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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 ์
 
 
 



หลกัสูตร ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการศกึษาแบบองคร์วม 
หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ชือ่หลกัสูตร 

ภาษาไทย ชือ่เต็ม  หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาแบบองคร์วม 
ภาษาองักฤษ ชือ่เต็ม  Master of Education Program (Holistic Education) 

 
ชือ่ปรญิญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย ชือ่เต็ม  ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (การศกึษาแบบองคร์วม) 
  ชือ่ยอ่  ศษ.ม. (การศกึษาแบบองคร์วม) 
ภาษาองักฤษ ชือ่เต็ม  Master of Education in Holistic Education 

   ชือ่ยอ่  M.Ed. (Holistic Education) 
 
วชิาเอก 

การศกึษาแบบองคร์วม (Holistic Education) 
 
จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีน 

แผน ก แบบ ก.๒ และแผน ข. หน่วยกติตลอดหลกัสตูร ๓๖ หน่วยกติ 
 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 

ผูส้ าเรจ็การศกึษาสามารถประกอบอาชพีตา่งๆ เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูทุ้กรปูแบบทัง้ใน
องคก์รภาครฐัและเอกชน ดงันี ้

๑. ผูร้บัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนการศกึษาในระบบ 
๒. ผูจ้ดัการเรยีนรูก้ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
๓. วทิยากรกระบวนการเพือ่การฝึกอบรมดา้นการจดัการศกึษาในทุกระบบและทุกรปูแบบ 
๔. นักวชิาการศกึษาดา้นการจดัการเรยีนการสอน การพฒันาหลกัสูตร และการบรหิาร

การศกึษา 
๕. นักวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรยีนรูด้า้นการจดัการเรยีนการสอน การพฒันา

หลกัสตูร และการบรหิารการศกึษา 
๖. ผูร้เิร ิม่ในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบของการจดัการเรยีนรูแ้บบ

บา้นเรยีน (home school) 
๗. ผูนิ้เทศการศกึษาทัง้ในระบบนอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

**หมายเหตุ**  หลกัสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาแบบองคร์วมที่เป็น
นักวชิาการทางการศกึษาแบบองคร์วม หรอืนักบรหิารการศกึษา และจดัการเรยีนรูอ้ย่างองคร์วม
ในสาระวชิาและระดบัช ัน้ตา่งๆ (ปฐมวยั การศกึษาขัน้พืน้ฐาน อดุมศกึษา การศกึษาตามอธัยาศยั 
ฯลฯ) 
 
ความสมัพนัธ ์(ถา้ม)ี กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบนั 
(เชน่ รายวชิาทีเ่ปิดสอนเพือ่ใหบ้รกิารคณะ/ภาควชิาอืน่ หรอืตอ้งเรยีนจากคณะ/
ภาควชิาอืน่) 

๑. กลุม่วชิา/รายวชิาในหลกัสตูรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสตูรอืน่ 



มีความเช ือ่มโยงกบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต (วิชาชพีครู) จ านวน ๖ 
รายวชิา ดงันี ้

กลุ่มรายวชิาพืน้ฐาน จ านวน ๒ รายวชิา คอื 
ASI ๔๐๑ มงคลชวีติและวถิสีขุภาวะแบบองคร์วม 
ASI ๔๐๓ ภาษาและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้
กลุ่มรายวชิาบงัคบั จ านวน ๔ รายวชิา คอื 
HEA ๕๐๑ สารตัถะแห่งการศกึษาและการพฒันาหลกัสตูร 
HEA ๕๐๓ การเรยีนรูแ้บบบูรณาการการวดัและประเมนิผล 
HEA ๕๐๔ จติวญิญาณความเป็นคร ู
HEA ๕๐๕ การบรหิารจดัการเพือ่ชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

๒. กลุม่วชิา/รายวชิาในหลกัสตูรนีท้ีนั่กศกึษาจากคณะ/ภาควชิา/หลกัสตูรอืน่
สามารถเรยีนได ้
รายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาบงัคบัส่วนหน่ึงเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใหนั้กศกึษา

หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครเูขา้เรยีนรว่ม 
ดงัน้ันหากนักศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครูทีป่ระสงค ์

เขา้ศกึษาต่อในหลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาแบบองคร์วม สามารถ
เทียบโอนหน่วยกติรายวิชาที่ศึกษาไดไ้ม่เกินรอ้ยละ ๔๐ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร
พจิารณารบันักศกึษาดว้ยวธิกีารเทยีบโอนหน่วยกติจากหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา
วชิาชพีคร ูสูห่ลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาแบบองคร์วม 

มีการน ารายวิชาในหลกัสูตรจดัท าเป็นหลกัสูตรสัน้เพื่อรองรบัระบบการสะสม
หน่วยการเรยีนรู ้(credit bank system) 

๓. การบรหิารจดัการ 
จดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากสภาสถาบนัอาศรม

ศลิป์ท าหนา้ทีเ่ช ือ่มโยงเครอืข่ายสภาคณบดคีณะครศุาสตร ์ศกึษาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
 

ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
ปรชัญาความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

๑. ปรชัญา 
เน่ืองจากสภาพการเปลีย่นแปลงอนัรวดเรว็ของสงัคมไทยในยุคปัจจุบนัก าลงักา้ว

ไปสู่ความทนัสมยัของเทคโนโลย ีโดยเฉพาะโลกสารสนเทศยุคดจิทิลั พรอ้มๆ กบัการถดถอย
ของธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และคุณธรรมพืน้ฐานในจติใจของผูค้นและเยาวชน ครู พ่อแม่ และ
บุคลากรทางการศกึษาทัง้หลาย ขณะเดยีวกนัสงัคมไทยควรเป็นสงัคมฐานปัญญาที่ค านึงถึง
ความกา้วหนา้ทางวชิาการและการเขา้ถงึมาตรฐานทางวชิาการสากล จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแสวงหา
กุศโลบายในการที่จะปรบัระบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาในหลกัสูตรเพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถ
จดัการเรยีนรูใ้หเ้ด็กและเยาวชนเท่าทนักบัการเผชญิสถานการณอ์นัยากล าบากอย่างที่จะ
หลกีเลีย่งมไิดใ้นอนาคตอนัใกลนี้ ้

ปรชัญาของหลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาแบบองคร์วม 
มุ่งสรา้งครูบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้รหิารการศกึษาและผูบ้รหิารสถานศกึษา ตลอดจนผูท้ี่
สนใจเร ือ่งการเรยีนรูแ้นวใหม่ ใหเ้ป็นผูท้ีส่ามารถคน้พบศกัยภาพการเรยีนรูข้องตนเองเช ือ่มโยง
การเรยีนรูจ้ากภายในตนสูภ่ายนอกไดอ้ยา่งสมบูรณ ์โดยการสะสมประสบการณเ์ชงิประจกัษแ์ละ
การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูด้ว้ยตนเอง จนกระทั่งเขา้ใจกระบวนการเรยีนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองมนุษยแ์ละสงัคม สามารถออกแบบและวางแผนการจดัการเรยีนรูไ้ด ้
อย่างหลากหลาย หวัใจส าคญัของการศกึษาแบบองคร์วม คอื การมุ่งพฒันานักศกึษาใหเ้ป็น
มนุษยท์ี่สมบูรณ ์ทัง้ดา้นความรูแ้ละจติใจ ดว้ยการบูรณาการองคป์ระกอบทัง้สามเขา้ดว้ยกนั 
ประการแรก การบูรณาการประสบการณก์ารลงมือปฏิบตัิจรงิในสถานศึกษาที่นักศึกษา



ปฏบิตังิานอยู่ (Work - based Learning) ดว้ยการเช ือ่มโยงทฤษฎแีละการปฏบิตั ิโดยเฉพาะ
กรณีศกึษาบนสถานการณจ์รงิทีเ่กดิขึน้ในบรบิทของสงัคมและโลก และนักศกึษาสามารถสรา้ง
เป็นองคค์วามรูแ้ละจติส านึกเชงิคุณค่าของตนเองประการทีส่อง การฝึกฝนสตสิมัปชญัญะ 
(Mindfulness) เพือ่บูรณาการเขา้กบัการท างานในวชิาชพีครูโดยฝึกผ่านวชิามงคลชวีติจรยิ
ศลิป์และสุขภาพวถิไีทยครูและผูบ้รหิารที่มีสตสิมัปชญัญะจะสามารถทบทวนตนเองพิจารณา
ประสทิธภิาพการท างานของตน การเห็นคุณค่าและมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูเ้รยีนและสิง่แวดลอ้ม
เพื่อการเรยีนรู ้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพฒันาผูเ้รยีนและสถานศกึษาอย่างแทจ้รงิ 
และประการทีส่าม การบูรณาการผ่านชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชพี (Professional 
Learning Community - PLC)เป็นระบบการจดัวงสนทนาทบทวนการปฏบิตังิานของตนเอง
อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กดิกลุ่มเรยีนรูข้องครู ผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศึกษา (Group 
Learning) ในการพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้ละการท างานเป็นทมี ดว้ยองคป์ระกอบเหล่านี ้จะ
สามารถผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการพฒันาระบบการเรยีนรูใ้หก้บั
สงัคมไทยไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทนักาล 

๒. ความส าคญั 
หลกัสูตรนีมุ่้งผลติบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะของผูท้ีเ่รยีนรูอ้ย่างลกึซ ึง้ถงึระบบคณุคา่ 

และสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ของตนเองดว้ยมาตรฐานการวิจยั และประยุกตใ์ชก้บัการ
ปฏบิตังิานจรงิ โดยอาศยักระบวนการจดัการเรยีนรูข้องหลกัสตูรทีส่ าคญั ๓ ระบบ คอื  

ระบบที่หน่ึง ระบบการพฒันาคุณค่าภายในตนเอง (self awareness and self 
reflection)ประกอบดว้ย การพฒันาสตสิมัปชญัญะ ไตรสกิขา กลัยาณมติรและโยนิโสมนสกิาร 

ระบบที่สอง ระบบการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผลลพัธเ์ชงิคุณค่า 
(value outcome) ประกอบดว้ย การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการทีไ่ปใหถ้งึ
คุณค่า เชน่ การเรยีนรูผ่้านการท างาน การเรยีนรูผ่้านโครงการเป็นฐาน (project – based 
learning) การประเมินผลเพือ่การพฒันา (formative assessment) และการเป็นผูรู้เ้ท่าทนัสือ่ 
(media literacy) 

ระบบที่สาม ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชพี ประกอบดว้ยการจดัการความรู ้
( knowledge management) ก า ร ท บ ท ว นก า ร ท า ง า น แ บ บ ก ลุ่ ม  ( before action 
review/after action review) กลัยาณมิตรนิเทศ (peer coaching) และการเป็นผูน้ าการ
เรยีนรูห้รอืการเป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้(facilitator) 

๓. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
๓.๑  เพือ่ผลติมหาบณัฑติใหม้คีณุสมบตัขิองผูเ้รยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา ดว้ยการฝึกสต ิ

สมัปชญัญะ เพือ่ใหเ้กดิความตระหนักรู ้เท่าทนัตอ่สิง่ตา่งๆ ทีจ่ะน ามายอ้นมองมา
สูก่ารปรบัปรงุตนเองสูค่วามเป็นครผููม้จีติวญิญาณ และ/หรอืผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษาทีม่คีณุธรรม จรยิธรรมในการบรหิารงาน 

๓.๒  เพือ่จดับรบิทการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนบนฐานการปฏบิตังิานจรงิ เพือ่ใหม้ี
ทกัษะในการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ มทีกัษะ การสงัเกต การคดิวเิคราะห ์ความคดิ
สรา้งสรรค ์การสงัเคราะห ์การสือ่สารอยา่งสรา้งสรรค ์และการยอมรบัความ
คดิเห็นของผูอ้ืน่ทีน่ าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาได ้ 

๓.๓  เพือ่ผลติมหาบณัฑติทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถถา่ยทอดองคค์วามรูบ้น
พืน้ฐานของการมสีตปัิญญา การรูค้ดิ เท่าทนัการเปลีย่นแปลง ใหเ้กดิประโยชน์
ตอ่การพฒันาเด็กและเยาวชนไทย  

๔. คณุลกัษณะมหาบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
หลกัสตูรก าหนดคณุลกัษณะมหาบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานวชิาชพีครุุ

สภา กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาตแิละอตัลกัษณข์องสถาบนั ดงันี ้
๔.๑  ศกัยภาพทางวชิาการ (cognitive) 



มหาบณัฑติจะมศีกัยภาพทางวชิาการ ดงัตอ่ไปนี ้
๑) มีความสามารถและทกัษะในการประยุกตเ์กีย่วกบัมงคลชวีติ จรยิศลิป์ 

สุขภาพวถิไีทย ภาษาและนวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา จติวทิยาส าหรบัการ
พฒันาผูเ้รยีน นวตักรรมการเรยีนรูต้่างๆ การพฒันาหลกัสูตร ปรชัญาและทฤษฎทีางการศกึษา 
เพือ่ใชใ้นการออกแบบแผนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การวดัและประเมนิผล การจดัการช ัน้เรยีน
อย่างมคีวามสุข การสงัเกตผูเ้รยีน การสงัเกตการณก์ารสอนของครูการเขยีนบนัทกึ ระเบยีบวธิี
วจิยัเบือ้งตน้การบรหิารการศกึษา และการประกนัคณุภาพการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

๒) มคีวามสามารถในการวเิคราะหธ์รรมชาตขิองผูเ้รยีน จติวทิยาและการ
ท างานของสมองกบัการจดัช ัน้เรยีนทีส่อดคลอ้งกบัความแตกตา่งหลากหลายของผูเ้รยีน 

๓) มีความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์และเป็นผูเ้รยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา 
ดว้ยการฝึกสต ิสมัปชญัญะ เพือ่ใหเ้กดิความตระหนักรู ้เท่าทนัต่อสิง่ต่างๆ ทีจ่ะน ามายอ้นมองสู่
การปรบัปรงุตนเอง 

๔.๒  คณุธรรม จรยิธรรม (affective) 
มหาบณัฑติจะมคีณุธรรม จรยิธรรม ดงัตอ่ไปนี ้
๑) มีความสามารถสมัผัส เขา้ถึง และใหค้วามหมายดา้นความงดงาม

รวมทัง้กายและใจโดยอาศยักระบวนการสรา้งสรรคง์านศลิปะ เพือ่สะทอ้นและหยั่งถงึศกัยภาพ
ของมนุษย ์

๒) มีความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานทางจร ิยศิลป์ดว้ย
กระบวนการทีห่ลากหลายซึง่เป็นกระบวนการหลอ่หลอมจติและจนิตนาการ 

๓) สามารถเชือ่มโยงถงึความงามของธรรมชาต ิสงัคมและชมุชนไดใ้นทีส่ดุ 
๔.๓  ทกัษะปฏบิตั ิ(Psychomotor)) 

มหาบณัฑติจะมทีกัษะปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้
๑) มีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนจากการฝึกฝนผ่าน

ปฏบิตังิานจรงิในสถานศกึษาหรอืสถานประกอบการทีผู่เ้รยีนปฏบิตังิานอยู ่ควบคูไ่ปกบัการเรยีน
ทางทฤษฎดีว้ยการอภปิราย แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรปุผลรว่มกบัทมีผูส้อนในหอ้งเรยีนและระบบ
สารสนเทศ เพือ่เช ือ่มโยงไปสูก่ารปฏบิตังิานจรงิ 

๒) มีความสามารถในการดูแลสุขภาพกายและใจ การเป็นผูอ้ านวยการ
เรยีนรู ้บนัทึกการเรยีนรู ้การยอ้นมองตนเอง ระบบเพื่อนรว่มโคช้ ทกัษะการคิดพฒันาการ
ท างานโดยอาศยัทมีเรยีนรู ้การสอนจลุภาค การถอดบทเรยีนและการจดัการความรู ้การวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร และการสรา้งองคค์วามรูผ่้านชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 

๓) มีทกัษะในการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ มีทกัษะการสงัเกต การคดิวเิคราะห ์
สงัเคราะห ์การสือ่สารอย่างสรา้งสรรค ์และการยอมรบัความคดิเห็นของผูอ้ืน่ทีน่ าไปสู่การแกไ้ข
ปัญหาได ้
 

ระบบการจดัการศกึษา การด าเนินการและโครงสรา้งของหลกัสูตร 
ระบบการจดัการศกึษา 

๑. ระบบ 
ระบบการจดัการศกึษาใชร้ะบบทวภิาค โดย ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค

การศกึษาปกต ิ(นอกเวลาราชการ) ๑ ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ 
สปัดาห ์ทัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสถาบนัอาศรมศลิป์ 

๒. การคดิหน่วยกติ 
๒.๑ รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเ้วลาบรรยายหรอือภปิรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ 

ช ัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิใหม้คีา่เท่ากบั ๑ หน่วยกติ 
๒.๒ รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ ช ัว่โมงตอ่ภาค

การศกึษาปกต ิใหม้คีา่เท่ากบั ๑ หน่วยกติ 



๒.๓ การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนามทีใ่ชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ ๔๕ ช ัว่โมงตอ่ภาค
การศกึษาปกต ิใหม้คีา่เท่ากบั ๑ หน่วยกติ 

๒.๔ การท าสารนิพนธแ์ละวทิยานิพนธ ์ไม่นอ้ยกวา่ ๔๕ ช ัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา
ปกต ิใหม้คีา่เท่ากบั ๑ หน่วยกติ 

๓. การวดัและประเมนิผลการศกึษา 
๓.๑ มเีวลาเรยีนในช ัน้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ ๘๐ ของแตล่ะภาคการศกึษา จงึมสีทิธิเ์ขา้สอบ 
๓.๒ รายวชิาพืน้ฐาน ๒ วชิา (ASI ๔๐๑ และ ASI ๔๐๓) ประเมนิดว้ยระบบ S/U 
๓.๓ หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาแบองคร์วม เป็นการศกึษา

แบบ แผน ก. แบบ ก.๒และแผน ข.  นักศกึษาจะตอ้งศกึษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ 
หน่วยกติ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร 

๓.๔ ตอ้งผ่านการสอบภาษาองักฤษตามขอ้ก าหนดตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
๓.๕ การจบการศกึษา 

 แผน ก. แบบ ก. ๒ 
 นักศกึษาจะตอ้งศกึษารายวชิาครบถว้นตามทีก่ าหนดในหลกัสูตรโดยจะตอ้ง
ไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรอืเทียบเท่า พรอ้มทัง้เสนอ
วทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีส่ถาบนัอาศรมศลิป์
แต่งตัง้โดยเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟังได ้และผลงานวิทยานิพนธห์รอืส่วนหน่ึงของ
วทิยานิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างนอ้ยไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาติ
หรอืระดบันานาชาตทิีม่คีณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เร ือ่ง หลกัเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชมุ
วชิาการโดยบทความทีน่ าเสนอฉบบัสมบูรณ ์(Full paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเน่ือง
จากการประชมุวชิาการ (Proceedings) ดงักลา่ว 
 แผน ข. 
 นักศกึษาจะตอ้งศกึษารายวชิาครบถว้นตามทีก่ าหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้ง
ไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) ดว้ยขอ้เขียนและหรอืปากเปล่าใน
สาขาวชิาน้ัน/พรอ้มทัง้เสนอรายงานการคน้ควา้อสิระและสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สดุทา้ย
โดยคณะกรรมการที่สถาบนัอาศรมศลิป์แต่งตัง้ โดยเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟังได ้และ
รายงานการคน้ควา้อสิระหรอืส่วนหน่ึงของรายงานการคน้ควา้อสิระตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่น
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงทีส่บืคน้ได ้

๔. การลงทะเบยีนเรยีน 
ลงทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่เกนิภาคการศกึษาละ ๑๕ หน่วยกติ 

๕. การเทยีบคา่น า้หนักหน่วยกติ 
ใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย ๑ ปีแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศกึษาตามปกต ิ 

โดย ๑ ภาคการเรยีนปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สปัดาห ์และ ๑ หน่วยกติบรรยาย 
เท่ากบั ๑ ช ัว่โมงบรรยายตอ่สปัดาห๑์ หน่วยกติปฏบิตั ิเท่ากบั ๒ ช ัว่โมงปฏบิตัติอ่สปัดาหเ์ป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. การเทยีบโอนหน่วยกติ 
ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของ ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

(สกอ.) และสถาบนัอาศรมศลิป์ 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 
หลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาแบบองคร์วม เป็นหลกัสูตรแบบ

ศกึษานอกเวลาราชการ รวมจ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า ๓๖ หน่วยกติ แบ่งเป็น 
๒ แผน ดงัมรีายละเอยีดของแตล่ะแผน ดงันี ้

๑. โครงสรา้งหลกัสตูร 

วชิา 
หน่วยกติ 

แผน ก. แบบ ก. ๒ แผน ข. 
วชิาพืน้ฐาน ไม่นับหน่วยกติ ไม่นับหน่วยกติ 
วชิาบงัคบั ๑๘ ๑๘ 
วชิาสมัมนา ๓ ๓ 
วชิาเลอืก ๓ ๙ 

วทิยานิพนธ ์ ๑๒ - 
สารนิพนธ ์ - ๖ 
รวมไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกติ 

 
๒. ความหมายของรหสัวชิาในหลกัสตูร 

ASI หมายถงึ อกัษรยอ่รายวชิาพืน้ฐานทีเ่รยีนรว่มกนัในทุกสาขาวชิา 
A หมายถงึ Arsom 
S หมายถงึ Silp 
I หมายถงึ Institute 

HEA หมายถงึ อกัษรยอ่รายวชิาของสาขาวชิาการศกึษาแบบองคร์วม 
H หมายถงึ Holistic 
E หมายถงึ Education 
A หมายถงึ Arsom Silp 

ความหมายของตวัเลขในวงเล็บ เชน่ ๓ (๓ – ๐ – ๖) หมายถงึ ระยะเวลาเรยีนตอ่
สปัดาห ์หน่วยเป็นช ัว่โมง ตามลกัษณะวชิาน้ันๆ ดงันี ้

ตวัเลขนอกวงเล็บ หมายถงึ จ านวนหน่วยกติรวมของรายวชิา 
ตวัเลขในวงเล็บตวัทีห่น่ึง หมายถงึ จ านวนช ัว่โมงบรรยายตอ่สปัดาห ์
ตวัเลขในวงเล็บตวัทีส่อง หมายถงึ จ านวนช ัว่โมงปฏบิตักิารตอ่สปัดาห ์
ตวัเลขในวงเล็บตวัทีส่าม หมายถงึ จ านวนช ัว่โมงศกึษาดว้ยตนเองตอ่สปัดาห ์



๓.  รายละเอยีดแผนการศกึษา 
๑) แผน ก. แบบ ก. ๒  
 มจี านวนหน่วยกติรายวชิาบงัคบัเท่ากบั ๑๘ หน่วยกติ วชิาสมัมนา ๓ หน่วยกติ วชิา
เลอืก ๓ หน่วยกติ และวทิยานิพนธ ์๑๒ หน่วยกติ 

๑.๑. รายวชิา 
๑.๑.๑. วชิาพืน้ฐาน 

ก าหนดใหนั้กศกึษาเรยีนวชิาพืน้ฐาน ๒ รายวชิา โดยไม่นับหน่วยกติ 
ประกอบดว้ยรายวชิา ดงันี ้

รหสัวชิา ชือ่วชิา (ภาษาองักฤษ) 
หน่วยกติ  

(จ านวนช ัว่โมง) 
ASI ๔๐๑ มงคลชวีติและวถิสีขุภาวะองคร์วม ไม่นับหน่วยกติ 
  (Contemplative Practices and Holistic Health Care)  
ASI ๔๐๓ ภาษาและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้ ไม่นับหน่วยกติ 
  (Language and Communication Technology for Learning)  

๑.๑.๒. วชิาบงัคบั 
ก าหนดใหนั้กศกึษาเรยีนวชิาบงัคบั ๖ รายวชิา  มจี านวนหน่วยกติ เท่ากบั ๑๘ 

หน่วยกติ ประกอบดว้ยรายวชิา ดงันี ้

รหสัวชิา ชือ่วชิา (ภาษาองักฤษ) 
หน่วยกติ  

(จ านวนช ัว่โมง) 
HEA ๕๐๑ สารตัถะแห่งการศกึษาและการพฒันาหลกัสตูร ๓(๒-๒-๕) 

 (Essence of Education and Curriculum Development)  
HEA ๕๐๒ จติวทิยาการเรยีนรูแ้ละพฒันาการทีส่อดคลอ้งกบัการท างานของ

สมอง(Learning Psychology & Development towards 
BBL) 

๓(๒-๒-๕) 

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 การบรหิารจดัการเพือ่ชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ ๓(๒-๒-๕) 
 (Management of Professional Learning Community)  

HEA ๕๐๖ การวจิยัเพือ่พฒันานวตักรรมการเรยีนรู ้ ๓(๒-๒-๕) 
 (Research for Learning Innovation Development)  

 
๑.๑.๓. วชิาสมัมนา 

ก าหนดใหนั้กศกึษาเรยีนวชิาสมัมนา ๑ รายวชิา มจี านวนหน่วยกติ เท่ากบั ๓ 
หน่วยกติ ประกอบดว้ยรายวชิา ดงันี ้

รหสัวชิา ชือ่วชิา (ภาษาองักฤษ) 
หน่วยกติ 

(จ านวนช ัว่โมง) 
HEA ๕๐๗ สมัมนาการศกึษาแบบองคร์วม ๓(๓-o-๖) 
  (Seminar on Holistic Education)  

 
๑.๑.๔. วชิาเลอืก 

ก าหนดใหนั้กศกึษาเลอืกเรยีนรายวชิา โดยใหส้มัพนัธก์บัการท าวทิยานิพนธ ์มี
จ านวนหน่วยกติ เท่ากบั ๓ หน่วยกติ ดงันี ้



รหสัวชิา ชือ่วชิา (ภาษาองักฤษ) 
หน่วยกติ 

(จ านวนช ัว่โมง) 
HEA ๕๓๑ การบรหิารการศกึษาแนวพุทธ  

(Management of Buddhist Approach to Education) 
๓(๓-๐-๖) 

HEA ๕๗๑ หลกัและกระบวนการบรหิารการศกึษา 
(Principle of Educational Administration Process) 

๓(๒-๒-๕) 

HEA ๕๗๒ การนิเทศการศกึษาและพฒันาคณุภาพครู 
(Supervision and Teacher Development) 

๓(๒-๒-๕) 

HEA ๕๗๓ นโยบาย การวางแผนและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
(Strategic Policy and Quality  Assurance in Education) 

๓(๒-๒-๕) 

HEA ๖๐๑ บรหิารจดัการวฒันธรรม 
(Culture Management) 

๓(๑-๔-๔) 

HEA ๖๐๒ กระบวนทศันท์างการศกึษาพเิศษ 
(Paradigm in Special Education) 

๓(๑-๔-๔) 

HEA ๖๐๓ ศลิปะการพฒันาชวีติแบบองคร์วม  
(Life Developmental Art in Hoistic) 

๓(๑-๔-๔) 

 
๑.๑.๕. วทิยานิพนธ ์

ก าหนดใหนั้กศกึษาเรยีนรายวชิาวทิยานิพนธ ์จ านวน ๑๒ หน่วยกติ ดงันี ้

รหสัวชิา ชือ่วชิา (ภาษาองักฤษ) 
หน่วยกติ 

(จ านวนช ัว่โมง) 
HEA ๕๖๐ วทิยานิพนธ ์ ๑๒(๐-๐-๓๖) 

(Thesis)  
 
๒) แผน ข 
 มจี านวนหน่วยกติรายวชิาบงัคบัเท่ากบั ๑๘ หน่วยกติ วชิาสมัมนา ๓ หน่วยกติ วชิา
เลอืก ๙ หน่วยกติ และสารนิพนธ ์๖ หน่วยกติ 
 

๒.๑. รายวชิา 
๒.๑.๑. วชิาพืน้ฐาน 

ก าหนดใหนั้กศกึษาเรยีนวชิาพืน้ฐาน ๒ รายวชิา โดยไม่นับหน่วยกติ ประกอบดว้ย
รายวชิา ดงันี ้

รหสัวชิา ชือ่วชิา (ภาษาองักฤษ) หน่วยกติ  
(จ านวนช ัว่โมง) 

ASI ๔๐๑ มงคลชวีติและวถิสีขุภาวะองคร์วม ไม่นับหน่วยกติ 
  (Contemplative Practices and Holistic Health Care)  
ASI ๔๐๓ ภาษาและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้ ไม่นับหน่วยกติ 

  (Language and Communication Technology for 
Learning) 

 

 
๒.๑.๒. วชิาบงัคบั 

ก าหนดใหนั้กศกึษาเรยีนวชิาบงัคบั ๖ รายวชิา  มจี านวนหน่วยกติ เท่ากบั ๑๘ 
หน่วยกติ ประกอบดว้ยรายวชิา ดงันี ้



รหสัวชิา ชือ่วชิา (ภาษาองักฤษ) 
หน่วยกติ  

(จ านวนช ัว่โมง) 
HEA ๕๐๑ สารตัถะแห่งการศกึษาและการพฒันาหลกัสตูร ๓(๒-๒-๕) 
  (Essence of Education and Curriculum Development)  
HEA ๕๐๒ จติวทิยาการเรยีนรูแ้ละพฒันาการทีส่อดคลอ้งกบัการท างานของ

สมอง 
(Learning Psychology & Development towards BBL) 

๓(๒-๒-๕) 

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 การบรหิารจดัการเพือ่ชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ ๓(๒-๒-๕) 
  (Management of Professional Learning Community)  
HEA ๕๐๖ การวจิยัเพือ่พฒันานวตักรรมการเรยีนรู ้ ๓(๒-๒-๕) 
  (Research for Learning Innovation Development)  

 
๒.๑.๓. วชิาสมัมนา 

ก าหนดใหนั้กศึกษาเรยีนวิชาสมัมนา ๑ รายวิชา มีจ านวนหน่วยกติ เท่ากบั ๓ 
หน่วยกติ ประกอบดว้ยรายวชิา ดงันี ้

รหสัวชิา ชือ่วชิา (ภาษาองักฤษ) 
หน่วยกติ 

(จ านวนช ัว่โมง) 
HEA ๕๐๗ สมัมนาการศกึษาแบบองคร์วม ๓(๓-o-๖) 
  (Seminar on Holistic Education)  

 
๒.๑.๔. วชิาเลอืก 

ก าหนดใหนั้กศกึษาเลอืกเรยีนรายวชิา โดยใหส้มัพนัธก์บัการท าสารนิพนธ ์มี
จ านวนหน่วยกติ เท่ากบั ๙ หน่วยกติ ดงันี ้

รหสัวชิา ชือ่วชิา (ภาษาองักฤษ)        หน่วยกติ
(จ านวนช ัว่โมง) 

HEA ๕๓๑ การบรหิารการศกึษาแนวพุทธ  
(Management of Buddhist Approach to Education) 

๓(๓-๐-๖) 

HEA ๕๗๑ หลกัและกระบวนการบรหิารการศกึษา 
(Principle of Educational Administration Process) 

๓(๒-๒-๕) 

HEA ๕๗๒ การนิเทศการศกึษาและพฒันาคณุภาพครู 
(Supervision and Teacher Development) 

๓(๒-๒-๕) 

HEA ๕๗๓ นโยบาย การวางแผนและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
(Strategic Policy and Quality  Assurance in Education) 

๓(๒-๒-๕) 

HEA ๖๐๑ บรหิารจดัการวฒันธรรม 
(Culture Management) 

๓(๑-๔-๔) 

HEA ๖๐๒ กระบวนทศันท์างการศกึษาพเิศษ 
(Paradigm in Special Education) 

๓(๑-๔-๔) 

HEA ๖๐๓ ศลิปะการพฒันาชวีติแบบองคร์วม  
(Life Developmental Art in Hoistic) 

๓(๑-๔-๔) 

 



๒.๑.๕.       ๒.๑.๕ สารนิพนธ์ 
ก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาสารนิพนธ์ จ านวน ๖ หน่วยกิต 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชา (ภาษาองักฤษ) 
หน่วยกิต  

(จ านวนชัว่โมง) 
 HEA ๕๗๐ สารนิพนธ์ ๖(๐-๐-๑๘) 
  (Master Project)  

 



แผนการศึกษา  
แผน ก ๒ 

ปีที ่๑ ภาคการศกึษาที ่๑ ปีที ่๑ ภาคการศกึษาที ่๒ 
รายวชิา หน่วย

กติ 
รายวชิา หน่วยกติ 

ASI ๔๐๑ มงคลชวีติและวถิสีขุ
ภาวะองคร์วม 

- HEA ๕๐๒ จติวทิยาการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาการทีส่อดคลอ้ง
กบัการท างานของ
สมอง 

๓(๒-๒-๕) 

HEA ๕๐๑ สารตัถะแห่งการศกึษา
และการพฒันาหลกัสตูร 

๓(๒-๒-๕) HEA ๕๐๕ การบรหิารจดัการเพือ่
ชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

๓(๒-๒-๕) 

HEA ๕๐๓ การเรยีนรูแ้บบบูรณา
การ การวดัและ
ประเมนิผล 

๓(๒-๒-๕) HEA ๕๐๗ สมัมนาการศกึษาแบบ
องคร์วม 

๓(๓-o-๖) 

HEA ๕๐๔ จติวญิญาณความเป็น
คร ู

๓(๑-๔-๔)    

รวม ๙ รวม ๙ 
  

ปีที ่๒ ภาคการศกึษาที ่๑ ปีที ่๒ ภาคการศกึษาที ่๒ 
รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ 

ASI ๔๐๓ ภาษาและเทคโนโลยเีพือ่
การเรยีนรู ้

- HEA ๕๖๐ วทิยานิพนธ ์ ๘ 

HEA ๕๐๖ การวจิยัเพือ่พฒันา
นวตักรรมการเรยีนรู ้

๓(๒-๒-๕) 

วชิาเลอืก …………………………….. ๓   
HEA ๕๖๐ วทิยานิพนธ ์ ๔ 

รวม ๑๐ รวม ๘ 
รวมหน่วยกติท ัง้หมด ๓๖ 

 
แผน ข. 

ปีที ่๑ ภาคการศกึษาที ่๑ ปีที ่๑ ภาคการศกึษาที ่๒ 
รายวชิา หน่วย

กติ 
รายวชิา หน่วยกติ 

ASI ๔๐๑ มงคลชวีติและวถิสีขุ
ภาวะองคร์วม 

- HEA ๕๐๒ จติวทิยาการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาการทีส่อดคลอ้ง
กบัการท างานของ
สมอง 

๓(๒-๒-
๕) 

HEA ๕๐๑ สารตัถะแห่งการศกึษา
และการพฒันาหลกัสตูร 

๓(๒-๒-๕) HEA ๕๐๕ การบรหิารจดัการเพือ่
ชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

๓(๒-๒-
๕) 

HEA ๕๐๓ การเรยีนรูแ้บบบูรณา
การ การวดัและ
ประเมนิผล 

๓(๒-๒-๕) HEA ๕๐๗ สมัมนาการศกึษาแบบ
องคร์วม 

๓(๓-o-๖) 



HEA ๕๐๔ จติวญิญาณความเป็น
คร ู

๓(๑-๔-๔)    

รวม ๙ รวม ๙ 
  

ปีที ่๒ ภาคการศกึษาที ่๑ ปีที ่๒ ภาคการศกึษาที ่๒ 
รายวชิา หน่วย

กติ 
รายวชิา หน่วยกติ 

ASI ๔๐๓ ภาษาและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนรู ้

- วชิาเลอืก๓ …………………………… ๓ 

HEA ๕๐๖ การวจิยัเพือ่พฒันา
นวตักรรมการเรยีนรู ้

๓(๒-๒-๕) HEA ๕๗๐ สารนิพนธ ์ ๖ 

วชิาเลอืก๑ ……………………………. ๓ 

วชิาเลอืก๒ ……………………………. ๓ 
รวม ๙ รวม ๙ 

รวมหน่วยกติท ัง้หมด ๓๖ 
 
ค าอธบิายรายวชิา 
วชิาพืน้ฐาน 

ASI ๔๐๑ มงคลชวีติและวถิสุีขภาวะแบบองคร์วม       ไม่นับหน่วยกติ 
(Contemplative Practices and Holistic Well Being) 

 การสรา้งพืน้ฐานการพฒันาชวีิต ดว้ยการฝึกฝนและบ่มเพาะญาณทศันะ 
โดยอาศยักลัยาณมิตรและชมุชนทีส่มานฉันท ์ผ่านกระบวนการแห่งภาวนา ๔ คอื 
ศลีภาวนา กายภาวนา จติตภาวนา และปัญญาภาวนา รวมทัง้การสรา้งสุขภาวะแบบ
องคร์วมผ่านกจิกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ ของสถาบนัอาศรมศลิป์โดยเชือ่มโยงกบั
จติวทิยาพืน้ฐาน จติวทิยาการศกึษาและจติวทิยาการแนะแนวและใหค้ าปรกึษา หลกั
ธรรมาภบิาล ความซือ่สตัยส์ุจรติ คุณธรรม จรยิธรรมของวชิาชพีครู การปฏบิตัติน
เป็นแบบอย่างทีด่ ีมจีติส านึกสาธารณะและเสยีสละใหส้งัคม ฝึกฝนการอยู่รว่มกนักบั
ผูอ้ื่น และการยอมรบัความคิดเห็นจากวฒันธรรมที่แตกต่างหลากหลายวิเคราะห ์
สงัเคราะหแ์นวคดิปรชัญาของศลิปะการดูแลสุขภาพและการป้องกนัตวัวถิไีทยผ่าน
คติความเชือ่ของศาสตรต์ะวนัออกองคค์วามรูด้า้นการดูแลและป้องกนัตวัวิถีไทย
วธิกีารน าศลิปะการป้องกนัตวัมาใชใ้นการดแูลและสรา้งเสรมิสุขภาพ 

ASI ๔๐๓ ภาษาและเทคโนโลยกีารสือ่สารเพือ่การเรยีนรู ้ไม่นับหน่วยกติ  
(Language and Communication Technology for 
Learning) 

 การใชภ้าษาไทยภาษาต่างประเทศ และวฒันธรรมไทย ในการเป็นครูและ
พฒันาวชิาชพีครู ทกัษะในการสื่อสาร แปลความ จบัประเด็นจากการอ่านและการ
เขยีน การพูดในทีส่าธารณะ วธิกีารน าเสนองาน การเขยีนงานเชงิวชิาการ ทกัษะใน
การสบืคน้ การเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เชน่ อนิเตอรเ์นต สือ่มลัตมิีเดยี 
โซเชีย่ลมเีดยี ฯลฯ การแสวงหาความรูแ้ละเลอืกใชข้อ้มูลข่าวสารในการเขา้ถงึองค ์



ความรูท้ ัง้ บุคคล แหล่งความรูแ้ละแหล่งเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทนัต่อยุคสมยั 
หลกัการ แนวคดิ การออกแบบ การประยุกตใ์ชแ้ละการประเมนินวตักรรมเทคโนโลยี
ดา้นการสื่อสาร การน าเสนองานผ่านเทคโนโลยีดา้นการสื่อสารและการใชภ้าษา
และวฒันธรรม 
 
วชิาบงัคบั 

HEA ๕๐๑ สารตัถะแหง่การศกึษาและการพฒันาหลกัสูตร  ๓ (๒ – ๒ – ๕)  
(Essence of Education and Curriculum  Development) 

 ปรชัญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวตัิความเป็นมาและระบบการจดั
การศกึษาไทย วสิยัทศันแ์ละแผนพฒันา การศกึษาไทย ตลอดจนปรชัญาการศกึษา
ตามแนวพุทธธรรม ทฤษฎีหลกัสูตร การพัฒนาหลกัสูตร มาตรฐานชว่งช ัน้ของ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลกัสูตร 
  
HEA ๕๐๒ จติวทิยาการเรยีนรูแ้ละพฒันาการทีส่อดคลอ้งกบัการท างาน 

ของสมอง  ๓ (๒ - ๒ - ๕) 
      (Brain-Based Learning and Development) 

 จติวทิยาพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันามนุษย ์การท างานของสมองส่วน
ต่างๆทีม่ีผลต่อการเรยีนรูข้องบุคคลตามวยัและภาวะการเจรญิเตบิโตของโครงข่าย
เซลลส์มอง การเรยีนรูผ่้านปฏิสมัพนัธอ์ย่างเป็นระบบ และแบบแผนเชงิตรรกะไป
จนถึงระบบที่สลบัซบัซอ้น และกระบวนการเรยีนรูท้ี่มีประสิทธิภาพสูง จิตวิทยา
การศึกษา การฝึกฝนทดลองเผชญิสถานการณแ์ละปฏิสมัพนัธต์่างๆ รวมทัง้การ
ประยุกตพ์ืน้ฐานของจิตวิทยาการแนะแนวและการใหค้ าปรกึษาเพื่อสามารถให ้
ค าแนะน าในการเรยีนรูแ้กนั่กเรยีนแตล่ะบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
HEA ๕๐๓ การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การวดัและประเมนิผล ๓ (๒ - ๒ - ๕)  

     (Integrative Learning and Education Assessment)  
 ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอน รูปแบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันารูปแบบการ
เรยีนการสอน การออกแบบและจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้การบูรณาการสาระการ
เรยีนรู ้การเรยีนแบบเรยีนรวม วทิยาการจดัการเรยีนรู ้การใช ้การผลติสือ่ และการ
พฒันานวตักรรมการเรยีนรูโ้ดยยึดผูเ้รยีนเป็นส าคญั การคดิอย่างเป็นระบบ หลกั
และเทคนิคการวดัและประเมนิผลการศกึษา การสรา้งและการใชเ้คร ือ่งมือวดัผลและ
ประเมินผล ดา้นความรูแ้ละความคิด ดา้นทักษะและกระบวนการ รวมทั้งดา้น
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิผลประเภทต่างๆ ทัง้การ
ประเมินตามสภาพจรงิ การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏบิตั ิการ
ประเมินการท างานเป็นกลุ่มย่อยและแบบรวม ทัง้นี้เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรูแ้กผู่เ้รยีน และมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัประกนัคณุภาพทางการศกึษา 
 



HEA ๕๐๔ จติวญิญาณความเป็นครู     ๓ (๑ – ๔ – ๔)  
     (Conscience of Teacher)  

 ครูก ับการพัฒนาชีวิต ในแต่ล ะช่ว งวัยของ นัก เร ียน  บทบาทและ
กระบวนการพัฒนาตน คุณธรรมของครู  คุณลักษณ์ของครู คุณค่าของครู 
สมรรถนะของครู การสรา้งทศันคตทิีด่ตี่อวชิาชพีครู พฒันาการของวชิาชพีครู การ
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้และการเป็นผูน้ าทางวชิาการ เกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู 
จรรยาบรรณวชิาชพีคร ูกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
 
HEA ๕๐๕ การบรหิารจดัการเพือ่พฒันาชมุชนแหง่การเรยีนรู ้ 

๓ (๒ – ๒ - ๕) 
     (Management  of  Learning Organization) 

 หลกัและทฤษฎกีารบรหิารจดัการระบบการศกึษา การคดิอย่างเป็นระบบและ
การประกนัคุณภาพการศกึษา เพือ่น ามาพฒันาหอ้งเรยีน องคก์รและชมุชนแห่งการ
เรยีนรู ้กลยุทธก์ารสรา้งความสมัพนัธ ์การออกแบบกระบวนการและโครงการเพื่อ
พฒันาวฒันธรรมการเรยีนรูแ้ละความสมัพนัธอ์นัด ีการมีส่วนรว่มของบุคคลต่างๆ 
ในการศกึษาเพือ่พฒันาหอ้งเรยีน องคก์รชมุชน และทอ้งถิน่ โดยออกแบบเคร ือ่งมือ
การเรยีนรู  ้เช่น โครงการวิชาการ การฝึกอาชีพ กิจกรรมพัฒนา และระบบ
สารสนเทศตลอดจนส่งเสรมิ การท างานเป็นทมีและภาวะผูน้ าทางการศกึษา 
 
HEA ๕๐๖ การวจิยัเพือ่พฒันานวตักรรมการเรยีนรู ้ ๓ (๒ – ๒ - ๕) 

     (Research for Learning Innovation Development)  
 การศกึษาเนือ้หาและรูปแบบการวจิยัเชงิปรมิาณและคุณภาพทีส่มัพนัธก์บั
การสรา้งและและพฒันาเคร ือ่งมือการเรยีนรูท้ี่หลากหลายไดแ้ก่ กระบวนการและ
กจิกรรมเพือ่การเรยีนรู ้ศลิปะ สือ่ต าราและสือ่สารสนเทศอืน่ๆ เป็นตน้ รวมทัง้เรยีนรู ้
กระบวนการวจิยัตัง้แต่การท าเคา้โครงการวจิยั การคน้ควา้เพือ่สรา้งกรอบทฤษฎแีละ
สมมุตฐิาน และระเบยีบวธิวีจิยั  
 
HEA ๕๐๗ สมัมนาการศกึษาแบบองคร์วม   ๓ (๓ – o – ๖)    

(Seminaron Holistic Education) 
  การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การน าเสนอการอภิปรายหัวขอ้ที่น่าสนใจทาง
การศึกษาอย่างลึกซึง้ ในแนวคดิและบรบิทการศึกษาทัง้ตะวนัตกและตะวนัออก ที่
น าไปสู่การท าความเขา้ใจและการปฏบิตั ิตลอดจนการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประยุกต ์
ความรูเ้ร ือ่งดงักล่าวใหเ้ป็นประโยชนต์อ่การจดัการศกึษาแบบองคร์วม 
 
 
 
 
 
 



วชิาเลอืก 

HEA ๕๓๑ การบรหิารการศกึษาแนวพุทธ   ๓ (๓ – o – ๖) 
(Management of Buddhist Approach to Education) 

 การประยุกตอ์งคค์วามรูจ้ากปรชัญาของพุทธศาสนา สู่การศกึษา ๒ระดบั 
ไดแ้ก่ระดบัปัจเจกบุคคลและระดบับรหิารสถานศึกษา การน าเสนอความหมายของ
พระพุทธศาสนาในแนวทางการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาชวีิตและสงัคม การศึกษาเรยีนรู ้
ผ่านการปฏบิตัติามหลกัไตรสกิขา ศลี สมาธ ิปัญญา (มรรคมอีงค ์๘) สู่การก าหนด
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาอย่างเป็นองคร์วม ซึง่สามารถพฒันาผูเ้รยีนทัง้
ดา้นความรู ้ทกัษะ สมรรถนะ และตระหนักในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์
การใชหัลกัธรรมคอืกลัยาณมติรและโยนิโสมนสกิารเพื่อพฒันากระบวนการบรหิาร
การจดัการเรยีนการสอนของสถานศึกษา และบทบาทครูที่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมี
บทบาทหลักในการเรยีนรู ้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การใชส้ื่อและแหล่งเรยีนรูบ้น
สถานการณจ์รงิ การจดัการสถานศึกษาดวัยหลกัธรรมาภิบาลและความซือ่สตัย ์
สุจรติ ดว้ยระบบการประเมินผลตามหลกักุศลกรรมบท ๑๐ผูบ้รหิาร ครู ผูป้กครอง 
ตลอดจนบุคลากรมีการปฏบิตัภิาวนาตามหลกัสตปัิฏฐาน ๔สามารถทบทวนตนเอง 
สะทอ้นคดิและบ่มเพาะจติส านึกสาธารณะ และรว่มกนัพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูคู้่
คณุธรรม 
 
HEA ๕๗๑  หลกัและกระบวนการบรหิารการศกึษา ๓(๒ – ๒ - ๕) 

  (Principle of Educational Administration Process) 
 ศึกษาและวิเคราะหห์ลักการและทฤษฎีทางการบร ิหาร ระบบการจัด
การศกึษา การบรหิารงานวชิาการเพือ่คุณภาพและความเป็นเลศิ การบรหิารองคก์ร 
ส านักงาน งานบุคคล ธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ การวางแผนเพิ่ม
ประสิทธภิาพ และประสิทธผิลการบรหิารการศึกษารวมทัง้การระดมทรพัยากรทาง
การศกึษา การก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ ์การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบับรบิทของ
หน่วยงานทางการศึกษา บทบาทของผูบ้รหิารในการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ
ชมุชน ทอ้งถิน่และสงัคม ในการจดัการศึกษาอย่างมีจติวิญญาณ และอุดมการณ ์
ตลอดจนการพฒันาวชิาชพี กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และผูบ้รหิารการศึกษา แนวคิดการจัดการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการศกึษาและการเรยีนรูก้ารบรหิารงานระบบเครอืขา่ย 
และการจดัการความรูว้ชิาชพีผูบ้รหิารการศกึษา 
 
HEA ๕๗๒ การนิเทศการศกึษาและพฒันาคุณภาพครู ๓(๒ - ๒ - ๕)  

 (Supervision and Teacher Development) 
 ศึกษาหลกัและแนวคดิการนิเทศการศึกษา เทคนิคการนิเทศรูปแบบต่างๆ 
การพฒันาคุณภาพครูผ่านการปฏบิตังิานจรงิดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร บทบาท
ของศกึษานิเทศกใ์นการพฒันาศกัยภาพคร ูในการออกแบบกระบวนการเรยีนรู ้การ
เลือกใชส้ื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู เ้ท่าทัน และเหมาะสมกับบรบิท



สถานศกึษาทีส่่งเสรมิผูเ้รยีนใหเ้ตบิโตตามศกัยภาพรายบุคคลส่งเสรมิใหค้รูมคีวาม
เป็นผูน้ าในการกลา้คิด กลา้เรยีนรูจ้ากสิ่งที่ผิดพลาด กลา้แสดงออกอย่างถูก
กาละเทศะ คน้ควา้รูปแบบและน าเสนอการพฒันาศกัยภาพของครูดว้ยกจิกรรมทาง
วิชาการ และสงัเคราะหร์ะบบการนิเทศอย่างครบวงจร ตามบรบิทมหภาค และภูมิ
สงัคม การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ทคนิควิธกีารสอนของครูแต่ละคน พฒันาวธิคีดิ และ
การตรวจสอบตวัเอง การจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิภาวะผูน้ า จติวทิยาการนิเทศ และ
เทคนิคการสือ่สาร การสรา้งปฏสิมัพนัธเ์พือ่ลดความขดัแยง้และพฒันาคณะท างาน
อย่างมีส่วนรว่ม การสรา้งความมีส่วนรว่มระหว่างสถานศึกษา ชมุชน และทอ้งถิ่น 
การก ากบั ตดิตาม ส่งเสรมิ และประเมนิสถานศกึษา 
 
HEA ๕๗๓ นโยบาย การวางแผนและการประกนัคณุภาพการศกึษา  

 ๓(๒ - ๒ - ๕)  
 (Strategic Policy and Quality  Assurance in Education) 

 ศกึษาและวเิคราะหก์ารก าหนดนโยบาย การวางแผนการศกึษาทีท่นัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม การวางแผนด าเนินการ การวางระบบประกนั
คณุภาพภายในและภายนอก และน าผลการประกนัคณุภาพ มาก าหนดนโยบายใหม่ 
กรณีศกึษาภาวะผูน้ า พฤตกิรรมผูน้ า ตลอดจน ผูน้ าทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลงของ
โลกทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และเทคโนโลย ีการวางระบบก ากบั ตดิตาม 
ส่งเสรมิ การประเมินสถานศกึษาและน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาไปใชเ้พือ่
พฒันาคณุภาพการศกึษา 
 

HEA ๖๐๑  การบรหิารจดัการวฒันธรรม   ๓ (๑ - ๔ - ๔) 
 (Culture Management) 

 ศกึษาแนวคดิ หลกัการและทฤษฎวีฒันธรรม วฒันธรรมเชงิเปรยีบเทยีบและ
การจดัการขา้มวฒันธรรม อทิธพิลของวฒันธรรม รูปแบบและความแตกต่างของ
วฒันธรรมรวมทัง้งานสรา้งสรรคท์างวฒันธรรมแขนงต่างๆ การจดัการแบบไทยและ
วฒันธรรมการจดัการขา้มชาติ สู่การออกแบบการบรหิารองคก์รใหเ้หมาะสมกบั
วฒันธรรม ยุทธศาสตรแ์ละขัน้ตอนการกา้วสู่การสรา้งวฒันธรรมองคก์รแห่งการ
เรยีนรู ้
 

HEA ๖๐๒ กระบวนทศันท์างการศกึษาพเิศษ  ๓(๑ - ๔ - ๔) 
 (Paradigm in Special Education) 

 การปรบัเปลี่ยนแนวทางที่มุ่งรกัษา “โรค” ไปสู่การชว่ยเหลือ “คน” โดย
เร ิม่ตน้จากการประเมินพฒันาการแบบ องคร์วม เพื่อวเิคราะหก์ารท างานของระบบ
การรบัรู ้การประมวลผล และระบบสั่งการกลา้มเนื้อของเด็กรายบุคคลไปสู่ การ
กระตุน้พฒันาการพืน้ฐานดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัระบบประสาทของเด็กแต่ละคน 
โดยอาศัยปฏิสัมพันธก์ ับ ผู ้ใกล ้ช ิดในสถานการณ์จร ิง  (Developmental 
Individual difference Relationship-based, DIR approach)การศึกษาให ้



เกดิความเขา้ใจถึงลกัษณะของเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ รวมทัง้เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ (ปัญญาเลิศ) รู เ้ทคนิควิธีการสังเกตพฤติกรรมและความเขา้ใจเพื่อหา
ความสามารถเฉพาะ เชน่ วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาดนตร ีกฬีา ศลิปะฯ ทัง้นี้
เพื่อใหค้รูมีมุมมองในการชว่ยเหลือหรอืปรบัลดพฤติกรรมของเด็กใหเ้ป็นปกติ มี
แนวคิดในการจดัการช ัน้เรยีนและการจดักระบวนการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพื่อ
พฒันาเด็ก ทัง้การจดัท าหลกัสูตรแบบเพิม่ประสบการณ ์การขยายหลกัสูตร การย่น
ระยะเวลาเร ียนรวมถึงการใชผู้ เ้ช ี่ยวชาญใหค้ าปร ึกษาตลอดจนการพัฒนา
ความสามารถทางอารมณ ์สงัคม และการสรา้งเสรมิคณุธรรม 
 
HEA ๖๐๓ ศลิปะการพฒันาชวีติแบบองคร์วม  ๓(๑ - ๔ - ๔) 

(Life Developmental Art in Hoistic) 
 การฝึกฝนอายตนะทัง้ ๖ ต่อการรบัรูส้ิ่งต่างๆรอบตวั เพื่อสรา้งสมดุลยข์อง
สุขภาวะทางกาย-ใจ สู่การใครค่รวญเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตนเอง ผูค้นรอบขา้งและ
สภาพแวดลอ้มทีต่นเขา้ไปสมัพนัธ ์จนเกดิความสงบรม่เย็น ในการบรหิารจดัการ
พฒันาชวีติของตน ผ่านการเจรญิสตภิาวนา และการท ากจิกรรมทางศลิปะและการ
ดแูลสุขภาพทีห่ลากหลาย เชน่ จรยิศลิป์ โยคะ การดแูลสุขภาพวถิไีทย 
 
วชิาเลอืกพเิศษ 

HEA ๕๖๐ วทิยานิพนธ ์๑              ๔ (๐ - ๐ - ๑๖) 
     (Thesis) 
 การก าหนดปัญหาการวิจ ัย วางแผนการวิจ ัย  ทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้งเพื่อเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ ์ ออกแบบการวิจยัในดา้นการเลือกหรอื
ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง การออกแบบ การวดัตวัแปร การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล
และจดัท าโครงการวทิยานิพนธแ์ละน าเสนออนุมตัโิครงการวทิยานิพนธ ์
 
HEA ๕๖๐ วทิยานิพนธ ์๒              ๘ (๐ - ๐ - ๓๒) 
     (Thesis) 
 สรา้งเคร ือ่งมือวจิยั ตรวจสอบคุณภาพของเคร ือ่งมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอผลสรุปและอภปิราย
ผลและขอ้เสนอแนะ การเสนอรา่งบทความวิจยัส าหรบัการเผยแพร ่การเขยีนและ
เรยีบเรยีงรายงานการวจิยัและการน าเสนอรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณใ์นการสอบ
ปกป้องวทิยานิพนธ ์

HEA ๕๗๐  สารนิพนธ ์      ๖ (๐ - ๐ - ๑๘)  
 (Master Project) 

 การศึกษาคน้ควา้เชงิลึกดา้นการศึกษาแบบองคร์วมทัง้กลุ่มวิชาหลกัสูตร
และการสอน และ/หรอืการบรหิารการศึกษา ในหวัขอ้ทีส่นใจ การท ารายงานสาร
นิพนธโ์ดยใชรู้ปแบบและกระบวนการวิจยัภายใตก้ารใหค้ าปรกึษาของอาจารยท์ี่
ปรกึษา 



องคป์ระกอบเกีย่วกบัการท าวทิยานิพนธ ์หรอืสารนิพนธ ์
๑. ค าอธบิายโดยยอ่ 
แผน ก. แบบ ก. ๒วทิยานิพนธ ์นักศกึษาจะตอ้งศกึษาและวเิคราะหอ์งคค์วามรูท้างดา้น

การศกึษาและการเรยีนรู ้หรอืการเช ือ่มโยงทฤษฎสีู่การปฎบิตั ิมกีรอบแนวคดิในการศกึษาดว้ย
ระเบียบวิธวีิจยั และสามารถประมวลผลงานวิจยั สงัเคราะหเ์ป็นองคค์วามรูใ้หม่ที่ต่อยอดองค ์
ความรูเ้ดมิ และใหแ้นวทางต่อการวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้นอนาคต เพือ่แสดงศกัยภาพความเป็น
ครนัูกวชิาการ และนักวชิาการการบรหิารจดัการศกึษา 

แผน ข. สารนิพนธ ์นักศกึษาจะตอ้งศกึษาและวเิคราะหก์ารปฏบิตักิารสอนหรอืการบรหิาร
สถานศกึษา/บรหิารการศกึษาอย่างเป็นระบบและสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากประสบการณท์ี่ฝึก
ปฏบิตั ิเพือ่พฒันาโครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในสถานศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองสามภาคการศกึษาซึง่
สามารถต่อยอดไปสู่การประมวลผลงานวจิยัเป็นสารนิพนธฉ์บบัสมบูรณ ์เพื่อแสดงศกัยภาพ
ความเป็นครชู านาญการสอนและผูช้ านาญการบรหิารจดัการศกึษา 
 

๒. มาตรฐานผลการเรยีนรู ้
แผน ก. แบบ ก. ๒วทิยานิพนธ ์นักศกึษาสามารถศกึษาและวเิคราะหอ์งคค์วามรู ้

ทางดา้นการศกึษาและการเรยีนรู ้หรอืการเช ือ่มโยงทฤษฎสีู่การปฎบิตั ิและประมวลผลงานวจิยั 
สงัเคราะหเ์ป็นองคค์วามรูใ้หม่ทีต่่อยอดองคค์วามรูเ้ดมิ จดัท าเป็นวทิยานิพนธฉ์บบัสมบูรณต์าม
มาตรฐานของสถาบนั และเขียนบทความวชิาการ ตพีิมพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ 
หรอืเสนอตอ่ทีป่ระชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชมุ 

แผน ข.สารนิพนธ ์นักศกึษาสามารถศกึษาและวเิคราะหก์ารปฏบิตักิารสอนหรอื
การบรหิารสถานศึกษา/บรหิารการศึกษาอย่างเป็นระบบ และสังเคราะหอ์งคค์วามรูจ้าก
ประสบการณท์ีฝึ่กปฏบิตั ิเพือ่พฒันาโครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในสถานศกึษาอย่างต่อเน่ือง
สามภาคการศกึษา และจดัท าเป็นสารนิพนธฉ์บบัสมบูรณต์ามมาตรฐานของสถาบนัและเขยีน
บทความวชิาการเสนอตอ่ทีป่ระชมุวชิาการหรอืการสมัมนาวชิาการ 

๓. ชว่งเวลา 
ภายใน ๒ ปีการศกึษา 

๔. จ านวนหน่วยกติ 
วทิยานิพนธ ์๑๒ หน่วยกติ 
สารนิพนธ ์๖ หน่วยกติ 

๕. การเตรยีมการ 
จดัการสมัมนาการวจิยั และระบบอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์หรอืสารนิพนธ ์

๖. กระบวนการประเมนิผล 
มกีารประเมนิผล ดงันี ้

๖.๑. แผน ก. แบบ ก. ๒  
 การประเมนิผลระหวา่งเรยีน (formative assessment) 

 คร ัง้ที ่๑ การพิจารณาหัวขอ้วิทยานิพนธโ์ดยอาจารยท์ี่ปรกึษาในภาค
การศกึษาที ่๑ 

 คร ัง้ที ่๒ การพิจารณาเคา้โครงวิทยานิพนธโ์ดยคณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ ์

 คร ัง้ที ่๓ การพิจารณาความกา้วหน้าการด าเนินงานวิทยานิพนธโ์ดย
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์

 การประเมนิผลสรุป (summative assessment) 
 คร ัง้ที ่๔ การสอบปากเปลา่วทิยานิพนธ ์โดยคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์

๖.๒. แผน ข.  
 การประเมนิผลระหวา่งเรยีน 



 คร ัง้ที ่๑ การตรวจรายงานการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
โดยอาจารยท์ีป่รกึษาในภาคการศกึษาที ่๑ 

 คร ัง้ที ่๒ การตรวจรายงานการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  
โดยอาจารยท์ีป่รกึษา ในภาคการศกึษาที ่๒ 

 คร ัง้ที ่๓ การตรวจรายงานการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  
โดยอาจารยท์ีป่รกึษา ในภาคการศกึษาที ่๓ 

 การประเมนิผลสรุป 
 คร ัง้ที ่๔ การสอบสารนิพนธ ์และสอบประมวลความรู ้

โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ในภาคการศกึษาที ่๔ 
 

ผลการเรยีนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล 
 
๑. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา 

   
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธห์รอืกจิกรรมของนกัศกึษา 

๑. ครหูรอืผูอ้ านวยการเรยีนผูม้ี
ความสามารถในการสงัเกต
ผูเ้รยีนอยา่งลกึซ ึง้ เปิดใจรบั
ฟังและไม่ดว่นตดัสนิ 

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

๒. ครหูรอืผูอ้ านวยการเรยีนผู ้
สามารถยอมรบัจดุทีค่วร
ปรบัปรงุของตนเอง และมี
ความใฝ่เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ที่
พรอ้มจะน ามาพฒันาตนให ้
ปฏบิตังิานในวชิาชพีใหด้ขีึน้ 

๒.๑ การปฏบิตัธิรรม เจรญิสตภิาวนา จรยิศลิป์ 
๒.๒ ระบบกลัยาณมติรนิเทศหรอืเพือ่นรว่มโคช้ 
๒.๓ ระบบนิเทศตดิตาม 
๒.๔ การสอนจลุภาค (Micro Teaching) 
๒.๕ กจิกรรมการน ากรณีศกึษาทีด่มีาน าเสนอและแลกเปลีย่น
เรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
๒.๖ การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยการสรา้งชมุชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี 

 
๒. การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะดา้น 

๒.๑ ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
๒.๑.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 

๑) มีสตสิมัปชญัญะ รูต้วัและมีวนัิยอยู่ในชวีติประจ าวนัสามารถทบทวน ยอ้นมอง 
สะทอ้นขอ้ดแีละขอ้เสยีตดิขดั ควบคุมอารมณ ์วาจาและการกระท า เปิดใจรบัฟังและไม่ด่วนตดัสนิ 
มีความเป็นกลัยาณมติร พรอ้มทัง้มหีลกัธรรมประจ าใจเพือ่พฒันาปรบัปรุงตนเองอย่างสม ่าเสมอ
ทัง้ในชวีติประจ าวนัและความเป็นคร ูมคีวามสขุไดโ้ดยไม่ตอ้งพึง่ปัจจยัภายนอก 

๒) มีความสุภาพ อ่อนนอ้ม อ่อนโยน รูคุ้ณผูอ้ื่นและพรอ้มแสดงความกตเวทีได ้
เหมาะสม รูก้าลเทศะ ตรงต่อเวลา เคารพการอยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ ยอมรบัความคดิเห็นทีแ่ตกต่างและ
ผสานประโยชนจ์ากความแตกตา่งได ้

๓) สามารถมองเห็นความเชือ่มโยงสมัพนัธข์องตนเองกบัสิง่แวดลอ้ม ตระหนักรู ้
คุณค่า รว่มอนุรกัษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม มีความกลา้หาญทางจรยิธรรม กลา้ท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง
เพือ่ประโยชนต์อ่สว่นรวม 

๒.๑.๒ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
๑) การสวดมนต ์เจรญิสตภิาวนา จรยิศลิป์ และกจิกรรมสุขภาพวถิไีทย ผ่านวชิา

มงคลชวีติและวถิสีขุภาวะแบบองคร์วม 



๒) การปฏิบัติธรรมต่อเน่ืองอย่างน้อย ๗ วนั ในสถานปฏิบัติธรรมที่ผ่านการ
พจิารณาจากสถาบนัอาศรมศลิป์แลว้ 

๓) การท ากจิกรรมจติอาสา  
๒.๑.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 

๑) การสะทอ้นผลการเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
๒) บนัทกึการเรยีนรูร้ายสปัดาห ์

๒.๒ ดา้นความรู ้
๒.๒.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้

๑) สามารถเขา้ใจพืน้ฐานการศกึษาแนวคดิและทฤษฎกีารศกึษาการจดัการศกึษา
ไทยการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร 

๒) มีจติวญิญาณความเป็นครูการภาวนากบัการพฒันาชวีติและการเรยีนรูข้อง
ครปูฏสิมัพนัธข์องครกูบัสงัคมโรงเรยีนชมุชนและสิง่แวดลอ้มดว้ยระบบคณุคา่แท ้

๓) มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสาระวชิาครูทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนการ
ออกแบบกระบวนการเรยีนรูต้ามลกัษณะเฉพาะของวิชาธรรมชาติของผูเ้รยีนจิตวิทยาและ
นวตักรรมการเรยีนรูต้า่งๆเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนการวดัและประเมนิผลดว้ย
วธิกีารทีห่ลากหลายตามพฒันาการของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ 

๔) สามารถด าเนินการวิจ ัยในช ัน้เร ียนที่ส ัมพันธก์ ับนวัตกรรมการเร ียนรู ้
กระบวนการวจิยัเพือ่วจิยัและพฒันากระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและสามารถน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการ 

๒.๒.๒ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นความรู ้
๑) การจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
๒) การมอบหมายงานทีเ่ช ือ่มโยงทฤษฎสีู่การปฏบิตักิารจรงิในช ัน้เรยีน เชน่ การ

ท าระบบเพือ่นรว่มโคช้ การเป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้การท าวจิยัในช ัน้เรยีน เป็นตน้ 
๓) การอภิปรายทัง้กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยผูส้อนหรอืตวัแทนนักศึกษาท า

หนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้ต ัง้ค าถามและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนน าประสบการณจ์รงิในการสอน
ของตนเองมาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูร้ว่มกนั 

๔) การบนัทกึสะทอ้นผลการเรยีนรูข้องตนทา้ยช ัว่โมงการเรยีนในทุกรายวชิา และ
การจดัท ารายงานการเรยีนรูใ้นประเด็นตา่งๆ 

๕) การนิเทศการสอน 
๖) การท าวทิยานิพนธ ์

๒.๒.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้
๑) จ านวนเวลาการเขา้เรยีน 
๒) การเขา้รว่มกจิกรรมและการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
๓) การท าบนัทกึสะทอ้นผลการเรยีนรู ้รายงานการเรยีนรูต้า่งๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
๔) การนิเทศการสอน 
๕) ผลงานวทิยานิพนธ ์

๒.๓ ดา้นทกัษะทางปัญญา 
๒.๓.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

๑) มีทกัษะการสงัเกต และการเรยีนรูท้ี่จะน าไปสู่ความสามารถทางการคิดเชงิ
วจิารณญาณ (critical thinking) การคดิอย่างสรา้งสรรคแ์ละการคดิดว้ยความห่วงใย เพื่อน า
ความรูท้างทฤษฎีและภาคปฏิบตัิในวิชาการและวิชาชพี ไปสู่การคิดแกไ้ขปัญหา (problem 
solving) ซ ึง่เป็นทกัษะส าคญัในศตวรรษที ่๒๑ 

๒) มคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ ์โดยใชห้ลกัการทีไ่ดเ้รยีนมา และ
สามารถน าความรูไ้ปประยกุตส์ูส่ถานการณจ์รงิ  

๒.๓.๒ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 



๑) การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการหลากหลายรูปแบบ เชน่ กลุ่มเรยีนรู ้
การเรยีนรูบ้นฐานการท างานจรงิการท ากจิกรรมเพื่อนรว่มโคช้ การสรา้งชมุชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี 

๒) การฝึกปฏบิตักิารท างานเป็นทมี และการพฒันาทกัษะการพูด การเขยีน และ
การน าเสนอ เชน่ การอภปิราย การจดัสมัมนา และการแสดงบทบาทสมมุต ิเป็นตน้ 

๓) การบนัทกึสะทอ้นผลการเรยีนรูแ้ละท าจดัรายงานจากการปฏบิตังิานจรงิตา่งๆ  
๔) การเรยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูแ้ละบุคคลตา่ง ๆ 

๒.๓.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 
๑) ประเมินผลตามสภาพจรงิในการปฏบิตังิานของนักศกึษา ทัง้ในช ัน้เรยีนและ

การปฏบิตังิานในสถานศกึษาของนักศกึษา 
๒.๔ ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 
๒.๔.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 

     รบัผดิชอบ 
๑) มทีกัษะการเป็นผูอ้ านวยการเรยีนรู ้ออกแบบการเรยีนรูห้รอืแผนการสอนอย่าง

มนีวตักรรมมศีลิปะในการจดัการประชมุหรอืช ัน้เรยีนอย่างมกีารยดืหยุน่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ดว้ยความเขา้ใจในธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รว่มประชมุหรอืผูเ้รยีนพรอ้มเผชญิปัญหาและ
สามารถหาทางแกไ้ขไดอ้ยา่งแยบคาย สามารถประเมนิผูเ้รยีนไดต้ามสภาพจรงิ 

๒) มทีกัษะการเป็นกลัยาณมติรนิเทศดว้ยการตดิตามผลการพฒันาปรบัปรุงการ
ท างานวชิาชพีผ่านระบบเพื่อนรว่มโคช้ และการนิเทศของคณาจารย ์มีภาวะการฟังอย่างลกึซ ึง้ 
ดว้ยความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และรูจ้กัใชก้ารพูดที่เป็นประโยชน ์(Productive 
Conversation) 

๓) มีทกัษะการท างานเป็นทมีเป็นผูท้ี่สามารถปรบัแกท้ี่ใจตนยิง่กว่าเพ่งเล็งผูอ้ืน่
สามารถเหน่ียวน าผูอ้ืน่เขา้สูก่ารท างานทีม่กีารภาวนาเป็นมงคลแห่งชวีติได ้

๔) มทีกัษะการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลายเชน่ระหว่างสถาบนัหรอื
กบัชมุชนองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน เป็นตน้ 

๒.๔.๒ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

๑) จดัใหม้กีารเรยีนรูแ้ละท างานผ่านกลุ่มเรยีนรูท้ ัง้กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เพือ่ให ้
เกดิการถา่ยทอดประสบการณ ์เกดิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั 

๒) สง่เสรมิใหเ้กดิการจดักระบวนการสรา้งชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
๓) การจดังานสมันาเพื่อน าเสนอผลการน านวตักรรมการเรยีนรูสู้่การพฒันา

คณุภาพการเรยีนการสอนสูว่งกวา้ง 
๒.๔.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง

บุคคลและความรบัผดิชอบ 
ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษา ในการน าเสนอผลงาน

ทัง้ในช ัน้เรยีนและการท ากจิกรรมกลุม่ตา่งๆ 
๒.๕ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๒.๕.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
๑) สามารถใชข้อ้มูลเชงิตวัเลขในการวเิคราะหผ์ลแปรความหมายสูก่ารปฏบิตัแิละ

สามารถน าเสนอขอ้มูลตา่งๆโดยใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารสือ่สารกบัคนวงกวา้งได ้
๒) มทีกัษะการเขยีนบทความเชงิวชิาการ 
๓) สามารถน าเสนอผลการวจิยัสูง่านสมัมนาทางวชิาการ 



๒.๕.๒ กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะห ์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑) จัดกิจกรรมการเร ียนรู ใ้หว้ิเคราะหข์อ้ มูลในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณจ์รงิ ใหม้กีารน าเสนอรายงานในบรบิททีห่ลากหลาย 

๒) จดัใหม้ีโครงการส่งเสรมิการใชท้กัษะการสือ่สาร ทัง้การพูด การฟัง และการ
เขยีน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

๓) สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สาร เพือ่คน้ควา้ขอ้มูล การน าเสนองานทัง้ใน
รายวชิาตา่งๆ และการสรา้งชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 

๔) การเท่าทันนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อน ามารวบรวม จัดเก็บ
ประมวลผลและแสดงผลลพัธเ์ป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้การจดัท าสือ่การเรยีนการ
สอนในช ัน้เรยีนจรงิ  

๒.๕.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑) การประเมนิผลจากชิน้งาน/รายงาน ทัง้ในดา้นรปูแบบและเทคนิคในการน าเสนอ 
๒) ประเมนิผลจากการน าเสนอ การอภปิราย 

๒.๖ ดา้นทกัษะการเรยีนรู ้
๒.๖.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการเรยีนรู ้

๑) มทีกัษะการสรา้งองคค์วามรูผ่้านการสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
๒) มีทกัษะการคดิพฒันาการท างานโดยอาศยัทีมเรยีนรู ้ผ่านการใชเ้คร ือ่งมือ

เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เชน่ สุนทรยีสนทนา การจดัการความรู ้การถอดบทเรยีน บนัทกึการเรยีนรู ้
(Reflective Writing) และการยอ้นมองตนเอง (Self-reflection)เป็นตน้ 

๓) มีทักษะการเรยีนรูด้ว้ยการสืบคน้วิจ ัยผ่านกระบวนการอ่านเชงิวิเคราะห ์
(Analytic Reading) การบนัทกึเร ือ่งเล่า (Story-telling Journal) การฟังเพือ่การสรา้งความรู ้
(Constructivist Listening) การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรุปผลความรูแ้ละการเรยีบเรยีงน าเสนอ
เชงิวชิาการ การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) 

๒.๖.๒ กลยุทธก์ารสอนในการพฒันาดา้นทกัษะการเรยีนรู ้
๑) การพฒันาทกัษะผ่านการฝึกปฏบิตัทิ ัง้ในช ัน้เรยีนและการปฏบิตังิานจรงิใน

สถานศกึษา พรอ้มทัง้วางแผนปรบัปรงุแกไ้ข ทดลองปฏบิตัอิกีคร ัง้ และประเมนิผลการปฏบิตั ิ
๒) การบนัทกึสะทอ้นมองตนผ่านการเรยีนรู ้และการจดัท ารายงาน 

๒.๖.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการเรยีนรู ้
๑) การประเมนิผลจากชิน้งาน /รายงาน ทัง้ในดา้นรปูแบบและเทคนิคในการน าเสนอ 
๒) ประเมนิผลจากการน าเสนอ และการอภปิราย 

๒.๗ ดา้นจติส านึกพลเมอืง 
๒.๗.๑ ผลการเรยีนรูด้า้นจติส านึกพลเมอืง 

๑) ใหค้วามเคารพและยอมรบัในคุณค่าและสิทธิของคนทุกคนของชุมชนมี
จติส านึกของความเป็นเครอืญาตแิละเป็นมนุษยชาตเิหมอืนกนั 

๒) ไม่น่ิงดูดายมสี่วนรว่มลงมอืปฏบิตัใินการแกปั้ญหาหรอืมกีจิกรรมทีส่รา้งสรรค ์
รว่มกบักลุม่คนชมุชนหน่วยงานองคก์รฯลฯในโอกาสทีเ่หมาะสม 

๒.๗.๒ กลยุทธก์ารสอนดา้นจติส านึกพลเมอืง 
๑) การสอดแทรกผ่านการสอนหรอืกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาตา่งๆ 
๒) การจดักจิกรรมจติอาสา  

๒.๗.๓ กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นจติส านึกพลเมอืง 
๑) บนัทกึการเรยีนรูจ้ากการเขา้รว่มกจิกรรมจติอาสา  

 
 



หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา 
๑. หลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน  

ตามขอ้ก าหนดของสถาบนัอาศรมศลิป์ 
 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+   .๕๑  
   D   ๑.๐ 
   F   ๐ 
  นักศกึษาทีไ่ดร้บัคะแนนต ่ากวา่ ๒.๐ ถอืวา่สอบไม่ผ่าน จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนใหม่
ในรายวชิาน้ัน 
 ๑.๒ ระบบไม่มคีา่ระดบัคะแนน ใหใ้ชส้ญัลกัษณ ์ดงันี ้
  สญัลกัษณ ์ ความหมาย ผลการศกึษา 
   S Satisfactory ผลการสอบเป็นทีน่่าพอใจ 
   U Unsatisfaction ผลการสอบไม่เป็นทีน่่าพอใจ 
   I Incomplete ผลการศกึษาไม่สมบูรณ ์
   W Withdrawn ถอนรายวชิา 
   AUD Audit  รายวชิารว่มฟัง และไม่นับเป็นหน่วยกติสะสม 
   P In Progress อยูร่ะหวา่งการศกึษาในรายวชิา 
   N Not grade and credit ไม่นับคะแนน 

๑.๓ ผลการประเมนิวทิยานิพนแ์ละสารนิพนธ ์โดยรวมม ี๔ ระดบั คอื 
สญัลกัษณ ์ ความหมาย ผลการศกึษา 
 E Excellent ผลการสอบเป็นทีน่่าพอใจระดบัดมีาก 
 G Good  ผลการสอบเป็นทีน่่าพอใจระดบัด ี
 S Satisfactory ผลการสอบเป็นทีน่่าพอใจ 
 U Unsatisfaction ผลการสอบไม่เป็นทีน่่าพอใจ 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
 ๒.๑ คณาจารยร์ว่มกนัท าเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาในทุก
รายวชิาเพือ่การทวนสอบผลสมัฤทธิต์ามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผล
การเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา 
 ๒.๒ คณาจารยร์ว่มกนัจดัท าขอ้สอบตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรยีนรูส้ าหรบั
รายวชิาเดยีวกนัในกรณีทีม่ผูีส้อนหลายคน 

๓. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 
 ๓.๑ เรยีนและลงทะเบยีนครบตามโครงสรา้งทีห่ลกัสตูรก าหนดภายในเวลาไม่เกนิ ๕ ปี  
 ๓.๒ ตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
 ๓.๓ ผ่านเกณฑก์ารทดสอบภาษาองักฤษของสถาบนั หรอืมีคะแนนสอบภาษาองักฤษ 
CU-TEP ไม่นอ้ยกวา่ ๔๕๐ คะแนน 
 
 



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
ดร. สจุนิดา ขจรรุง่ศลิป์ 

ดร. ทกัษ ์ทองภเูบศร ์
ดร.สนีุย ์ชยัสขุสงัข ์

  
อเีมล ์: admin_holistic@arsomsilp.ac.th 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ : ๐๒ ๔๙๐ ๔๗๔๘ - ๕๔ ตอ่ ๑๔๘, ๑๕๖ 
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 

 


