคืนเงินค่าเล่า
เรยีนหรอืค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วแต่กรณีได้ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหลักสูตร
เกิดข้ึนก่อนวันเปิดภาค ให้หักจ านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากเงินท่ีต้องคืนให้แก่นักศึกษา 
ท้ังนีต้ามอัตราซ่ึงก าหนดไว้ในประกาศท่ีออกโดยคณะกรรมการบรหิารของแต่ละหลักสูตร 

๒. ถูกระงับสิทธิก์ารลงทะเบียนเรยีน เช่น ถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษาท่ีได้ช าระ
ค่าเล่าเรยีนไปแล้ว หรอืพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากการจ าแนกสภาพนักศึกษา
และไม่สามารถลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาถัดไป แต่ได้ช าระค่าเล่าเรยีนไปก่อนแล้ว 

๓. รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไปแล้วถูกส่ังปิดทุกรายวิชา และไม่สามารถลงทะเบียน
เรยีนรายวิชาอ่ืนได้ 
 ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าเล่าเรยีน มีวิธปีฏิบัติดังนี ้

๑. นักศึกษาย่ืนค ารอ้งขอเงินคืนท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
๒. ย่ืนค ารอ้งพรอ้มหลักฐานการช าระเงิน/ใบเสรจ็รบัเงินค่าเล่าเรยีนท่ีประสงค์จะขอคืน 
๓. รบัทราบผลการพิจารณาและรบัคืนเงินค่าเล่าเรยีน ภายใน ๑๕ วัน หลังจากย่ืนค ารอ้งแล้ว 

 
การเปล่ียนค าน าหน้าช่ือ-นามสกุล 



 

 นักศึกษาท่ีต้องการเปล่ียนค าน าหน้าช่ือ-นามสกุล หรอืตัวสะกด ต้องด าเนินการในขณะท่ี
ศึกษาอยู่เท่าน้ัน โดยให้ปฏิบัติดังนี ้

๑. นักศึกษาย่ืนค ารอ้งขอเปล่ียนค าน าหน้าช่ือ-นามสกุล ท่ีงานทะเบียนและประมวลผล 
๒. ย่ืนค ารอ้งพรอ้มท้ังแนบส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล หนังสือส าคัญ

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และส าเนาบัตรประชาชนท่ีแสดงข้อมูลปัจจุบัน 
๓. หากมีความประสงค์จะท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่ ให้แนบหลักฐานการช าระ

ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรใหม่ จ านวน ๒๐๐ บาท 

 
 
 



 
 



 

การติดต่อสอบถามข้อมูลหน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์  
๐๒ ๔๙๐๔๗๔๘ – ๕๔ 

ต่อเบอร์
ภายใน 

อีเมล์ 

สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ๑๕๕ admin_arch@arsomsilp.ac.th 
สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร ์ ๑๐๗, ๑๔๘ admin_holistic@arsomsilp.ac.th 
สาขาวิชาทางศิลปศาสตร ์ ๑๑๓ admin_se@arsomsilp.ac.th 
งานทะเบียนและประมวลผล ๑๖๑ register@arsomsilp.ac.th 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๖๑ it@arsomsilp.ac.th 
ส านักงานเลขานุการสถาบันอาศรมศิลป์ ๑๐๑, ๑๐๒ admin@arsomsilp.ac.th 

 

 
 
แผนท่ีตั้ง  
สถาบันอาศรมศิลป์ 
๓๙๙ ถนนพระราม ๒ ซอย ๓๓  
ซอยอนามัยงามเจรญิ ๒๕ 
แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน   
กรุงเทพฯ  ๑๐๑๕๐ 

Website   :  http://www.arsomsilp.ac.th 
Facebook :  
https://www.facebook.com/arsomsilp 
E-Mail      :  register@arsomsilp.ac.th 

 


