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06/03/2018 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ 
 เจ้าของ/ผู้ดาํเนินการ 

– มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
 

 มหีน่วยงานได้แก่ 
– สถาบนัการศึกษา 13 แห่ง 
– ศูนยฝึ์กอบรม 3 แห่ง 
– ศูนยบ์รรเทาคนยากจน 1 แห่ง 
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ประวติัมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 พ.ศ. 2512 โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชย ์

(ASB)  

 พ.ศ. 2515 วทิยาลยัอสัสมัชญั

บริหารธุรกิจ     (ABAC)  
 พ.ศ. 2533 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (AU) 
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จุดมุ่งหมายของมหาวทิยาลยั 

 จดัการศึกษาในทุกระดบั เพื่อสร้างคนใหเ้ป็นคนท่ี

สมบรูณ์ 
 จดัการศึกษาแบบ Total man : ร่างกาย จิตใจ  

 สติปัญญา อารมณ์ สงัคม 
 เพื่อใหน้กัศึกษาเป็นคนท่ีมีความรับผดิชอบต่อตนเอง

และสงัคม 
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งานบริการสังคม 
 จดัสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบให้เป็นชุมชนมหาวทิยาลยั 

โดย 
– จัดการจราจร 
– รณรงค์ เร่ืองการรักษาความสะอาด 
– ขจัดแหล่งอบายมุข สนุกเกอร์/ตู้เกมส์ 

 ให้ทุนการศึกษา/ให้ทุนกู้ยมื แก่นักศึกษาทีม่ปัีญหาเศรษฐกจิ 
 มีส่วนร่วมในการจดัการแข่งขนักฬีาเอเซ่ียนเกมส์ : ให้ใช้

ศูนย์คอมพวิเตอร์เป็นศูนย์ประสานงาน/นักศึกษา ช่วยเป็น
ล่าม ต้อนรับนักกฬีาต่างประเทศ เป็นต้น 
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 จดัอบรมมัคคุเทศก์อาชีพ 
 บริจาคเคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้โรงเรียนต่างจงัหวดั 
 ทาํวจิยั โดย ABAC Poll สํารวจเร่ืองต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อสังคม เช่น การปฏิรูปเศรษฐกจิ ปัญหายาเสพตดิ ธุรกจิ
ธนาคารไทยในตลาดการค้าเสรีปี 2000 เป็นต้น 

 จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เพือ่หารายได้
 ทูลเกล้า ฯ ถวาย โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราช
อธัยาศัย 

งานบริการสังคม (ต่อ) 
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06/03/2018 

จุดมุ่งหมายของการปฐมนิเทศ 
1. เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งมหาวทิยาลยั

และผูป้กครองของนกัศึกษา 
2. เพ่ือแจง้จุดมุ่งหมาย และภารกิจของมหาวทิยาลยัท่ี

มีต่อนกัศึกษา 
3. เพ่ือแนะนาํผูป้กครองใหท้ราบนโยบายและ

แนวทางปฏิบติัของมหาวทิยาลยัในดา้นการเรียน การ

สอน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา 
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การเรียน/การสอนในมหาวทิยาลยั 

   สถาบัน สร้างคน สร้างชาต ิ 
    เก่ง/ด ี

Input   Process  Output 
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แนวทางทีจ่ะเรียนให้สําเร็จ 

รู้เรา 

รู้เขา 
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แนวทางสู่ความสําเร็จ 
1. ความรู้พืน้ฐาน: ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ 
2. ความพร้อมทางการเรียน: การเตรียมการเรียน 
         ความเอาใจใส่การทาํงาน/

     การบ้านอย่างสมํ่าเสมอ 
3. แรงจูงใจ: แรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
           แรงสนับสนุนจากมหาวทิยาลยั
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4. ทกัษะสังคม:  ความเป็นผู้นํา/ผู้ตาม 
  การอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ 
  การทาํงานเป็นกลุ่ม 
  การเสียสละ/มนํีา้ใจเป็นนักกฬีา 
  ความคดิสร้างสรรค์ 
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06/03/2018 

แนวทางสู่ความสําเร็จ 
หลกัสูตร 

อาจารย์ 

การเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อม 

การประเมิน 

การอบรมบ่มนิสัย ความสัมพนัธ์

อาจารย์/นักศึกษา 

งานสนับสนุนทางวชิาการ 
  - ศูนย์คอมพวิเตอร์ 
  - ศูนย์ภาษา/ศูนย์วจิัย 
  - ชมรม/กจิกรรม  
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หลุมพราง 
1. ขาดความรู้/ทกัษะ ของความรู้พืน้ฐาน 
2. วธีิการเรียน 
 - เรียนเฉพาะในห้องเรียน 
 - พึง่เฉพาะครู 
 - พึง่ตาํราเรียนเล่มเดียว 
3. ความคดิ: เรียนเพือ่สอบผ่าน 
                     เรียนแบบใดกส็อบผ่าน 
4. ความเข้าใจ: เรียนมาก = จบเร็ว 
               เรียน + ทาํงาน           14 
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5. ลงทะเบียนตามใจตน 
6. ไม่ปรึกษาอาจารย์ประจําวชิา/ทีป่รึกษา 
7. ขาดความพร้อมทางการเรียน 
8. ให้เพือ่นตวิก่อนสอบ 

หลุมพราง (ต่อ) 

15 



06/03/2018 

ข้อควรปฏบิัติ 
1. ต้องมีความรู้/ทกัษะ ของความรู้พืน้ฐาน 
 1.1 ศึกษา/ค้นคว้าเพิม่เตมิ 
 1.2 มคีวามตั้งใจ/ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้เพิม่เตมิ 
2. มรีะเบียบวนัิย 
 2.1 เตรียมความพร้อมของตนเอง 
 2.2 รู้จักใช้เวลา 
 2.3 เรียนรู้ระบบของส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียน

การ 
          สอนของมหาวทิยาลยั 16 
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3. พบอาจารย์ประจําวชิา/อาจารย์ทีป่รึกษา 
4. ตั้งเป้าหมาย/ประเมนิตนเอง 
5. แรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง 

ข้อควรปฏบิัต ิ(ต่อ) 
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ผลการเรียนทีไ่ด้รับ 
 A  =  4.00 
 A- = 3.75 
 B+ = 3.25 
 B = 3.00 
 B- = 2.75 
 C+ = 2.25 
 C = 2.00 
 C- = 1.75 
 D = 1.00 
 F = 0.00 18 
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การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การสอบผ่านเกณฑ์  คะแนนเฉลีย่สะสม มากกว่าหรือ

เท่ากบั 2.00 
การสอบไม่ผ่านเกณฑ์ : 
    คะแนนเฉลีย่สะสม ตํา่กว่า 2.00 
    คะแนนเฉลีย่สะสม ตํา่กว่า 1.75 
    คะแนนเฉลีย่สะสม ตํา่กว่า 1.50 19 
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คะแนนเฉลีย่สะสม ตํ่ากว่า 1.50 
      คะแนนเฉลีย่สะสม 
    01/1999   
 3.50 

   02/1999   
       

20 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ต่อ) 



06/03/2018 

 
       คะแนนเฉลีย่สะสม 
    01/1999   2.50 
   02/1999   1.72      1 
   03/1999   2.00 
   01/2000   1.67      2 
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คะแนนเฉลีย่สะสม ตํา่กว่า 1.75 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ต่อ) 
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      คะแนนเฉลีย่สะสม 
   01/1999    3.50 
   02/1999    2.80 
   03/1999    2.00 
   01/2000    1.98    1 
  02/2000    1.75    2 
  03/2000    2.00 
  01/2001    1.75    3 
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การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ต่อ) 
คะแนนเฉลีย่สะสม ตํา่กว่า 2.00 
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เกยีรตนิิยมรางวลัเรียนด ี
 นักศึกษา ทีสํ่าเร็จการศึกษาและได้เกยีรตนิิยม

เรียนด ีมทีั้งหมด 3 ระดบั 
1. เกยีรตินิยมดเีลศิ เหรียญทอง ได้ ระดบัคะแนนเฉลีย่

 สะสม 3.80 - 4.00 
2. เกยีรตินิยมดมีาก เหรียญเงนิ ได้ ระดบัคะแนนเฉลีย่

 สะสม 3.50 - 3.79 
3. เกยีรตินิยมด ีเหรียญทองแดง ได้ ระดบัคะแนน

 เฉลีย่สะสม 3.25 - 3.49 
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กลยุทธ์ทีสํ่าคญัในการศึกษา 
1. แรงจูงใจเล่าเรียน 
2. กลยุทธ์เกีย่วกบัการสอน 
3. สมาธิในการศึกษา 
4. การจัดการความวติกกงัวล (ซ่ึงรวมถงึทกัษะ

ด้านภาษาองักฤษ) 
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สรุป 
 สถาบัน 

– มทีรัพยากรทีท่าํให้เกดิความรู้ 

 นักศึกษา 
– เกดิการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
– ใช้สตปัิญญาเป็นเคร่ืองช้ีนําตน 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ 
1. ฝ่ายวชิาการ : โทร 3004543 Ext: 1110 , 1152 

          หรือ Email:  academic@au.ac.th 

2. ฝ่ายกจิการนักศึกษา : โทร 3004543 Ext: 
3737 

3. ฝ่ายทะเบียน : โทร 3004543 Ext: 2508  

25 


	การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่�ปีการศึกษา 2/2542
	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	ประวัติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย
	งานบริการสังคม
	งานบริการสังคม (ต่อ)
	จุดมุ่งหมายของการปฐมนิเทศ
	การเรียน/การสอนในมหาวิทยาลัย
	แนวทางที่จะเรียนให้สำเร็จ
	แนวทางสู่ความสำเร็จ
	Slide Number 11
	แนวทางสู่ความสำเร็จ
	หลุมพราง
	Slide Number 14
	ข้อควรปฏิบัติ
	ข้อควรปฏิบัติ (ต่อ)
	ผลการเรียนที่ได้รับ
	การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	เกียรตินิยมรางวัลเรียนดี
	Slide Number 23
	สรุป
	ข้อมูลเพิ่มเติม

