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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 ์
 
 
 



รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ชือ่หลกัสูตร 
 รหสัหลกัสตูร  ๒๕๕๑๒๒๙๑๑๐๘๓๒๕ 

 ภาษาไทย  ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู 
 ภาษาองักฤษ  Graduate Diploma Programme in Teaching Profession 
 
ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา 

 ภาษาไทย  ชือ่เต็ม ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู 
    ชือ่ยอ่ ป.บณัฑติ (วชิาชพีคร)ู  

ภาษาองักฤษ  ชือ่เต็ม Graduate Diploma (Teaching) Profession 
   ชือ่ยอ่ Grad. Dip. (Teaching Profession) 

วชิาเอก   ไม่ม ี
จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสูตร 

 จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร ๓๕  หน่วยกติ  
    ใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนไดไ้ม่เกนิภาคการศกึษาละ ๑๕ หน่วยกติ 

 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 
 คร ูอาจารยผู์จ้ดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาเด็กตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัถงึระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
 
ปรชัญา  ความส าคญั  และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
 ๑.  ปรชัญา 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูของสถาบนัอาศรมศลิป์มเีจตจ านงทีจ่ะ
พฒันาบุคคลทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาตา่งๆ ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถทีจ่ะไป
ประกอบวิชาชพีครู ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชพีช ัน้สูง และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการปฏริูปการศกึษา และการพฒันาการศกึษาของประเทศ โดยเนน้การ
เรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง การบูรณาการศาสตรแ์ละศลิป์ และการเรยีนรูภ้ายในตนเขา้ดว้ยกนั
อยา่งสมดลุในบรบิทของปรชัญาการศกึษาสากลและปรชัญาการศกึษาตามแนวพุทธธรรม 
 
 ๒.  ความส าคญั 
 การเปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู ของสถาบนัอาศรมศลิป์น้ัน มี
เป้าหมายส าคญั คอื การฝึกฝนผูเ้รยีนใหม้คีณุสมบตัขิองการเป็นผูเ้รยีนรู ้และการรูจ้กัใครค่รวญ
ต่อสิ่งที่ตนเผชญิอย่างมีสต ิผ่านการเจรญิสติภาวนา เพื่อบ่มเพาะจติวิญญาณของครูที่ดใีห ้
เกดิขึน้ในหวัใจของผูเ้รยีน กล่าวคอื นอกเหนือจากการเป็นผูม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการ
พฒันาผูเ้รยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นผูม้วีฒุภิาวะในการบรหิารจดัการการเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน
แลว้ ยงัรวมถงึการมทีกัษะและสายตาในการสงัเกตเด็กอย่างละเอยีดทัง้ทางดา้นภมูหิลงั กายภาพ
และพฤตกิรรม รวมทัง้เขา้ถงึภาวะการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิของนักเรยีน ดว้ยใจทีม่เีมตตา กรุณา และ
ปราศจากอคต ิซ ึง่จะท าใหค้รเูป็นตน้ทางส าคญัของการสรา้งการเรยีนรูท้ีด่ขีองนักเรยีนใหเ้ผชญิ
ความเป็นจรงิในโลกการเรยีนรูต้่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีสามารถปลูกฝังส านึกความรบัผิดชอบต่อ
ชมุชนและสงัคม  ท านุบ ารุงรกัษาศลิปวฒันธรรมไทย เพื่อเป็นก าลงัส าคญัใหแ้ก่สงัคมไทยได ้



๒ 

ต่อไปในอนาคต ดว้ยปรชัญาและแนวคิด ดงักล่าวจึงไดอ้อกแบบหลกัสูตรใหม้ีคุณภาพตาม
มาตรฐานและมจีดุเนน้เฉพาะดงันี ้

 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ประกอบดว้ยการฝึกฝนผ่านปฏบิตังิานจรงิในช ัน้
เรยีนของนักศึกษาเป็นหลัก ควบคู่ไปกบัการเรยีนทางทฤษฎีดว้ยการอภิปราย 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรุปผลรว่มกบัทมีคณาจารยใ์นวนัเสาร ์เพือ่เช ือ่มโยงไปสู่การ
ปฏบิตังิานจรงิในช ัน้เรยีนทีนั่กศกึษาปฏบิตั ิการสอนในสถานศกึษา  

 ดา้นสาระการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย สาระวชิามงคลชวีติและวถิสีุขภาวะแบบองคร์วม 
การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การวดัและประเมินผล  จติวญิญาณความเป็นครู  จติวทิยา
ส าหรบัครูและการบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน  การฝึกพืน้ฐานวิชาชพี  ภาษาและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้นวตัวกรรมและการเท่าทนัสือ่  สารตัถะแห่งการศกึษาและการ
พฒันาหลกัสูตร  การบรหิารจดัการเพือ่พฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ นวตักรรมทาง
การศกึษาแบบองคร์วม  การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา ๑  การวจิยัทางการศกึษา  
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา 
๒ และการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยมกีารเรยีงล าดบัเนือ้หาจากเนือ้หาทีเ่กีย่วกบั
การสรา้งแรงบนัดาลใจในวชิาชพีคร ูเนือ้หาดา้นความรู ้และดา้นทกัษะ 

 ดา้นกระบวนการเรยีนรูส้ าหรบัครู  สรา้งการเรยีนรูบ้นฐานการปฏิบัติงานจรงิ 
(Work Based Learning) ที่ใหค้วามส าคัญของฐานการเรยีนรูใ้น ๒ มิติ คือ การ
พฒันาคุณภาพครูในการปฏบิตักิารสอนในช ัน้เรยีน (Classroom Based Learning) 
และการพฒันาคุณภาพครูผ่านการสรา้งการเรยีนรูร้ว่มกบัชมุชน Community based 
Learning) เพื่อส่งเสรมิใหค้รูมีทกัษะในการท างานสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรู ้(PLC)  
และการประสานพลงัชมุชนในการพฒันาการเรยีนรูใ้หแ้กนั่กเรยีน ชมุชนและสงัคม ทีจ่ะ
น าไปสู่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning) และการสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่คนทัง้
มวลได ้(Education for All & All for Education) โดยหลกัสูตรจะเร ิม่ตน้จัดการ
เรยีนรูด้ว้ยการปลุกจติวญิญาณความเป็นคร ู ผ่านการเจรญิสต ิการยอ้นมองการปฏบิตัิ
หนา้ที่ความเป็นครูของตนดว้ยจติใจที่มีเมตตา และรูจ้กัพืน้ฐานผ่านการศกึษาผูเ้รยีน 
(Child Study) เพือ่ใหค้รูสามารถเชือ่มโยงสู่การปฏบิตัใินหอ้งเรยีน  แลว้น าเขา้สู่การ
เรยีนรูโ้ดยใชช้มุชนเป็นฐาน โดยนักศกึษามีส่วนรว่มในการก าหนดชมุชนที่ตอ้งการ
เรยีนรู ้และสง่เสรมิการท างานสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ทัง้ครใูนโรงเรยีนเดยีวกนัและครู
วชิาเอกขา้มสถานศกึษา โดยใชก้ระบวนการต่างๆ เชน่ กจิกรรมแผนทีค่นด ี(People 
mapping)  กจิกรรมรูจ้กัและของดชีมุชน (Community Mapping) รวมทัง้เช ือ่มโยง
การเรยีนรูข้องนักศกึษาสู่ปรชัญาการศกึษาทัง้ทางดา้นมนุษยปรชัญา (Humanism) 
แนวปฏบิตันิิยม (Pragmatism) และทฤษฎดีา้นการศกึษาต่างๆ  นอกจากนีย้งัส่งเสรมิ
ใหนั้กศกึษาไดฝึ้กทกัษะการดูแลสุขภาพกายและใจ การเป็นนักสือ่สารทีใ่ชภ้าษาอย่าง
ชาญฉลาดสามารถตัง้ค าถามกระตุน้การเรยีนรูแ้ละสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูเ้รยีน  การ
เป็นผูอ้ านวยการเรยีนรู ้(Facilitator) เพื่อสรา้งกระบวนการเรยีนแบบใฝ่รู ้(Active 
Learning) การจดัสภาพแวดลอ้มสุขภาวะที่เอือ้อต่อการเรยีนรู ้ การประเมินผลเพื่อ
พฒันาผูเ้รยีน (Formative Assessment) การสรา้งวงสุนทรยีสนทนา (Dialogue) 
การบันทึกสะทอ้นการเร ียนรู  ้ (Reflective writing) การยอ้นมองตนเอง (Self-
reflection) ระบบเพือ่นรว่มโคช้ (Peer Coaching) ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
(Critical Thinking) พฒันาการท างานโดยอาศยัทีมเรยีนรู ้(Team Learning) การ
สอนจลุภาค (Micro Teaching) การถอดบทเรยีนและการจดัการความรู ้(Knowledge 
Management) การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action research) การสรา้งองคค์วามรูผ่้าน
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) ผ่านการฝึกปฏบิตัจิรงิ 

 ดา้นคุณสมบตัขิองครู ประกอบดว้ย การเป็นผูม้ีบุคลกิภาพที่สุภาพอ่อนโยน มี
สตสิมัปชญัญะ สามารถควบคุมอารมณ ์วาจาและการกระท าดว้ยหลกัพรหมวหิาร ๔ 



๓ 

เปิดใจรบัฟังและไม่ด่วนตดัสนิ มีความเป็นกลัยาณมิตร มีทกัษะการจดัการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาและกระบวนการ  ทักษะการสอนดว้ยวิธีการแบบ
ปลายเปิดและปลายปิดเพือ่กระตุน้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยการเผชญิสถานการณ์
จรงิ  และมทีกัษะการสรปุการเรยีนรู ้ 

๓.  วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร   
๑) เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษาเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถดา้นภาษาทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ความรูด้า้นวิชาชพีครู และความรูด้า้นสาขาวิชาเฉพาะ พรอ้มจะ
ประกอบวชิาชพีครอูยา่งมปีระสทิธภิาพ 

๒) เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษาเป็นผูม้ีศกัยภาพดา้นทกัษะทีจ่ าเป็นในการจดัการเรยีนรู ้
ทัง้ทกัษะการสงัเกตช ัน้เรยีน ทกัษะการจดัท าแผนการเรยีนรูแ้บบใฝ่รู ้ทกัษะการสอน 
ทกัษะการผลติสือ่ ทกัษะการวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้รว่มทัง้ทกัษะการ
วจิยัเพือ่แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รยีน พรอ้มทีจ่ะพฒันางานในหนา้ที ่และพฒันาทาง
วชิาชพีของตนเอง 

๓) เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษามคีณุลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัวชิาชพีคร ูคอื มคีวามซือ่สตัย ์
สจุรติ และมวีนัิย มศีรทัธา และรบัผดิชอบ มวีสิยัทศัน ์ภาวะผูน้ า และใฝ่รูท้างวชิาชพี 
รูเ้ท่าทนัสือ่และข่าวสาร พรอ้มทัง้เป็นแบบอยา่งทีด่แีละมจีติส านึกสาธารณะ 

 

โครงสรา้งหลกัสูตร 
หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร              ๓๕    
              กลุม่รายวชิา ความรูว้ชิาชพีคร ู            ๒๗ 
            กลุม่รายวชิา ประสบการณว์ชิาชพี                                   ๘ 

(๕๑๐ ช ัว่โมง) 
รายวชิาในหลกัสูตร 
 ความหมายของรหสัวชิาในหลกัสตูร 

๑) รหสัวชิา  
 ๑.๑ รหสัวชิา  ASI - - - (A=Arsom S=silp I=Institute) หมายถงึ รายวชิาพืน้ฐาน  
   ของสถาบนัอาศรมศลิป์ 
 ๑.๒ รหสัวชิา HEA - - - (H= Holistic, E=Education, A=Arsom silp Institute)  
   หมายถงึรายวชิาบงัคบัในหลกัสตูร ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา 
   การศกึษาแบบองคร์วม          
 ๑.๓ รหสัวชิา GDA - - - (G= Graduate, D=Diploma, A=Arsom silp Institute)  
   หมายถงึรายวชิาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ู             
๒) ตวัเลขในวงเล็บหมายถงึ การออกแบบเวลาเรยีนตอ่สปัดาหต์ามลกัษณะวชิาน้ันๆ โดยม ี
    ความหมายดงันี ้คอื  

       ตวัเลขที ่๑ หมายถงึ เวลาเรยีนภาคทฤษฎ ี  
       ตวัเลขที ่๒ หมายถงึ เวลาฝึกหรอืทดลองปฏบิตั ิ 
       ตวัเลขที ่๓ หมายถงึ เวลาสรปุการเรยีนรูแ้ละ ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

กลุ่มรายวชิา ความรูว้ชิาชพีครู รวม ๒๗ หน่วยกติ 
ASI ๔๐๑ มงคลชวีติและวถิสีขุภาวะแบบองคร์วม ๒ (๐-๔-๒) 
 (Contemplative Practices and Holistic Health Care)  
ASI ๔๐๓ ภาษาและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้ ๒ (๑-๒-๕) 
 (Language and Communication Technology for Learning) 
HEA ๕๐๑ สารตัถะแห่งการศกึษาและการพฒันาหลกัสตูร ๓ (๒-๒-๕) 
 (Essence of Education and Curriculums Development)  
HEA ๕๐๓ การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การวดัและประเมนิผล ๓ (๒-๒-๕) 
 (Integrative Learning and Education Assessment)  
HEA ๕๐๔ จติวญิญาณความเป็นคร ู ๓ (๑-๔-๔) 
 (Conscience of Teacher)  
HEA ๕๐๕ การบรหิารจดัการเพือ่พฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพีครู ๓ (๑-๔-๔) 
 (Management of Professional Learning Community)  
GDA ๑๐๑ จติวทิยาส าหรบัครแูละการบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน ๓ (๒-๒-๕) 
 (Teacher’s Psychology and Classroom Management)  
GDA ๑๐๒ การวจิยัทางการศกึษา ๓ (๒-๒-๕) 
 (Research in Education)  
GDA ๑๐๓ นวตักรรมทางการศกึษาแบบองคร์วม ๓ (๒-๒-๕) 
 (Innovation in Holistic Education)  
GDA ๑๐๔ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา ๒ (๑-๒-๕) 
 (Innovation and Information Technology for Education) 

 
กลุ่มรายวชิา ประสบการณว์ชิาชพี รวม ๘ หน่วยกติ 
GDA ๑๐๕ การฝึกพืน้ฐานวชิาชพี ๒ (๐-๔-๖) 
 (Fundamental Practicum)  
GDA ๑๐๖ การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา ๑ ๓ (๐-๑๗-๐) 
 (Teaching Professional Practicum I) ๒๕๕ ช ัว่โมง 
GDA ๑๐๗ การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา ๒ ๓ (๐-๑๗-๐) 
 (Teaching Professional Practicum II) ๒๕๕ ช ัว่โมง 

แผนการศกึษา 

 ดว้ยสถาบนัมีแนวการจดัการเรยีนการสอนแบบ Holistic Learning  มุ่งผลิตครูที่มี
คุณลกัษณะ  สมรรถนะ ในการเป็นผูน้ าการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑ โดยผ่านกระบวนการ 
Heart Hand  Head ดงัน้ัน จงึมรีายละเอยีดแผนการจดัการเรยีนการสอน ดงันี ้

        ปีการศึกษาที่ ๑ / ภาคการศึกษาที่ ๑   เป็นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อฝึกพืน้ฐาน จิต
วญิญาณความเป็นครู การสรา้งแรงบนัดาลใจ ดว้ยการปฏบิตัธิรรมเจรญิสต ิ การใครค่รวญ
ส ารวจความคดิเพือ่การรูต้วัรูต้น ซ ึง่เป็นฐานของการหล่อหลอมจติวญิญาณครู  ส่งเสรมิทกัษะ
จ าเป็นทีเ่ป็นพืน้ฐานวชิาชพีของการเป็นครูดว้ยการบูรณาการวชิาต่างๆเช ือ่มโยงกบัหอ้งเรยีนที่
นักศึกษาก าลังศึกษาและปฏิบัติงานอยู่  และฝึกฝนการพัฒนาตนและงานสอนดว้ยระบบ
กลัยาณมิตรนิเทศ (Peer Coaching) เมื่อครูมีจติวญิญาณความเป็นครู มองเห็นการจดัการ
เรยีนรูด้ว้ยระบบคุณค่า ดงัน้ันในภาคเรยีนที ่๒  และ ภาคเรยีนที ่๓  จงึเป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่
เป็นการผสมผสานระหวา่ง ทกัษะและความรู ้

             ปีการศกึษาที ่๑ / ภาคการศกึษาที ่๒   เป็นการส่งเสรมิจติวญิญาณความเป็นครผู่าน
การเรยีนรูจ้ากประสบการณต์รง การพฒันาการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ โดยใชช้มุชนเป็น



๕ 

ฐานการเรยีนรู ้ ส่งเสรมิใหนั้กศกึษามสี่วนรว่มในการก าหนดชมุชนทีต่อ้งการเรยีนรู ้เสรมิการ
ท างานชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี PLC (Professional Learning Community )โดย
ใชก้ระบวนการตา่งๆ ทีส่ามารถน าชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาการเรยีนรู ้เชน่ กจิกรรม
แผนที่คนดี (People mapping)  กจิกรรมรูจ้กัและของดีชมุชน (Community Mapping)  
เป็นตน้ เช ือ่มโยงสูช่ ัน้เรยีนตามบรบิทของตนเอง  

             ปีการศกึษาที ่๒ / ภาคการศกึษาที ่๑   เป็นการน าความรูจ้ากภาคเรยีนที ่๑ และภาค
เรยีนที่ ๒ มาประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนรูบ้นฐานการวิจยัในช ัน้เรยีน เพื่อแกปั้ญหาและพฒันา
ผูเ้รยีนตามศกัยภาพพรอ้มทัง้เสรมิความรูท้ฤษฎตี่างๆ เกีย่วกบัการศกึษา และ ส่งเสรมิคุณภาพ
การจดัการศกึษาของครู สรา้งสรรคน์วตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้และส่งเสรมิ
การจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ การจดัเก็บขอ้มูล และประมวลผลฐานขอ้มูล  ระบบ
สารสนเทศเอกสาร การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรยีนการสอน การเลือกใช ้
เทคโนโลยสีนเทศและการสือ่สารตา่งๆทัง้ อนิเตอรเ์นต โซเช ีย่ลมเีดยี เพือ่ ใหม้ทีกัษะการรูเ้ท่าทนั
สือ่ และการขยายชมุชนและเครอืข่ายแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของครู  
 
ปีการศกึษาที ่๑ / ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษาที ่๑ / ภาคเรยีนที ่๒ 
ASI ๔๐๑ มงคลชวีติและวถิี

สขุภาวะแบบองค ์
รวม 

๒ (๐-๔-๒) ASI ๔๐๓ ภาษาและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนรู ้

๒ (๑-๒-๕) 

HEA ๕๐๓ การเรยีนรูแ้บบ
บูรณาการ การวดั
และประเมนิผล 

๓ (๒-๒-๕) HEA ๕๐๑ สารตัถะแห่งการศกึษา
และการพฒันา
หลกัสตูร 

๓ (๒-๒-๕) 

HEA ๕๐๔ จติวญิญาณความ
เป็นคร ู

๓ (๑-๔-๔) HEA ๕๐๕ การบรหิารจดัการเพือ่
พฒันาชมุชนแห่งการ
เรยีนรูว้ชิาชพีครู 

๓ (๑-๔-๔) 

GDA ๑๐๑ จติวทิยาส าหรบัครู
และการบรหิาร
จดัการในหอ้งเรยีน 

๓ (๒-๒-๕) GDA ๑๐๓ นวตักรรมทาง
การศกึษาแบบองค ์
รวม 

๓ (๒-๒-๕) 

GDA ๑๐๕ การฝึกพืน้ฐาน
วชิาชพี 

๒ (๐-๔-๖) GDA ๑๐๖ การปฏบิตังิานสอนใน
สถานศกึษา ๑ 

๓ (๐-๑๗-๐) 
๒๕๕ ช ัว่โมง 

รวม ๑๓ หน่วยกติ รวม ๑๔ หน่วยกติ 
 
ปีการศกึษาที ่๒ / ภาคเรยีนที ่๑  

GDA ๑๐๒ การวจิยัทาง
การศกึษา 

๓ (๒-๒-๕)    

GDA ๑๐๔ นวตักรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศกึษา 

๒ (๑-๒-๕)    

GDA ๑๐๗ การปฏบิตังิานสอน
ในสถานศกึษา ๒ 

๓ (๐-๑๗-๐) 
๒๕๕ ช ัว่โมง 

   

รวม ๘ หน่วยกติ    
 
 
 



๖ 

ASI ๔๐๑  มงคลชวีติและวถิสุีขภาวะแบบองคร์วม     ๒ (๐-๔-๒) 
    (Contemplative Practices and Holistic Well Being) 

 วชิาปฏบิตักิารเพือ่สรา้งพืน้ฐานการพฒันาชวีติ ดว้ยการฝึกฝนและบ่มเพาะญาณทศันะ 
โดยอาศยักลัยาณมิตรและชมุชนทีส่มานฉันท ์ผ่านกระบวนการแห่งภาวนา ๔ คอื ศลีภาวนา 
กายภาวนา จติตภาวนา และปัญญาภาวนา รวมทัง้การสรา้งสุขภาวะแบบองคร์วมผ่านกจิกรรม
ทางวฒันธรรมต่างๆ ของสถาบันอาศรมศิลป์ โดยเช ือ่มโยงกบัจิตวิทยาพืน้ฐาน จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนวและใหค้ าปรกึษา หลกัธรรมาภิบาล ความซือ่สตัยส์ุจรติ 
คุณธรรม จรยิธรรมของวชิาชพีครู การปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ด ีมีจติส านึกสาธารณะและ
เสียสละใหส้งัคม ฝึกฝนการอยู่รว่มกนักบัผูอ้ื่นและการยอมรบัความคิดเห็นจากวฒันธรรมที่
แตกตา่งหลากหลาย 
 
ASI ๔๐๓  ภาษาและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้     ๒ (๑-๒-๕) 
     (Language and Communication Technology for Learning)  
 การใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและวฒันธรรมไทย เพื่อการเป็นครูและพฒันา
วชิาชพีครู ทกัษะในการสือ่สาร แปลความ จบัประเด็นจากการอ่านและการเขยีน การพูดในที่
สาธารณะ วิธกีารน าเสนองานเพื่อสือ่ความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง การเขียนงานเชงิวิชาการ 
ทกัษะในการสบืคน้ การเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เชน่ อนิเตอรเ์นต สือ่มลัตมิีเดยี 
โซเช ีย่ลมีเดยี ฯลฯ การแสวงหาความรูแ้ละเลอืกใชข้อ้มูลข่าวสารในการเขา้ถงึองคค์วามรูท้ ัง้ 
บุคคล แหลง่ความรูแ้ละแหลง่เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทนัตอ่ยคุสมยั หลกัการ แนวคดิ การ
ออกแบบ การประยุกตใ์ชแ้ละการประเมนิสือ่นวตักรรมเทคโนโลยกีารสือ่สารเพือ่การเรยีนรู ้การ
น าเสนองานผ่านเทคโนโลยดีา้นการสือ่สารและการใชภ้าษาและวฒันธรรมเพือ่การอยู่รว่มกนั
อยา่งสนัต ิ  
 
HEA ๕๐๑ สารตัถะแหง่การศกึษาและการพฒันาหลกัสูตร   ๓ (๒-๒-๕) 
     (Essence of Education and Curriculums Development)   
  ปรชัญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา ประวตัคิวามเป็นมาและระบบการจดัการศกึษาไทย 
วสิยัทศันแ์ละแผนพฒันา การศกึษาไทยทีม่คีวามสมัพนัธก์นัระหว่างศาสนา เศรษฐกจิ สงัคมและ
วฒันธรรม ปรชัญาการศกึษาตามแนวพุทธธรรม การประยุกตใ์ชป้รชัญา ทฤษฎเีพื่อพฒันา
สถานศกึษา และวธิกีารจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งการพฒันาทีย่ ั่งยนื ทฤษฎหีลกัสตูร หลกัการ 
แนวคดิในการจดัท าหลกัสูตร การวเิคราะหห์ลกัสูตร และการพฒันาหลกัสูตร  การน าหลกัสูตร
ไปใช ้ มาตรฐานชว่งช ัน้ของหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา ปัญหาและแนวโนม้ใน
การพัฒนาหลกัสูตร การประเมินหลกัสูตรและการน าผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนา
หลกัสตูร 
 
HEA ๕๐๓  การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การวดัและประเมนิผล  ๓ (๒-๒-๕)  
      (Integrative Learning and Education Assessment)  
   ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอน หลกัการ แนวคดิ แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัท าแผนการ
เรยีนรู ้การจดัการท าแผนการเรยีนรู ้สู่การปฏบิตัจิรงิทีส่รา้งบรรยากาศใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้สิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน การ
ออกแบบและจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้การบูรณาการสาระการเรยีนรู ้การเรยีนแบบเรยีนรวม 
วิทยาการจดัการเรยีนรู ้การใช ้การคิดสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหา การผลิตสื่อ และการ
พฒันานวตักรรมการเรยีนรูโ้ดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั การคดิวเิคราะห ์การคดิอย่างเป็นระบบ  
หลกัและเทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา การสรา้งและการใชเ้คร ือ่งมือวดัผลและ
ประเมินผล การประเมินผลประเภทต่างๆ เชน่ การประเมินตามสภาพจรงิ การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การประเมินภาคปฏิบตัิ การประเมินการท างานเป็นกลุ่มย่อยและแบบรวมฯ อย่าง



๗ 

สอดคลอ้งกบัหลกัประกนัคุณภาพทางการศกึษา โดยผ่านการปฏบิตังิานจรงิ (Work-Based 
Learning) 
 
HEA ๕๐๔  จติวญิญาณความเป็นครู       ๓ (๑-๔-๔) 
       (Conscience of Teacher)  
   กระบวนการพฒันาตนเพือ่ปลูกฝังจติวญิญาณความเป็นครู คุณธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของวชิาชพีครู สภาพงานครู คุณลกัษณะและเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู คุณค่า
และทศันคตทิีด่ตี่อวชิาชพีครู พฒันาการของวชิาชพีครูและการเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้เพือ่
สรา้งความกา้วหนา้และพฒันาวชิาชพีครูอย่างต่อเน่ือง ผ่านการสงัเกตและเขา้ใจธรรมชาตขิอง
ผูเ้รยีน การสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครูกบัผูเ้รยีนทีส่่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน ระบบ
กลัยาณมิตรนิเทศหรอืเพื่อนรว่มโคช้ การจดัการความรู ้การแสวงหาและเลอืกใชผู้น้ าขอ้มูล
ข่าวสารความรูเ้พื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง การสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีใหม้ี
ความรอบรูใ้นเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธก์ารสอน เพื่อใหผู้เ้รยีนคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ และสรา้งความกา้วหนา้พฒันาวชิาการอย่างต่อเน่ือง สะทอ้นยอ้นมองความ
เป็นครขูองตน  การเป็นผูน้ าทางวชิาการ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา  
 
HEA ๕๐๕  การบรหิารจดัการเพือ่พฒันาชมุชนแหง่การเรยีนรูว้ชิาชพี ๓ (๑-๔-๔) 
      (Management of Professional Learning Community) 
   หลกัการ แนวคดิทฤษฎแีละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการคุณภาพการศกึษา การ
บรหิารจดัการระบบการศกึษา การจดัสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้การพฒันาศูนยก์ารเรยีนใน
สถานศกึษา การประกนัคุณภาพการศกึษา การจดัการคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาคุณภาพการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง การจดักจิกรรมประเมินคุณภาพการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้การน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการหอ้งเรยีน การ
ออกแบบกระบวนการและโครงการเพื่อพฒันาวฒันธรรมการเรยีนรู ้การสรา้งองคค์วามรูผ่้าน
การสรา้งชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีโดยประยุกตใ์ชจ้ติวทิยาพืน้ฐานดา้นการพฒันามนุษย ์
และการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการท างานของสมอง จติวทิยาการศกึษา การแนะแนวใหค้ าปรกึษา
เพื่อการเรยีนรู ้และกระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณปั์ญหาเป็นฐาน กลยุทธก์ารสรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และบุคคลต่างๆ ในการศึกษา การ
ท างานเป็นทมีและภาวะผูน้ าทางการศกึษา การมสีว่นรว่มและสรา้งสรรคป์รชัญาของสถานศกึษา
ใหม้อีตัลกัษณใ์นการสง่เสรมิการเรยีนรูท้ีด่ ี
 
GDA ๑๐๑  จติวทิยาส าหรบัครูและการบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน  ๓ (๒-๒-๕)     
       (Teacher’s Psychology and Classroom Management)  
   การประยกุตห์ลกัการ แนวคดิ ทฤษฎขีองจติวทิยาพฒันาการ จติวทิยาการศกึษา และ
จติวทิยาการแนะแนว และการใหค้ าปรกึษา สู่การพฒันานักเรยีน ทฤษฎแีละหลกัการบรหิาร
จดัการในช ัน้เรยีน การเป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้การออกแบบพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัธรรมชาติตามวยั และความ สามารถที่แตกต่าง
หลากหลายของผูเ้รยีนและบรบิทของสงัคม การสนับสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหเ้ต็มศกัยภาพ
และพฒันาการในทุกดา้น 
 
GDA ๑๐๒  การวจิยัทางการศกึษา        ๓ (๒-๒-๕)     
       (Research in Education)  
   ทฤษฎกีารวจิยั รปูแบบการวจิยั การออกแบบการวจิยั กระบวน การวจิยั สถติเิพือ่การ
วจิยั การวจิยัในช ัน้เรยีน การวจิยันวตักรรมทางการศกึษา เพือ่พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้
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การน าเสนอผลงานวจิยัผ่านเวทสีมัมนาวชิาการ การมีส่วนรว่มเรยีนรูข้องสถานศกึษา องคก์ร 
ชมุชนและทอ้งถิน่ 
 
GDA ๑๐๓  นวตักรรมทางการศกึษาแบบองคร์วม     ๓ (๒-๒-๕) 
        (Innovation in Holistic Education)  
   แนวคดิ ทฤษฎ ีและนวตักรรมการศกึษาแบบองคร์วมต่างๆ ปรชัญาและแนวคดิทาง
สงัคมศาสตร ์การคดิเชงิระบบ  ทกัษะการจดัการ การพฒันาทีย่ ัง่ยนื การพฒันามนุษยท์ีส่มบูรณ ์
โดยคงไวซ้ ึง่วฒันธรรมความเป็นไทย การพฒันาหลกัสูตร ทฤษฎีและการปฏบิตัิการจดัการ
เรยีนรูแ้ละการจดัสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้การฝึกออกแบบ สรา้ง น าไปใช ้และประเมินผล
นวตักรรมทางการศกึษากบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
 
GDA ๑๐๔  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  ๒ (๑-๒-๕) 
                  (Innovation and Information Technology for Education) 
   หลกัการ แนวคิด การออกแบบประยุกตใ์ช ้และการประเมินสื่อ เพื่อสรา้งสรรค ์
นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้และสง่เสรมิการจดัการศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
เชน่ การจดัเก็บขอ้มูล และประมวลผลฐานขอ้มูล  ระบบสารสนเทศเอกสาร การพฒันาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการเรยีนการสอน การรูเ้ท่าทนัสือ่  การเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีนเทศและการ
สือ่สารต่างๆ ทัง้ อนิเตอรเ์นต โซเช ีย่ลมีเดยี เพื่อสรา้งชมุชนและเครอืข่ายแห่งการเรยีนรูท้าง
วชิาชพีของครใูนการสง่เสรมิคณุภาพการจดัการศกึษา 
 
GDA ๑๐๕  การฝึกพืน้ฐานวชิาชพี                        ๒ (๐-๔-๖) 
                (Fundamental Practicum)                                 
 การสงัเกตการจดัการเรยีนรู ้และสภาพแวดลอ้มในการจดัการช ัน้เรยีน เรยีนรูก้ารจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง การสงัเกตเด็ก เรยีนรูร้ะบบกลัยาณมติร
นิเทศ (Peer Coaching) การทดลองปฏบิตักิารสอนทัง้ในสถานการณจ์ าลองและสถานการณ์
จรงิ การบนัทึกหลงัทดลองสอน เรยีนรูก้ารออกแบบทดสอบ ขอ้สอบ เคร ือ่งมือวดัผล การ
ตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนนและการตดัสนิผลการเรยีน การสอบภาคปฏบิตัแิละการใหค้ะแนน 
การน าผลจากการประเมนิไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน ศกึษาแนว ทางการวจิยัในช ัน้เรยีนเพือ่แกปั้ญหา
ผูเ้รยีน เรยีนรูก้ารประเมนิตนเองและการพฒันาความเป็นครอูาชพี 
 
GDA ๑๐๖  การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา ๑             ๓ (๐-๑๗-๐) 
                  (Teaching Professional Practicum I)            ๒๕๕ ช ัว่โมง 
 การสงัเกตการจดัการเรยีนรู ้และสภาพแวดลอ้มในการจดัการช ัน้เรยีน ฝึกการจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง การสงัเกตเด็ก ระบบกลัยาณมติรนิเทศ 
(Peer Coaching) การปฏิบัติการสอน การบันทึกหลงัการสอน ฝึกการออกแบบทดสอบ 
ขอ้สอบ เคร ือ่งมือวดัผล การตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนนและการตดัสนิผลการเรยีน การสอบ
ภาคปฏบิตัแิละการใหค้ะแนน การวจิยัในช ัน้เรยีน การน าผลจากการประเมนิไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน
เป็นรายบุคคล การฝึกฝนพฒันาการประเมินตนเองการสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ความเป็นครูมืออาชพี การสมัมนาการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูห้รอืแบ่งปันความรู ้
หลกัการและการบนัทกึการปฏบิตังิานอืน่ๆทีไ่ดร้บัมอบหมายในสถานศกึษา 
 
GDA ๑๐๗  การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา ๒    ๓ (๐-๑๗-๐) 
        (Teaching Professional Practicum II)   ๒๕๕ ช ัว่โมง 
 การจดัการเรยีนรู ้และการจดัสภาพแวดลอ้มในการจดัการช ัน้เรยีน สามารถจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง การสงัเกตเด็ก ระบบกลัยาณมติรนิเทศ 
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(Peer Coaching) การปฏิบตัิการสอน การบนัทึกหลงัการสอน สามารถออกแบบทดสอบ 
ขอ้สอบ เคร ือ่งมือวดัผล การตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนนและการตดัสนิผลการเรยีน การสอบ
ภาคปฏบิตัแิละการใหค้ะแนน การวจิยัในช ัน้เรยีน การน าผลจากการประเมนิไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน
เป็นรายบุคคล การฝึกฝนพฒันาการประเมินตนเอง การสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ความเป็นครูมืออาชพี การสมัมนาการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูห้รอืแบ่งปันความรู ้
หลกัการและการบนัทกึการปฏบิตังิานอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายในสถานศกึษา 
 



 

องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณว์ชิาชพีครู  
๑. มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องประสบการณว์ชิาชพีครู 

  นักศกึษาตอ้งฝึกปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษาเป็นจ านวน ๕๑๐ ช ัว่โมง ใน
ภาคการศึกษาที่ ๒ และ ๓ รวมทัง้ตอ้งท าโครงงานวิจยัในช ัน้เรยีน ซ ึง่เป็นส่วนหน่ึงของ
การศกึษาใหค้รบตามก าหนดจงึจะถอืวา่ส าเรจ็การศกึษาได ้ 

๒. ชว่งเวลาจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้    
 กลุ่มวชิาสาระความรูว้ชิาชพีครู จดัเป็นรายวชิาบูรณาการการเรยีนรูผ่้าน

การปฏบิตังิานจรงิในสถานศกึษาของนักศกึษา ระหว่างการเรยีนตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่๑ ถงึ
ภาคการศกึษาที ่๒ และกระจายรายวชิาลงในแตล่ะภาคใหเ้กดิความสม ่าเสมอของการจดัเรยีน
การสอนเพื่อเพิ่มพูนความเขา้ใจในสาระและความช านาญในทกัษะความเป็นครู เพื่อให ้
สามารถน าผลจาการปฏบิตังิานสอนมาใชใ้นการเรยีนรู ้สูก่ารประยกุตท์ฤษฎใีหเ้กดิประโยชน์
ในการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 วิชาประสบการณว์ิชาชพีครู เป็นการฝึกงานในบทบาทหน้าที่ครูในการ
จดัการเรยีนการสอนและการท างานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามวนัและเวลาของสถานศึกษาที่
นักศกึษาปฏบิตังิานอยู ่ประกอบดว้ย 

- ปีการศึกษาที่ ๑/ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาตอ้ง ฝึกปฏิบตัิวิชาชพี
ระหวา่งเรยีน ในรายวชิา GDA ๑๐๕ การฝึกพืน้ฐานวชิาชพีจ านวน ๒ หน่วยกติ    
- ปีการศกึษาที ่๑/ภาคการศกึษาที ่๒ และปีการศกึษาที ่๒/ภาคการศกึษาที ่๑ 

นักศกึษาตอ้งปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ในรายวชิา GDA ๑๐๖ การปฏบิตักิาร
สอนในสถานศกึษา ๑ รายวชิา GDA ๑๐๗ การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ๒ 
จ านวน ๒ ภาคการศกึษาตอ่เน่ืองกนั รวม ๖ หน่วยกติ เป็นเวลา ๕๑๐ ช ัว่โมง  

๓. การจดัเวลาและตารางสอน 
  ปฏิบัติก า ร เ ร ียนรู บ้ นฐานการ งานจร ิง  (Work-Based Learning)ณ 
สถานศกึษาทีนั่กศกึษาปฏบิตังิานอยู่ในวนัธรรมดา ๕ วนั และมาแลกเปลีย่นเรยีนรู/้เพิม่เตมิ
ความรูก้บัคณาจารยใ์นวนัเสารแ์ละอาทติยร์วม ๑๕ สปัดาห ์

๔. จ านวนหน่วยกติ 
  จ านวนหน่วยกติทัง้หมด ๓๕ หน่วยกติ ประกอบดว้ย รายวชิาชพีคร ู๒๗ หน่วยกติ 
รายวิชาปฏิบัติการสอน ๘ หน่วยกิต (ฝึกระหว่างเรยีน ๒ หน่วยกิต ปฏิบัติการสอน ๑ 
ปฏบิตักิารสอน ๒ รวมทัง้สิน้ ๖ หน่วยกติ จ านวน ๕๑๐ ช ัว่โมง) 
 
ขอ้ก าหนดการปฏบิตังิานในสถานศกึษา 

๑. ขัน้ตอนการปฏบิตังิานในสถานศกึษาของนกัศกึษา (ภาคการศกึษาที ่๒ 
และ ๓ ภาคการศกึษาละ ๒๕๕ ช ัว่โมง) สถาบนัฯ ตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

 ปฐมนิเทศนักศกึษา 
 ประสานงานโรงเรยีนเครอืข่าย 
 นิเทศการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา (ประเมนิทกัษะการจดัการเรยีนรู)้ 
 ตดิตามและประเมนิผล 

๒. กระบวนการประเมนิผล 
 เมื่อนักศึกษาไดเ้สร็จสิน้การปฏิบตัิการสอน ใหนั้กศึกษาท ารายงานการ
ปฏบิตักิารสอน 

 การประเมนิผลรายงานการปฏบิตักิารสอน ซึง่ประกอบดว้ย อาจารยนิ์เทศ  
และคณะกรรมการ ซ ึง่แต่งตัง้โดยสถานศกึษาเป็นผูแ้ต่งตัง้ ประกอบดว้ย 
ผูบ้รหิารสถานศึกษา ครูในสถานศึกษา และบุคคลอื่นที่เกีย่วขอ้ง เชน่ 



 

กรรมการสถานศกึษา เป็นตน้ ท าหนา้ที่ประเมินรายงานการปฏบิตักิาร
สอน พจิารณาตรวจสอบความถกูตอ้งเนือ้หาและรปูเลม่ 

 คณะกรรมการประเมินผลรายงานการปฏิบตัิการสอนดงักล่าว ท าหน้าที่
ประเมินในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา พรอ้มให ้
ขอ้เสนอแนะแกนั่กศกึษาในการแกปั้ญหาและอปุสรรคตา่งๆทีเ่กดิขึน้ (หากม)ี 

 นักศกึษาจะผ่านรายวชิานี ้เมือ่คณะกรรมการสรปุความเห็นใหผ่้าน 
 

ผลการเรยีนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล 
๑. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธห์รอืกจิกรรมของนกัศกึษา 
๑.  ครผููม้คีวามสามารถใน
การสงัเกตผูเ้รยีนอยา่งลกึซ ึง้ 
เปิดใจรบัฟังและไม่ดว่นตดัสนิ 

๑.๑ กจิกรรมปฏบิตักิารสงัเกตเด็กในช ัน้เรยีน(Child Study) 
ประกอบการนิเทศตดิตามผล 
๑.๒ กจิกรรมการน ากรณีศกึษาทีด่ ี(Best Practice) มา
น าเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน   

๒. ครผููน้ าการเรยีนรู/้ครผููน้ า
การเปลีย่นแปลง 

๒.๑ กจิกรรมการออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบใฝ่รู ้
(Active learning) 
๒.๒  กิจกรรมที่ มุ่ ง เน้นให ้ชุมชนเ ป็นฐานการ เร ียนรู  ้
(Community based) โดยใหนั้กศึกษาเจา้ของโครงการ 
แลว้เช ือ่มโยงและประยกุตเ์ขา้กบับรบิทสถานศกึษาของตนเอง  
๒.๓ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิการใชส้ือ่เทคโนโลยพีฒันาการเรยีนรู ้
มาพฒันาการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้เพือ่ใหรู้เ้ท่าทนัสือ่ 
กระแสความเปลีย่นแปลงของสงัคมในยคุปัจจบุนั  
๒.๔ กจิกรรมการเรยีนรูบ้นฐานการวจิยัในช ัน้เรยีน (Action 
research) เพือ่พฒันาและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

๓. ครผููส้ามารถยอมรบัจดุที่
ควรปรบัปรงุของตนเอง และมี
ความใฝ่เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ที่
พรอ้มจะน ามาพฒันาตนให ้
ปฏบิตังิานในวชิาชพีใหด้ขีึน้ 

๓.๑ การปฏบิตัธิรรม เจรญิสตภิาวนา จรยิศลิป์ 
๓.๒ ระบบเพือ่นรว่มโคช้ (Peer Coaching) 
๓.๓ ระบบนิเทศตดิตาม 
๓.๔ การสอนจลุภาค (Micro Teaching) 
๓.๕ กจิกรรมการน ากรณีศกึษาทีด่ ี(Best Practice) มา
น าเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
๓.๖ การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยการสรา้งชมุชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี (Professional Learning Community: PLC) 

 

๒. การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะดา้น 
๒.๑. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

๒.๑.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
 มสีตสิมัปชญัญะ รูต้วัและมีวนัิยอยู่ในชวีติประจ าวนั มีจติวญิญาณความเป็น
ครู สามารถทบทวน ยอ้นมอง สะทอ้นขอ้ดแีละขอ้เสยีตดิขดั ควบคุมอารมณ ์
วาจาและการกระท า เปิดใจรบัฟังและไม่ด่วนตดัสนิ มีความเป็นกลัยาณมิตร 
พรอ้มทัง้มหีลกัธรรมประจ าใจเพือ่พฒันาปรบัปรุงตนเอง และการเรยีนรูข้องครู
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในชวีติประจ าวนัและความเป็นครู มีความสุขไดโ้ดยไม่ตอ้ง
พึง่ปัจจยันอก 

 



 

 สุภาพ อ่อนนอ้ม อ่อนโยน รูคุ้ณผูอ้ืน่และพรอ้มแสดงความกตเวทไีดเ้หมาะสม 
รูก้าลเทศะ ตรงตอ่เวลา เคารพการอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ยอมรบัความคดิเห็นทีแ่ตกตา่ง 
และผสานประโยชนจ์ากความแตกตา่งได ้มปีฏสิมัพนัธข์องครู และชมุชน 
 มองเห็นความเชือ่มโยงสมัพนัธข์องตนเองกบัสิ่งแวดลอ้ม ตระหนักรู ้
คุณค่า รว่มอนุรกัษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม 
กลา้ท าในสิง่ทีถ่กูตอ้งเพือ่ประโยชนต์อ่สว่นรวม 

๒.๑.๒. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
 การสวดมนต ์เจรญิสติภาวนา จรยิศิลป์ และกจิกรรมสุขภาพวถิไีทย 
ผ่านวิชามงคลชวีิตและวิถีสุขภาวะแบบองคร์วม และก่อนเรยีนในทุก
สปัดาหต์ลอดหลกัสตูร 
 การปฏบิตัธิรรมตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ย ๕ วนั ในสถานปฏบิตัธิรรมทีผ่่านการ
พจิารณาจากสถาบนัแลว้ 
 การท ากจิกรรมจติอาสา  

๒.๑.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
 การสะทอ้นผลการเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
 บนัทกึการเรยีนรูร้ายสปัดาห ์
 การประเมนิตนเอง 

๒.๒. ดา้นความรู ้
๒.๒.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้

 พืน้ฐานการศกึษา แนวคดิและทฤษฎกีารศกึษา การจดัการศกึษาไทย 
การสรา้งและพฒันาหลกัสตูร 
 บทบาทความเป็นครูที่เช ือ่มโยงอย่างเป็นองคร์วมกบัชมุชนและสงัคม 
การพฒันาชวีติและการเรยีนรูข้องครู มีวธิกีารสรา้งปฏสิมัพนัธ ์ของครูกบั
สงัคมโรงเรยีน ชมุชน  
 สาระวิชาครู ทฤษฎีการเรยีนรูแ้ละการสอน การออกแบบกระบวนการ
เรยีนรูต้ามลกัษณะเฉพาะของวิชา ธรรมชาติของผูเ้รยีน จิตวิทยาและ
นวตักรรมการเรยีนรูต้่างๆ เพื่อส่งเสรมิคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน 
การวดัและประเมินผลดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายตามพฒันาการของผูเ้รยีน
จรงิ  
 การวจิยัในช ัน้เรยีนทีส่มัพนัธก์บันวตักรรมการเรยีนรู ้กระบวนการวจิยั
เพื่อวิจยัและพฒันากระบวนการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย และการน าเสนอ
ผลงานวจิยัทางวชิาการ 

๒.๒.๒. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นความรู ้
 การจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
 การมอบหมายงานที่เช ือ่มโยงทฤษฎีสู่การน าไปปฏิบตัิการจรงิในช ัน้
เรยีน เชน่ การท าระบบเพื่อนรว่มโคช้ (Peer Coaching) การเป็นผูจ้ดั
กระบวนการเรยีนรู ้(Facilitator) การท าวจิยัในช ัน้เรยีน เป็นตน้ 
 การอภปิรายทัง้กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยผูส้อนหรอืตวัแทนนักศกึษา
ท าหนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้(Facilitator) ตัง้ค าถามและกระตุน้
ใหผู้เ้รยีนน าประสบการณจ์รงิในการสอนของตนมาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ
สรา้งองคค์วามรูร้ว่มกนั 
 การบันทึกสะทอ้นผลการเรยีนรูข้องตนทา้ยช ั่วโมงการเรยีนในทุก
รายวชิา และการจดัท ารายงานการเรยีนรูใ้นประเด็นตา่งๆ 



 

 การนิเทศการสอน 
 การท าวจิยัในช ัน้เรยีน 

๒.๒.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้
 จ านวนเวลาการเขา้เรยีน 
 การเขา้รว่มกจิกรรมและการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
 การท าบนัทึกสะทอ้นผลการเรยีนรู ้/ รายงานการเรยีนรูต้่างๆที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 การนิเทศการสอน  
 บนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

๒.๓. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
๒.๓.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

 มีทกัษะการสงัเกต และการเรยีนรูท้ีจ่ะน าไปสู่ความสามารถทางการคดิ
เชงิวจิารณญาณ (Critical Thinking) การคดิอย่างสรา้งสรรคแ์ละการ
คดิดว้ยความห่วงใย เพือ่น าความรูท้างทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินวชิาการ
และวชิาชพี ไปสู่การคดิแกไ้ขปัญหา (Solving Problem) ซ ึง่เป็นทกัษะ
ส าคญัในศตวรรษที ่๒๑ 
 มีความสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ ์โดยใชห้ลกัการทีไ่ดเ้รยีน
มา และสามารถน าความรูไ้ปประยกุตส์ูส่ถานการณจ์รงิ  

๒.๓.๒. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 
 การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการหลากหลายรูปแบบ เชน่ กลุ่ม
เรยีนรู  ้(Group Learning) การเรยีนรูบ้นฐานการงานจรงิ (Work-
Based Learning) การท ากิจกรรมเพื่อนรว่มโคช้ (Peer Coaching) 
การสรา้งชุมชนการเร ียนรู ท้างวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 
 การฝึกปฏบิตักิารท างานเป็นทมี และการพฒันาทกัษะการพูด การเขยีน 
และการน าเสนอ เชน่ การอภปิราย การจดัสมัมนา การแสดงบทบาทสมมุต ิ
การบนัทกึสะทอ้นผลการเรยีนรูแ้ละท าจดัรายงานจากการปฏบิตังิานจรงิตา่งๆ  
 การเรยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูแ้ละบุคคลตา่ง ๆ  

๒.๓.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 
 ประเมนิผลตามสภาพจรงิในการปฏบิตังิานของนักศกึษา ทัง้ในช ัน้เรยีน
และการปฏบิตังิานในสถานศกึษาของนักศกึษา 
 บนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

๒.๔. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 
๒.๔.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 ทกัษะการเป็นผูอ้ านวยการเรยีนรู ้(Facilitator) ออกแบบการเรยีนรูห้รอื
แผนการสอนอย่างมีนวตักรรม มีศลิปะในการจดัการประชมุหรอืช ัน้เรยีน
อยา่งมกีารยดืหยุน่สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ดว้ยความเขา้ใจในธรรมชาติ
การเรยีนรูข้องผูเ้ขา้ร่วมประชุม หรอืผูเ้รยีน พรอ้มเผชญิปัญหาและ
สามารถหาทางแกไ้ขไดอ้ยา่งแยบคาย ประเมนิผูเ้รยีนไดต้ามสภาพจรงิ 
 ทกัษะการเป็นกลัยาณมติรนิเทศ ดว้ยการตดิตามผลการพฒันาปรบัปรงุ
การท างานวชิาชพีผ่านระบบเพือ่นรว่มโคช้ (Peer coaching) และการ
นิเทศของคณาจารย ์มภีาวะ การฟังอย่างลกึซ ึง้ ดว้ยความเมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา และรูจ้กัใชก้ารพูดที่เป็นประโยชน ์(Productive 
conversation) 



 

 ทกัษะในการท างานเป็นทมีดว้ยสงัฆะ เป็นผูท้ีส่ามารถปรบัแกท้ีใ่จตนยิง่
กว่าเพ่งเล็งผูอ้ืน่ สามารถเหน่ียวน าผูอ้ืน่เขา้สู่การท างานที่มีการภาวนา
เป็นมงคลแห่งชวีติได ้
 ทักษะการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย เช่น ระหว่าง
สถาบนัหรอืกบัชมุชน องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน 

๒.๔.๒. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 จดัใหม้ีการเรยีนรูแ้ละท างานผ่านกลุ่มเรยีนรู ้(Group Learning) ทัง้
กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่เพื่อใหเ้กิดการถ่ายทอดประสบการณเ์กิดการ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลายและมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั           
 ส่งเสรมิใหเ้กดิการจดักระบวนการสรา้งชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
(Professional Learning Community: PLC) 
 การจดังานสมัมนาเพื่อน าเสนอผลการน านวตักรรมการเรยีนรูสู้่การ
พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนสูว่งกวา้ง 

๒.๔.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
บุคคลและความรบัผดิชอบ 

          ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษา ในการน าเสนอผลงาน
ทัง้ในช ัน้เรยีนและการท ากจิกรรมกลุม่ตา่งๆ และบนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

๒.๕. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

๒.๕.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการ 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สามารถใชข้อ้มูลเชงิตวัเลขในการวเิคราะหผ์ลและแปรความหมายสูก่าร
ปฏิบตัิ และสามารถน าเสนอขอ้มูลต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสาร 
สือ่สารกบัคนวงกวา้งได ้
 สามารถรูเ้ท่าทนัสือ่และกระแสเทคโนโลยทีี่เปลีย่นแปลงในสงัคมโลก
ปัจจบุนั 
 ทกัษะการเขียนบทความเชงิวิชาการ การน าเสนอผลการวิจยัสู่งาน
สมัมนาทางวชิาการ 

๒.๕.๒. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะการ 
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 จดักิจกรรมการเรยีนรูใ้หว้ิเคราะหข์อ้มูลในสถานการณจ์ าลองและ
สถานการณจ์รงิ ใหม้กีารน าเสนอรายงานในบรบิททีห่ลากหลาย 
 จดัใหม้โีครงการสง่เสรมิการใชท้กัษะการสือ่สาร ทัง้การพูด การฟัง และ
การเขยีน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สาร เพื่อคน้ควา้ขอ้มูล การน าเสนอ
งานทัง้ในรายวิชาต่างๆ และการสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
(Professional Learning Community: PLC) 
 ฝึกการเท่าทันนวตักรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อน ามารวบรวม 
จดัเก็บประมวลผลและแสดงผลลพัธเ์ป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมทัง้การจดัท าสือ่การเรยีนการสอนในช ัน้เรยีนจรงิ  

๒.๕.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  
การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 การประเมนิผลจากชิน้งาน/รายงาน ทัง้ในดา้นรปูแบบและเทคนิคในการ
น าเสนอ 



 

 ประเมนิผลจากการน าเสนอ การอภปิราย 
 บนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

๒.๖. ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้
๒.๖.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้

 ทักษะการสรา้งองคค์วามรูผ่้านการสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี (PLC : Professional Learning Community) 
 ทักษะการคิดพัฒนาการท างานโดยอาศัยทีม เร ียนรู  ้ (Group 
Learning) ผ่านการใชเ้คร ือ่งมอืเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เชน่ สนุทรยีสนทนา 
การจัดการความรู ้(Knowledge management) การถอดบทเรยีน 
(After-action review) บนัทึกการเรยีนรู ้ (Reflective writing) การ
ยอ้นมองตนเอง (Self-reflection)  เป็นตน้ 
 ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการสบืคน้วจิยัผ่านกระบวนการอ่านเชงิวเิคราะห ์
(analytic reading) การบนัทกึเร ือ่งเล่า (Story-telling journal) การ
ฟังเพื่อการสรา้งความรู  ้(Constructivist listening) การวิเคราะห ์
สงัเคราะห ์สรุปผลความรูแ้ละการเรยีบเรยีงน าเสนอเชงิวชิาการ การวจิยั
เชงิปฏบิตักิาร (Action research) 

๒.๖.๒. กลยุทธก์ารสอนในการพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรู ้
 การพฒันาทกัษะผ่านการฝึกปฏบิตัทิ ัง้ในช ัน้เรยีนและการปฏบิตังิานจรงิ
ในสถานศกึษา พรอ้มทัง้วางแผนปรบัปรุงแกไ้ข ทดลองปฏบิตัอิกีคร ัง้ และ
ประเมนิผลการปฏบิตั ิ
 การบนัทกึสะทอ้นมองตนผ่านการเรยีนรู ้การจดัท ารายงาน 

๒.๖.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้
 การประเมนิผลจากชิน้งาน/รายงาน ทัง้ในดา้นรปูแบบและเทคนิคในการ
น าเสนอ 
 ประเมนิผลจากการน าเสนอ การอภปิราย 
 บนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

๒.๗. ดา้นจติส านึกพลเมอืง 
๒.๗.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นจติส านึกพลเมอืง 

 ใหค้วามเคารพและยอมรบัในคณุคา่และสทิธขิองคนทุกคนของชมุชน มี
จติส านึกของความเป็นเครอืญาต ิและเป็นมนุษยชาตเิหมอืนกนั 
 ไม่น่ิงดูดาย มีส่วนรว่ม ลงมือปฏิบตัิในการแกปั้ญหาหรอืมีกจิกรรมที่
สรา้งสรรคร์ว่มกบักลุ่มคน ชมุชน หน่วยงาน องคก์ร ฯลฯ ในโอกาสที่
เหมาะสม 

๒.๗.๒. กลยุทธก์ารสอนดา้นจติส านึกพลเมอืง 
 การสอดแทรกผ่านการสอนหรอืกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาตา่งๆ 
 การจดักจิกรรมจติอาสา  

๒.๗.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นจติส านึกพลเมอืง 
 บนัทกึการเรยีนรูจ้ากการเขา้รว่มกจิกรรมจติอาสา 
 บนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

 
 
 
 
 
 



 

หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา 
 
๑. หลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน  
 ๑.๑ ระบบคา่คะแนน แบง่เป็น 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 ้
     สญัลกัษณ ์     ความหมายของผลการเรยีน 
   S   Satisfaction 
   U   Unsatisfaction 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
 ๒.๑ คณาจารยร์ว่มกนัท าเกณฑก์ารประเมนิและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา
ระหวา่งการเรยีนรูแ้ละหลงัการเรยีนรูทุ้กสปัดาห ์เพือ่การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน  
 ๒.๒ คณาจารยร์ว่มกนัท าเกณฑก์ารประเมนิและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาใน
ทุกรายวชิา เพือ่การทวนสอบ 

๒.๓ คณาจารยร์ว่มกนัจดัท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรบัรายวชิาเดยีวกนัในกรณีทีม่ี
ผูส้อนหลายคน 
 ๒.๔ ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ตีอ่คุณลกัษณะความเป็นครูของบณัฑติ
ใหม่ ทัง้ดา้นสาระความรู ้สมรรถนะ และจรรยาบรรณความเป็นคร ูเพือ่ปรบักระบวนการจดัการ
เรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรูบ้นฐานการงาน (Work-Based Learning) 
๓. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 
 ๓.๑ เรยีนและลงทะเบยีนครบตามโครงสรา้งทีห่ลกัสตูรก าหนดภายในเวลาไม่เกนิ ๓ ปี  
 ๓.๒ ตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
 ๓.๓ ผ่านการฝึกปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 
 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
รศ.อมรา รอดดารา 

รศ.ดร.กรรณิการ ์สจักลุ 
ดร.จนัทนา จนิดาพนัธ ์
ดร.สนัุนทา  มนัสมงคล 
ดร.นฤมล  ประสทิธิศ์ร 

  

อเีมล ์: admin_holistic@arsomsilp.ac.th 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ : ๐๒ ๔๙๐ ๔๗๔๘ - ๕๔ ตอ่ ๑๔๘, ๑๐๗ 

เบอรม์อืถอืสาขาวชิาฯ : ๐๘๖ ๓๔๐๕๔๔๑  
 

 



 

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 

 


