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1. ค ำน ำ 

สมำคมนำนำชำติเพ่ือกำรศึกษำศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ (ตัวย่อ “iARTe”) เป็นสมำคมระหว่ำงประเทศเพื่อ
รับรองมำตรฐำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม และหลักสูตรในมหำวิทยำลัย  

iARTe มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  

 แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และพัฒนำกระบวนกำรบ ำบัดในสำขำของศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ  
 กำรประกันคุณภำพและสมรรถนะในกำรฝึกอบรมและกำรศึกษำคอร์สนักศิลปะบ ำบัด  
 ส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัย  

iARTe รับหน้ำที่และท ำหน้ำที่สัมพันธ์กับส่วนกำรแพทยข์องโรงเรียนทำงจิตวิญญำณวิทยำศำสตร์ ณ เกอเธ่อำนัม 
(เมืองดอร์นำร์ค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)1. 

สำขำผู้เชี่ยวชำญที่รวมตัวกันในสมำคม iARTe คือ: 

 จิตรกรรม, วำดภำพ, กำรปั้นและกำรแกะสลัก 
 ดนตรีและกำรร้องเพลง 
 ภำษำและกำรละคร 

iARTe ถือว่ำเป็นงำนหลัก ทั้งงำนสอน และกำรพัฒนำรูปแบบต่ำงๆของกระบวนกำรบ ำบัด และท ำให้องค์ควำมรู้
ลึกซึ้งขึ้นด้วยงำนวิจัย  

คู่มือน้ีอธิบำยถึงกระบวนกำรรับรองคุณภำพ ส ำหรับหลักสูตรระดับหลังปริญญำตรีที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนว่ำ
นักเรียนจะได้รับกำรอบรมกำรใช้เคร่ืองมือและกระบวนกำรศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำตำมวิชำชีพของตนเอง2. 
หลักสูตรระดับหลังปริญญำตรีตำมที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ทั้งที่จัดอบรมกำรประยุกต์ใช้ขั้นตอนเฉพำะและ 

                                                             
1 ดูภาคผนวก 6.1: iARTe ข้อบังคับ 
2 ต้องแสดงหลกัฐานวิชาชีพ (อาชีพเดิม) ต่อ iARTe ด้วยวุฒิการศึกษาที่ iARTe ยอมรับดังต่อไปนี ้(อาชีพก่อนหน้า): การสอน-ติวเตอร์, ผู้
ฝึกหัด, การแพทย-์การรักษา (ครู, นักการศึกษา, นักการศึกษาบ าบัด, สงัคม 

ครูผูส้อน นักสงัคมบ าบัด พยาบาล แพทย ์นักิิตวิทยา นักิิตบ าบัด) ตลอดินศลิปินนนสาขาทีเ่ก่ียวข้องทั้งหมด  

อาชีพอ่ืนที่ไม่นช่ศิลปะ การบ าบัด หรือการศึกษาไม่สามารถถือว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ยกเว้นได้รับการพสิูิ น์แลว้  

การฝึกอบรม/การฝึกอบรมระดับสงูกว่าปริญญาตรนีนฐานะโคช้ ผูฝึ้กสอน หรือหัวหน้างาน 
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แนวทำงเฉพำะ3 เทคนิคต่ำงๆ (เช่น เฉพำะกำรวำดฟอร์ม(Form drawing) และเน้ือหำดึงมำจำกขอบเขตที่กว้ำง
ของศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ4 หรือที่ออกแบบหลักสูตรเฉพำะตำมควำมต้องกำรของกลุ่มลกูค้ำ5  ซึ่งอำจแตกต่ำง
กันไปตำมจ ำนวนชั่วโมง และไม่ได้มีกำรฝึกอบรมแบบเต็มหลกัสูตรเพื่อเป็นนักศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ6 

ควำมจ ำเป็นของกระบวนกำรรับรองของหลักสูตรฝึกอบรมหลงัปริญญำตรี มีหลำยวัตถุประสงค์เพื่อ:  

 นักเรียนหรือผู้สนใจสำมำรถเลือกโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรม 
 โรงเรียนที่สนใจจะรับรองคุณภำพกำรฝึกอบรมและสมรรถนะครูผู้สอน 
 โรงเรียนที่มีควำมสนใจท ำงำนร่วมกันเองในกำรส่งเสริมคุณภำพ 
 ควำมร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยทำงกำรแพทย์กับทำง iARTe 
 สมำคมวิชำชีพโดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถของเหลำ่สมำชิก 

กระบวนกำรรับรองในที่น้ีเป็นที่รับรู้ในกำรรับรองโรงเรียนศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำและหลักสูตรฝึกอบรมภำยใน
ฝ่ำยกำรแพทย์ของโรงเรียนทำงจิตวิญญำณวิทยำศำสตร์ที่เกอเธ่อำนัม และสอดคล้องกับกระบวนกำรรับรองกลุ่ม
วิชำชีพอื่นๆภำยในกำรแพทย์มนุษยปรัชญำ  

iARTe มองว่ำกำรยอมรับเป็นกระบวนกำรกำรพัฒนำคุณภำพซึ่งกันและกัน อย่ำงเท่ำเทียมกันและรูปแบบควำม
ร่วมมือที่ผูกมัด ผ่ำนโอกำสกำรเรียนรู้ร่วมกันและวิธีกำรท ำงำนใหม่สำมำรถท ำได้ กำรรับรู้ร่วมกันขึ้นอยู่กับรำยกำร
สมรรถนะ7 ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นพื้นฐำนส ำหรับกำรประเมิน กำรรับรองหลักสูตรระดับหลังปริญญำตรีด ำเนินกำรโดย 
iARTe ในฐำนะหน่วยงำนรับรองของฝ่ำยกำรแพทย์ 

ทุกหลักสูตรฝึกอบรมระดับหลงัปริญญำตรีก ำลังเป็นสมำชิกที่ได้รับกำรรับรองของ iARTe รับทรำบคณะกรรมกำร
บริหำร สภำสมำชิกภำพและข้อบงัคับของ iARTe และมอบหมำยผูแ้ทนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมสมัชชำสมำชิกประจ ำปี
เมื่อได้รับกำรรับรองโดย iARTe 

 

 

                                                             
3 เช่น แนวทางของลแีอน โคลวัร์เดอบัว (Liane Collot d, Herbois) มากาเร็ตตา้ เฮ้าชก้า (Margarethe Hauschka) หรืออ่ืนๆ เช่ือมโยง
กับหลกัสตูรโปรแกรม 
4 เช่น ส  าหรับเด็กๆ การศึกษาบ าบัด หรือกลุม่ลกูค้าอ่ืนๆ  
5 เช่น ส  าหรับเด็กๆ การศึกษาบ าบัด หรือกลุม่ลกูค้า อ่ืนๆ  
6 การรับรองโปรแกรมการฝึกอาชีพ และโปรแกรมการศกึษามีการเปรียบเทียบมาตรฐานคณุภาพ ที่ถกูประเมินบนฐานของสมรรถนะเฉพาะ 
รายการสมรรถนะของ iARTe อยูบ่นพืน้ฐานของข้อตกลงวิชาชีพนักศิลปะบ าบัดระหวา่งประเทศ นอกิากนีก้ารฝึกอาชีพและโปรแกรม
การศึกษาส  าหรับนักศิลปะบ าบัดมนุษยปรัชญาิะขึน้กับข้อก าหนดและสมรรถนะวชิาชีพนนประเทศนัน้ๆ  
7 ดูภาคผนวก 3.2: iARTe รายการสมรรถนะ หน้า 15 
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2. กระบวนกำรรับรอง   

2.1 กระบวนกำรโดยสรุป 

  a) ใบสมัคร 

หลักสูตรฝึกอบรมระดับหลังปริญญำตรีที่ต้องกำรกำรรับรองคุณภำพโดย iARTe ต้องเขียนใบสมัคร และส่ง
หลักฐำนที่ก ำหนดส ำหรับกระบวนกำรสมัครต่อส ำนักงำนธุรกำรของ iARTe ซึ่งจะมีคณะกรรมกำรรับรองคุณภำพ
พิจำรณำ8 (AK) (ดู 2.2)  

เอกสำรทั้งหมดต้องเป็นภำษำอังกฤษหรือเยอรมัน  

คณะกรรมกำร AK จะพิจำรณำผู้เยี่ยมส ำรวจให้กับโรงเรียน/หลักสูตรฝึกอบรม และส่งเอกสำรกำรสมัครให้ผู้เยี่ยม
ส ำรวจ   

ก่อนที่จะส่งเอกสำรใบสมัคร สถำบันฝึกอบรมสำมำรถขอรับกำรปรึกษำเกณฑ์ (กำรรับรอง iARTe) และควำม
ช่วยเหลือในกระบวนกำรสมัคร9  

  b) กำรประเมิน 

กระบวนกำรประเมินประกอบด้วย  

 กำรประเมินตนเอง: ผู้สมัครเรียบเรียงเอกสำรที่แสดงถงึภำพรวมของหลักสูตรฝึกอบรมตำมเกณฑ์
แบบสอบถำมกำรรับรองคุณภำพ  

 กำรประเมินแบบประเมินตนเองโดยผู้ประเมินรับรองคุณภำพ  
 กำรประเมินโดยกำรตอบแบบสอบถำมให้สมบูรณ์โดยนักเรียน 

รำยกำรเอกสำรที่ส ำคัญอยู่ใน แบบสอบถำมกำรรับรองคุณภำพ (ดูภำคผนวก 3.4) กำรตอบแบบสอบถำมให้
ครบถ้วนและเอกสำรที่ต้องแนบ คือ 

 หลักสูตรฝึกอบรมหลังปริญญำตรีมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อนักเรียน (ที่ก ำหนด
ไว้ในรำยกำรสมรรถนะของ iARTe)10 

                                                             
8 คณะกรรมการรับรองคณุภาพถกูแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร และรับผดิชอบกระบวนการรับรองคณุภาพ ซ่ึงเป็นกระบวนการท  างาน
ร่วมกับหลกัสตูรที่ขอรับรองคุณภาพ 
9 ิะเป็นประโยชน์อยา่งมากถ้าพีเ่ลีย้งดูแลหลกัสตูรฝึกอบรมเช่นกัน และได้มีประสบการณ์ผา่นการรบัรองคูณภาพมาแลว้  
10 กรอบ เปา้หมาย และวัตถปุระสงค์ของการฝึกอบรมหลกัสตูรระดบัสงูกว่าปรญิญาตรีเป็นช่วยระบุตวัเลอืกสมรรถนะที่ิ ะประเมิน  
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 หลักสูตรฝึกอบรมที่รวมอย่ำงน้อย 750 บทเรียน (@ 45 นำที) ซึ่งอย่ำงน้อยต้องเป็นบทเรียนต่อเน่ือง 
375 ชั่วโมง หน่วย 

หลักสูตรฝึกอบรมแสดงผลส ำเร็จซึ่งแสดงหลกัฐำนตำมรำยละเอียดหลักสตูรกำรเรียนกำรสอน  เอกสำรที่ได้
จัดเตรียมไว้แล้วส ำหรับกระบวนกำรรับรองอื่นๆ (ในระดับประเทศ) สำมำรถยื่นซ้ ำได้ หำกมีควำมสอดคล้อง
กับแบบสอบถำมกำรรับรองคุณภำพ ในกรณีกำรยื่นขอรับรองคุณภำพใหม่หลังผ่ำนไป 10 ปี เอกสำรก่อน
หน้ำที่ยังใช้ได้สำมำรถยื่นร่วม ร่วมกับเอกสำรส่วนที่ปรับปรุงให้ทันสมัยแล้ว แต่ต้องอยู่บนรำยกำรของ
สมรรถนะ  

ผู้ประเมินรับรองคุณภำพตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเอกสำร ทั้งเน้ือหำและคุณภำพ ถ้ำจ ำเป็นผู้ประเมิน
สำมำรถร้องขอผู้รับผิดชอบกำรสมัครในกำรแก้ไขหรือปรับใหถู้กต้อง   

  c. กำรประเมินและรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ 

ผู้ประเมินรับรองคุณภำพร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพตำมควำมสมบูรณ์ของเอกสำร ข้อมูลที่สอดคล้องตำม
วัตถุประสงค์และคุณภำพของกำรฝึกอบรมระดับหลงัปริญญำตรี รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพถูกส่งให้ iARTe 
(AK, คณะกรรมกำรบริหำร) และสถำบันที่จัดฝึกอบรมเป็นหลักฐำนประกอบส ำหรับกำรเปิดรับสมัครเรียน 

 

กระบวนกำรส ำหรับค ำถำมที่ยังไม่ได้ค ำตอบชัดเจน:  

ถำ้มีค ำถำมที่ยังไม่ถูกตอบ ผู้ประเมินรับรองคุณภำพสำมำรถหำรือกับผู้รับผิดชอบหลักสตูร ในกระบวนกำรน้ี
สำมำรถมีกำรปรับรำยละเอียดหรือโครงสร้ำงหลักสูตร ระยะเวลำในกำรแก้ไขขึ้นอยู่กับกำรตกลงกบัผู้ประเมิน
รับรองคุณภำพ 

หลังจำกรำยงำนผลประเมินคุณภำพถูกทบทวนโดยผูรั้บผิดชอบหลักสตูรและผูป้ระเมินคุณภำพจนเห็นพ้องต้องกัน
แล้ว จึงรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำร ระบุค ำแนะน ำว่ำควรรับรองหลักสูตร, รับรองแบบมีเงื่อนไข หรือไม่ให้
กำรรับรอง 

นอกเหนือจำกน้ี สถำบันฝึกอบรมต้องปรำกฏตัวในกำรประชุม iARTe ในเดือนมกรำคมที่เกอเธ่อำนัม ในเมืองดอร์
นำร์ค หรือในสถำนกำรณ์โรคระบำดซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้ประชุมออนไลน์ หรือกำรประชุมฤดูร้อนของ iARTe (ใน
สถำนกำรณ์ที่เพื่อเตรียมกำรประชุมจริงและมีกำรแนะน ำอย่ำงสั้นก่อนกำรประชุมประจ ำปีในเดือนมกรำคมถัดไป
หรือกำรประชุมฤดูร้อน)1112 ซึ่งเพื่อให้คณะกรรมกำรประชุมสำมัญได้มีโอกำสรู้จัก หรือซักถำมโรงเรียนเพิ่มเติม 

                                                             
11 มแีนวทางส  าหรับการน  าเสนอหลกัสตูรฝึกอบรม (ดูหน้า 40) 
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ก่อนที่จะตัดสินใจร่วมกันกับผู้น ำฝ่ำยกำรแพทย์ โรงเรียน/สถำบันฝึกอบรมจะได้รับกำรแจ้งผลกำรตัดสินเป็น
เอกสำร 

 d. ประกำศนียบัตรกำรรับรองคุณภำพ (Accreditation Certificate) 

หลังจำกกระบวนกำรตรวจรับรองคุณภำพส ำเร็จ ศูนย์ฝึกอบรมจะได้รับ ประกำศนียบัตรจำก iARTe ซึ่ง หลักสูตร
ใช้ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์และประกำศบนwebsite ดังน้ี 

   หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษานานาชาตศิิลปะบ าบัดมนษุยปรัชญา iARTe 
และได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานและยอมรับโดยฝา่ยการแพทย์ของโรงเรียนทางจิตวญิญาณ
วิทยาศาสตร์ ณ เกอเธ่อานัม เมืองดอร์นาร์ค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ซึ่งถือเป็นกำรประกำศควำมพร้อมของหลักสูตรฝึกอบรมในกำรท ำงำนร่วมกับฝ่ำยกำรแพทย์และกำรเข้ำร่วมกำร
ประชุมสมัชชำต่ำงๆของสมำชิก  

กำรรับรองคุณภำพมีระยะเวลำเต็มที่ 10 ปี หลังจำกน้ันหลักสูตรฝึกอบรมต้องสมัครเพื่อขอกำรรับรองคุณภำพซ้ ำ 
ส ำนักงำนธุรกำรจะแจ้งสถำบันฝึกอบรมก ำหนดเวลำของกำรหมดอำยุกำรรับรอง 2 ปีล่วงหน้ำ และสอบถำม
สถำบันเพื่อส่งเอกสำรให้ทันก่อนเวลำหมดอำยกุำรรับรอง   

หลักสูตรฝึกอบรมมีหน้ำที่แจ้ง iARTe ทันทีหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญๆในแนวคิดกำรฝึกอบรม คุณสมบัติของ
ผู้สอน กระบวนกำรหรือกำรเปลี่ยนแปลงทั่วๆไป ซึ่งจะต้องมีกำรตรวจสอบและเช็คควำมเข้ำกันได้กบั มำตรฐำน 
ไม่เช่นน้ันอำจท ำให้กำรรับรองคุณภำพหมดอำยุ และต้องสมัครเพื่อกำรรับรองใหม่ iARTe มีสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรใดๆหำกจ ำเป็น กำรเรียกเก็บเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยของ AK และผู้ประเมินรับรองคุณภำพ (ดู 
บท 2.4: ค่ำธรรมเนียม) 

e. ใบประกำศนียบัตรส ำหรับผู้จบกำรศึกษำของหลักสูตรฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมหลังระดับปริญญำตรีไม่สำมำรถใช้กำรรับรองกำรจบหลักสูตรในนำมช่ือ iARTe ได้ หรือแม้แต่
กำรใส่ช่ือ iARTe ในใบประกำศนียบัตรจบกำรศึกษำ iARTe จะท ำกำรรับรองเองโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรจบ
กำรศึกษำของสถำบันฝึกอบรม  

รำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูใน “เอกสำรข้อมูล- กำรรับรองโดย iARTe” 
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2.2 กระบวนกำรรับรอง  9 ขั้นตอน  

 1. แบบฟอร์มใบสมัคร (ดู ภำคผนวก 3.3) และเอกสำรที่เกี่ยวข้องใหก้ับ(แบบสอบถำมหลักสตูรที่กรอกขอ้มูล
เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสำรแนบ ดูภำคผนวก 3.4) ส่งให้ iARTe:  

 ที่อยู่ส ำนักงำนธุรกำร:  
iARTe  
c/o Medizinische Sektion  
Postfach 
CH-4143 Dornach 
Karin.gaiser@medsektion-goetheanum.ch 
 

 เอกสำรทั้งหมดให้จัดส่งเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุหน้ำ และเรียงล ำดับตำม
แบบสอบถำม(โปรดระบุเลขของเอกสำรกับชือ่ file ให้ตรงกัน เช่น 1 ใบสมัคร 2 
แบบสอบถำม 3 เอกสำรอื่นๆ...เป็นต้น)  

 หำกยื่นเอกสำรทั้งหมดภำยในวันที่ 30 เมษำยน ของปีก่อนหน้ำอย่ำงช้ำที่สุด คณะกรรมกำร
รับรองคุณภำพ (AK) จะสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อให้สำมำรถน ำเสนอต่อกำรประชุมสมัชชำ
สมำชิก iARTe ได้ทันในเดือนมกรำคมถัดไป 
ในสถำนกำรณ์ยกเว้น สัมพันธ์กำรระบำดโรคติดเชื้อ คณะกรรมกำรบริหำร iARTe อำจ
พิจำรณำจัดกำรประชุมแบบออนไลน์หรือไปจัดประชุมฤดูร้อนแทน ถ้ำจ ำเป็น กำรยื่นเอกสำร
ทั้งหมดอำจท ำได้ก่อนกำรประชุมออนไลน์ฤดูร้อน ภำยใต้ข้อตกลงระหว่ำงสถำบนัฝึกอบรม
และ iARTe  

 ส ำนักงำนธุรกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนและชัดเจนของเอกสำรทั้งหมด ถ้ำจ ำเป็นอำจมีกำร
ขอให้ปรับแก้หรือเพิ่มเติมเอกสำร ผู้สมัครมีเวลำ 3 เดือนในกำรส่งเอกสำรที่ขำดหำยทั้งหมด  

 

  2. กำรช ำระค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรรับรอง สั่งจ่ำยบัญชีของ iARTe 

            รำยละเอียดธนำคำร:  

            International Association of Anthroposophic Arts Therapies Educations iARTe Dornach 

            ธนำคำร : PostFinance AG, Mingertstr. 20, CH-3030 Bern 

             

mailto:Karin.gaiser@medsektion-goetheanum.ch
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            IBAN:  CH29 0900 0000 1549 2307 7 

            BIC: POFICHBEXXX 

            euroSIC Clearing-NR: 090002 

  3. กำรตรวจสอบเอกสำรและกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ประเมินรับรองคุณภำพ ที่ได้รับกำรมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรรับรองคุณภำพ (AK)  

  4. กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ และส่งต่อประเด็นที่ต้องกำรเพิ่มเติมให้หลักสูตรฝึกอบรม (ดู 
ภำคผนวก 3.5 และ 3.7)  

  5. กระบวนกำรให้ข้อเสนอแนะและปรับระหว่ำงผู้ประเมินรับรองคุณภำพกับหลกัสูตรฝึกอบรม 

  6. กำรน ำเสนอของโรงเรียนระหว่ำงประชุม iARTe ที่เกอเธ่อำนัม เมืองดอร์นำร์คในเดือนมกรำคม หรือในกรณี
ยกเว้นสถำนกำรณ์กำรระบำดโรคติดเชื้อ น ำเสนอผ่ำนกำรประชุมออนไลน์ในเดือนมกรำคมหรือกำรประชุมฤดูร้อน
ของ iARTe (ดูภำคผนวก 3.6) 

  7. กำรให้ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรรับรองคุณภำพต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรแจ้งหัวหน้ำฝ่ำย
กำรแพทย์ทรำบผลกำรตัดสิน  

 8. แจ้งผลกำรรับรองคุณภำพต่อผู้สมัครเป็นลำยลักษณอ์ักษำ หลักสูตรฝึกอบรมได้รับกำรยืนยันกำรเป็นสมำชิก
จำก iARTe  

  9. iARTe ได้รับเอกสำรฉบับสมบูรณ์จำกโรงเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

 

2.3 คุณสมบัติของผู้ประเมินรับรองคุณภำพ 

     กระบวนกำรรับรองคุณภำพท ำโดยผู้ประเมินรับรองคุณภำพ ซึ่งถูกเลือกโดย iARTeเค้ำหรือเธอต้องมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมส ำหรับระดับหลงัปริญญำตรี  

   ผู้ประเมินรับรองคุณภำพของ iARTe สำมำรถประเมินคุณสมบัติเฉพำะวิชำชีพ และกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ
ผู้ใหญ่ และมีคุณสมบัติวิชำชีพทำงกำรแพทย์ในกำรฝึกอบรมระดับหลังปริญญำตรี  

     ผู้ประเมินรับรองคุณภำพทุกคนอย่ำงน้อยต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมในฝ่ำยกำรแพทยห์รือที ่iARTe เพื่อจะประเมิน
รับรองคุณภำพของหลักสูตรฝึกอบรม 

    พวกเค้ำเป็นผู้มีประสบกำรณ์ท ำงำนในฐำนะผู้สอนของโรงเรียน หรือเทียบเท่ำสถำบันที่ได้รับกำรยอมรับจำก 
iARTe และมีควำมสำมำรถเฉพำะวิชำที่สัมพันธ์กับกำรแพทย-์กำรบ ำบัด และกำรศึกษำผู้ใหญ่ 
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2.4 ค่ำธรรมเนียม 

กระบวนกำรรับรองคุณภำพใช้งบผ่ำนค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย iARTe ค่ำธรรมเนียมควรถูกโอนเข้ำบัญชีของ 
iARTe ทันทีหลังส่งเอกสำรเรียบร้อย ค่ำใช้จ่ำยใดๆในกำรให้ค ำแนะน ำรับผิดชอบโดยสถำบันฝึกอบรม  หำก 
สถำบันฝึกอบรมต้องกำรถอนใบสมัคร ต้องมีกำรแจ้งไปยังส ำนักงำนธุรกำรของ iARTeเป็นลำยลักษณ์อักษรทันที 
ค่ำธรรมเนียมยังคงต้องถูกช ำระอยู่ รำยละเอียดของค่ำธรรมเนียมดูข้อมูลในตำรำงค่ำธรรมเนียมล่ำสุด  

 

2.5 กำรตัดสิน  

    ในกรณีที่มีควำมเห็นไม่ตรงกันของกระบวนกำรรับรองคุณภำพหรือควำมขัดแย้งระหว่ำงโรงเรียน/สถำบัน หรือ
ภำยในสถำบัน กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ยอมรับเป็นเอกฉันท์ ในกรณีเหล่ำน้ีควรติดต่อประสำนงำน 
iARTe ผ่ำนส ำนักงำนธุรกำร: Karin.gaiser@medsektion-goetheanum.ch คณะกรรมกำรจะเป็นผู้ตัดสินใจ
กระบวนกำรต่อไป และผลลัพธ์กำรตัดสินให้ถือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉนัท์  

 

3. ภำคผนวก 

     3.1 ข้อบังคับของ iARTe 

     3.2 รำยละเอียดของสมรรถนะของ iARTe รวมถึงคุณสมบัติกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติม 

     3.3 แบบฟอร์มใบสมัคร 

     3.4 แบบสอบถำม 

     3.5 แบบสอบถำมนักเรียน 

     3.6 แบบรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ 

     3.7 แนวทำงส ำหรับกำรน ำเสนอของโรงเรียน 
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3.1 ข้อบังคับของ iARTe 

 
ค ำน ำ 

สมำคมนำนำชำติเพื่อกำรศึกษำศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ ( ตัวย่อ “iARTe”) เป็นสมำคมระหว่ำงประเทศเพื่อ
รับรองมำตรฐำนกำรฝึกอบรมวิชำชีพ หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม และหลักสูตรหลังปริญญำในมหำวิทยำลัย  

iARTe มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  

 แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และพัฒนำกระบวนกำรในสำขำของศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ  

 กำรประกันคุณภำพและสมรรถนะที่จะได้รับในกำรฝึกอบรมและกำรศึกษำคอร์สนักศิลปะบ ำบัด 

 ส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัย  

iARTe รับหน้ำที่จำกฝ่ำยกำรแพทย์ของโรงเรียนทำงจิตวิญญำณวิทยำศำสตร์ ณ เกอเธ่อำนัม (เมืองดอร์นำร์ค 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) โดยมีพันธกิจในกำรเชื่อมโยง13. 

iARTe คือกำรรวมตัวของสำขำผู้เชี่ยวชำญ คือ: 

 จิตรกรรม, วำดภำพ, กำรปั้นและกำรแกะสลัก 

 ดนตรีและกำรร้องเพลง 

 ภำษำและกำรละคร 

iARTe ถือว่ำเป็นงำนหลัก ทั้งงำนสอน และกำรพัฒนำรูปแบบต่ำงๆของกระบวนกำรบ ำบัด และท ำให้องค์ควำมรู้
ลึกซึ้งขึ้นด้วยงำนวิจัย  

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2020 สมำคม iARTe ได้สมำชิกจำกสถำบันกำรศึกษำศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำใน
ยุโรป Zeist (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ EA) ซึ่งยังมีกำรลงทะเบียนไว้เดิม  

                                                             
12 ฝ่ายการแพทย ์คือภาควิชาของโรงเรียนิิตวิญญาณวทิยาศาสตร์ ณ เกอเธ่อานัม เมืองดอร์นารค์ 
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1. ช่ือ และส ำนักงำน 

“สมำคมนำนำชำติเพื่อกำรศึกษำศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ iARTe” เป็นสมำคมไม่แสวงหำก ำไรภำยใต้นิยำมของ
ศิลปะ 60 et seq. ZGN (ประมวลกฎหมำยแพ่งของสวิส) โดยมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่เมืองดอร์นำร์ค เป็นกลำง
ทำงกำรเมือง และไม่ใช่นิกำยทำงศำสนำ  

2. เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์  

สมำคมด ำเนินกำรในนำมของฝ่ำยกำรแพทย์ ณ เกอเธ่อำนัม ดอร์นำร์ค โดยมีเป้ำหมำยที่จะบรรลุคือ 

    1. ส่งเสริมกำรอบรมศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ หลักสูตรฝึกอบรมในมหำวิทยำลัย และกำรเรียนหลังปริญญำ  

    2. พัฒนำและรับรองมำตรฐำนกำรฝึกอบรมวิชำชีพ หลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรกำรเรียนหลังปริญญำ 

    3. สนับสนุนกำรวิจัยในและเพื่อศิลปะบ ำบัด  

สมำคมมีเป้ำหมำยให้บรรลุ  

    a. ส่งเสริมและรักษำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกำรฝึกอบรมศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ  

    b. รับรองคุณภำพกำรฝึกอบรม  

    c. เห็นด้วยกับหลักสูตรบนพื้นฐำนข้อมูลวิชำชีพ  

    d. แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ 

    e. ส่งเสริมให้เกิดกำรยอมรับและช่วยเหลือกำรด ำเนินกำรศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำในบริบทของแต่ละ
ประเทศ  

    f. ใช้เคร่ืองมือทำงกฎหมำยเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย  

 สมำคมไม่ได้มองหำช่องทำงทำงธุรกิจหรือก ำไร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรบนฐำนของกิตติมศักดิ์  

3. ทรัพย์สิน  

กองทุนประกอบด้วยกำรสนับสนุนจำกสมำชิก รำยได้จำกกิจกรรม กำรบริจำค และกองทุนที่สืบทอด มรดก 
ของขวัญ เป็นต้น กำรสนับสนุนจำกสมำชิกถูกก ำหนดเป็นกำรสนับสนุนรำยปีในกำรประชุมสำมัญ สมำชิกเต็ม
รูปแบบจ่ำยเงินสมทบที่หลังสมำชิกร่วม ปีงบประมำณเร่ิมต้น 1 ธันวำคม และสิ้นสุด 30 พฤศจิกำยน  

4. สมำชิก 

  1. สมำคมยอมรับกำรฝึกอบรมศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำทั่วโลก 

  2. รูปแบบของสมำชิกที่เปน็ไปได้:  
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      สมำชิกเต็มรูปแบบ (ได้รับกำรรับรอง) สมำชิกร่วม (สนใจในกำรรับรอง) สมำชิกสมทบ  

  3. คณะกรรมกำรตัดสินกำรรับสมัครหรือปฏิเสธสมำชิกตำมกระบวนกำรประเมินรับรองคุณภำพ และแจ้ง
หัวหน้ำฝ่ำยกำรแพทย์  

5. กำรยุติกำรเป็นสมำชิก 

   ควำมเป็นสมำชิกสิ้นสุด 

   - ถ้ำกำรรับรองคุณภำพ (ซ้ ำ) ไม่ส ำเร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

   - ถ้ำกำรฝึกอบรมมีกำรละเมิดกฎของ iARTe 

   - ถ้ำสถำบัน ศูนย์ฝึกอบรมปิดตัวลง  

6. กำรถอนตัวจำกสมำคม  

    สมำชิกสมำคมสำมำรถยกเลิกได้ตลอดเวลำ เงินช่วยเหลือควำมเป็นสมำชกิโดยสมบรูณ์ยังคงครบก ำหนดในรอบ
ปีท ำกำร  

7. องค์ประกอบของสมำคม  

    1. กำรประชุมสมัชชำสมำชิก 

    2. คณะกรรมกำรบริหำร 

    3. คณะกรรมกำรรับรองคุณภำพ  

    4. ผู้ประเมินรับรองคุณภำพ  

     5. กำรประชุมของผู้แทนสถำบันกำรฝึกอบรม  

8. กำรประชุมสมัชชำสมำชิก 

     กำรประชุมสมัชชำสมำชิกเป็นกำรแสดงถึงอธปิไตยของสมำคม แต่ละสมำชิกแบบเตม็รูปแบบ (ในนำมสถำบัน) 
มีสิทธิ์หน่ึงเสียงในกำรออกเสียงในกำรประชุมเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรบริหำร iARTe สมำชิกร่วมกับผู้ที่ไม่ได้
เป็นสมำชิกไม่มีสิทธิ์ออกเสียง กำรประชุมประจ ำปีจัดขึ้นในช่วงคร่ึงแรกของปี โดยจะมีกำรแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 
14 วัน สมำชิกจะได้รับค ำเชิญและวำระกำรประชุมทำง email  

     กำรเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมที่จะจัดในกำรประชุมสำมัญต้องมีกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงน้อยล่วงหน้ำ 
7 วันก่อนกำรประชุม คณะกรรมกำรหรือ 20 % ของสมำชิกสำมำรถเรียกกำรประชุมวิสำมัญเมื่อไรก็ได้ โดยระบุ
วัตถุประสงค์ กำรประชุมจะถูกจัดขึ้นภำยใน 2 เดือนหลังได้รับกำรร้องขอ 
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     กำรประชุมสมัชชำสมำชิกเป็นกำรแสดงถึงอธปิไตยของสมำคม มีงำนบังคับและข้อปฏิบตัิดังน้ี  

a) อนุมัติรำยงำนกำรประชุมคร้ังสุดท้ำย 

b) อนุมัติรำยงำนกำรประชุมประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริหำร 

c) ยอมรับรำยงำนกำรรับรองคุณภำพและอนุมัติบัญชีประจ ำปี  

d) ปลดระวำงคณะกรรมกำรบริหำร 

e) เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและคัดเลือกผู้ประเมินรับรองคุณภำพ  

f) ก ำหนดอัตรำเงินสมทบส ำหรับสมำชิกแบบเต็มรูปแบบ สมำชิกร่วม และสมำชิกสมทบ  

g) อนุมัติงบประจ ำปี 

h) พิจำรณำตัดสินแบบฟอร์มของกำรรับรองคุณภำพ  

i) ตัดสินโครงกำรจำกคณะกรรมกำรบริหำรและสมำชิก 

j) กำรปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อบังคับของสมำคม  

k) มติเกี่ยวกับกำรเลิกสมำคมและกำรจัดสรรสินทรัพย์ 

กำรประชุมสมัชชำสมำชิกทุกคร้ังจะมีองค์ประชุม โดยไม่ค ำนึงถึงจ ำนวนสมำชิกที่เข้ำร่วม  

- สมำชิกสำมำรถลงมติด้วยเสียงขำ้งมำก  

- กำรเลิกสมำคมต้องใช้เสียงยอมรับของ 75% ของสมำชิกทั้งหมด  

- กำรออกเสียงในกรณีน้ีสำมำรถใช้กำรออกเสียงเป็นลำยลักษณ์อักษร (รวมถึงทำงemail) 

- ร่ำงรำยงำนกำรประชุมของมติทั้งหมดที่ท ำควำมตกลงและมีกำรกระจำยให้สมำชิกทัง้หมดในทันที  

9. คณะกรรมกำรบริหำร 

   คณะกรรมกำรประกอบขึ้นและคัดเลือกจำกสมำชิกเป็นประธำน เลขำนุกำร และเหรัญญิก และถ้ำจ ำเป็นรอง
ประธำน โดยใช้ส ำนักงำนร่วมกัน 

1) คณะกรรมกำรประกอบด้วยอย่ำงน้อย 3 บุคคลธรรมดำ 

2) สมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำรได้รับกำรเลือกตั้งจำกกำรประชุมประจ ำปีสำมัญและด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี 

3) สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำรอำจถูกเลือกพร้อมกัน หรือทีละคน ขึ้นอยู่กับส ำนักงำนของเค้ำ 

4) ถ้ำจ ำนวนของคณะกรรมกำรต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ คณะกรรมกำรที่เหลืออำจร่วมกันท ำกำรเลือกใหม่ชั่วครำว  
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5) ถ้ำคณะกรรมกำรไม่สำมำรถแต่งตั้งสมำชิกใหม่ได้ ที่ประชุมสำมัญสำมำรถคัดเลือกจำกสมำชิกที่เหมำะสม  

6) คณะกรรมกำรควรส่งเสริมและท ำงำนร่วมกันแบบเท่ำเทียมกัน  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร: 

1. คณะกรรมกำรควรประชุมอย่ำงน้อยปีละคร้ังและบ่อยเท่ำทีจ่ ำเป็น กำรเข้ำร่วมผ่ำนทำงออนไลน์สำมำรถท ำได้  

2. กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรใช้วิธีกำรออกเสียงส่วนมำก  

3. คณะกรรมกำรสำมำรถตัดสินใจโดยผ่ำนกำรออกเสียงหรือกำรเขียน ตำมที่สมำชิกทั้งหมดตกลงเหน็ควร 

4. ทุกกำรพิจำรณำตัดสินใจต้องมีกำรบันทึกเป็นเอกสำร  

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรและกำรลงนำมของผู้มีสิทธิ/์ผู้แทน 

1. เตรียมกำรประชุมของผู้แทนสถำบันฝึกอบรม/โรงเรียน 

2. เตรียมแนวทำงประเด็นที่ต้องมีกำรออกเสียงในที่ประชุมสำมัญ 

3. ตั้งเป้ำหมำย 

4. ประสำนหัวหน้ำฝ่ำยกำรแพทย์  

5. หำรือ/ไกล่เกลี่ยปัญหำใดๆของกำรฝึกอบรมของสมำชิก 

6. ควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยแทนสมำคมโดยชอบธรรมหรืออำจให้มีผู้แทนสมำชิกคณะกรรมกำร 2 ท่ำน
ท ำงำนคู่กัน  

7. คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบลงลำยเซ็น 2 ชื่อ คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแลกำรเงิน
มีสิทธิ์ในกำรลงนำมแต่เพียงผู้เดียว ยอดกำรใช้จ่ำยเกิน 500 ยูโรจ ำเป็นต้องให้มีกำรตกลงร่วมกันกับ
คณะกรรมกำรที่เหลือ 

8. คณะกรรมกำรเตรียมกำรและมีกำรปรับ “คู่มือกำรฝึกอบรมวิชำชีพและหลักสูตรหลงัปริญญำ” ให้ทันสมัย 

9. คณะกรรมกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรรับรองคุณภำพ (RAK) และก ำหนดบทบำทหน้ำที่  

คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบส ำหรับทุกสิ่งที่ไม่ได้มีกำรระบุผู้แทนหรือมีกำรโอนตำมกฎหมำยจำก
สมำคม  

กำรสิ้นสุดกำรเป็นสมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร:  

a. เกษียณอำยุ  

b. กำรไม่ถูกเลือกต่อโดยคณะกรรมกำรบริหำรหรือกำรประชุมสมัชชำสมำชิก 
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c. กำรปิดส ำนักงำน 

10. คณะกรรมกำรรับรองคุณภำพ (RAK) 

คณะกรรมกำรรับรองคุณภำพประกอบด้วยอย่ำงน้อยสมำชิก 2 คน (ต่อจำกน้ีจะอ้ำงถึงเป็น ทีมรับรองคุณภำพ 
(RAK) และด ำเนินกำรตำมแนวทำงส ำหรับกำรรับรองคุณภำพ/ประเมินรับรองคุณภำพ(ซ้ ำ) ทีมรับรองคุณภำพ
ก ำหนดผู้ประเมินรับรองคุณภำพ ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมกำร  

11. ผู้ประเมินรับรองคุณภำพ 

กำรประชุมสำมัญประจ ำปีคัดเลือกทีมผู้ประเมินรับรองคุณภำพ หรือโครงสร้ำงทำงกำรเพื่อก ำกับ ดูแลขั้นตอนกำร
ท ำบัญชี และมีกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละคร้ัง ผู้ประเมินรับรองคุณภำพ รำยงำนผลลัพธ์ในที่ประชุมสำมัญ
ประจ ำปีเพื่อขอกำรรับรองและจ ำหน่ำย กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นระยะเวลำ 3 ปี และสำมำรถเป็นซ้ ำได้  

12. กำรประชุมของผู้แทนสถำบันฝึกอบรม  

กำรประชุมสมัชชำสมำชิกประจ ำปีในเดือนมกรำคมถือเป็นเอกฉันท์ ซึ่งจะมีไปพร้อมกับกำรประชุมวิชำกำรของ
ศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำที่เกอเธ่อำนัม เพื่อควำมสะดวกจึงเป็นที่ตกลงกนัว่ำกำรประชุมผู้แทนสถำบันฝึกอบรม
ประจ ำปีจึงจัดคู่ขนำนไป ผู้แทนของสถำบันฝึกอบรมและสถำบันสมทบที่สนใจสำมำรถเข้ำร่วมในกำรประชุม ใน
กำรประชุมน้ีสมำชิกสำมำรถพิจำรณำหัวข้อหรือประเด็นจำกคณะกรรมกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสมัชชำ
สมำชิก ซึ่งเฉพำะสมำชิกแบบเต็มรูปแบบมีสทิธิ์ออกเสยีง  

13. ควำมรับผิดชอบ  

เฉพำะสินทรัพย์ของสมำคมที่ถือเป็นหน้ีของสมำคม ควำมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยของสมำชิกไม่รวมในที่น้ี สมำชิก
รับผิดชอบเฉพำะต่อค่ำธรรมเนียมรำยปี  

14. กำรยุติของสมำคม  

กำรตัดสินใจยุติสมำคมสำมำรถกระท ำผ่ำนกำรประชุมสำมัญหรือวิสำมัญโดยต้องมีเสียงเห็นพ้องด้วยมำกกว่ำ 
75% ของสมำชิกที่เข้ำร่วม สมำชิกที่ไม่ได้เข้ำร่วมสำมำรถมอบหมำยผูแ้ทนในกำรออกเสียง ในเหตุกำรณ์ที่จะมี
กำรยุติสมำคม ทรัพย์สินของสมำคมจะถูกถ่ำยโอนให้องค์กรที่มีวัตถปุระสงค์เหมือนหรือใกลเ้คียงกนั กำรยก
ทรัพย์สินกระจำยให้สมำชิกถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ำม  

15. ผลกำรใช้บังคับ 

กฎข้อบังคับมีผลตัง้แต่กำรประชุมก่อตั้งในวันที่ 7 มกรำคม 2020 และบังคับใช้ตั้งแต่น้ันมำ. 
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3.2 รำยกำรสมรรถนะของ iARTe 

                                                                                                            กุมภำพันธ์  2021 

ค ำน ำ 

ตำมวัตถุประสงค์ของ iARTeที่จะร่วมมือกับฝ่ำยกำรแพทยข์องเกอเธ่อำนัม ดังระบุไว้ในหน้ำ 3 รำยกำรสมรรถนะ
น้ีเป็นไปเพื่อยืนยันมำตรฐำนของวิชำชีพที่พึงประสงค์ เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดมำตรฐำนขั้นต่ ำทั่วโลก 

ในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ยังมีควำมยืดหยุน่เพื่อให้กำรฝึกอบรมและหลักสตูรต่ำงๆสำมำรถสร้ำงสรรค์ตำมบริบท
ควำมแตกต่ำงของแต่ละประเทศได้  

ทักษะและสมรรถนะจะถูกสอนอย่างไร เป็นสิ่งที่โรงเรียนหรือมหำวิทยำลัยต้องตดัสินใจ กระบวนกำรและรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอนอำจแตกต่ำงกัน โดยขึ้นกับทรัพยำกพื้นฐำนที่มี ประเด็นน้ีมีควำมสัมพันธ์กับเงื่อนไขกฎหมำย
กำรศึกษำของแต่ละประเทศ –ดูสมรรถนะ ข้อ 10.  

อะไรคือสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ ควำมเข้ำใจตำมแนวทำงมนุษยปรัชญำและควำมรู้พื้นฐำนกำรแพทย์มนุษยปรัชญำ
พื้นฐำนเป็นหัวข้อพื้นฐำนที่ต้องมีกำรสอนในศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ  

เป็นที่ต้องกำรอย่ำงมำกที่นักศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำควรจะมีควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนร่วมกันแบบสหวิชำชีพ 
และส ำคัญเช่นกันที่จะรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรบ ำบัดที่ไม่ใช่ตำมแนวทำงมนุษยปรัชญำในวิชำชีพเดียวกัน  

จ ำนวนชั่วโมงที่ถูกก ำหนดในกำรเรียนเป็นตัวอ้ำงอิง และกำรอบรมจริงไม่ควรน้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ กำรฝึกอบรม/
หลักสูตรระดับหลังปริญญำตรีไม่ควรน้อยกว่ำ 750 ชั่วโมง แต่ละหลักสูตรอำจมีจุดเน้นของหลักสูตรที่แตกต่ำงกัน 
ในส่วนวิชำเฉพำะสำมำรถปรับเพิ่มหรือลดจ ำนวนจ ำนวนชั่วโมงตำมระบุในรำยกำรสมรรถนะ โดย ทุกหลักสูตร
ฝึกอบรมมีอิสระที่จะก ำหนดเกณฑ์จ ำนวนชั่วโมงตำมล ำดับควำมส ำคัญของเน้ือหำ ตรำบใดที่จ ำนวนชั่วโมงถึง
จ ำนวนชั่วโมงขั้นต่ ำที่ก ำหนด  

กำรสอบด ำเนินกำรโดยสถำบันฝึกอบรมเอง  iARTe แนะน ำให้กำรสอบได้มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดพื้นฐำนตำม
บริบทของกำรศึกษำ (ไม่ว่ำจะเป็นเอกชน หรือรัฐจัดอบรม) และบริบทของควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ 
ตำมเท่ำที่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรจบเพื่อปฏิบัติงำนสำธำรณสุขของประเทศน้ันๆ ถ้ำวิชำชีพถูกก ำกับภำยใต้
บริบทประเทศ สถำบันฝึกอบรมต้องมีกำรจัดสอบตำมระเบียบน้ัน ข้อก ำหนดของ  iARTe อยู่ในส่วนสมรรถนะข้อ 
11  

iARTe เห็นด้วยตำมแนวทำงกำรฝึกอบรมหลักสูตรหลงัระดับปริญญำตรี:  

กำรสอนหน่ึงหน่วย (บท) นำนประมำณ 45 นำที 
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จ ำนวน 750 ชั่วโมงกำรเรียนรู้ ถูกคำดหวังเป็นอย่ำงน้อยของหลกัสตูรฝึกอบรม (ถ้ำเรียนเต็มเวลำ) หลักสูตรไม่
เต็มเวลำอำจใช้เวลำ 4 ปีหรือยำวนำนกว่ำน้ัน  

จ ำนวนชั่วโมงทั้งหมดขั้นต่ ำ 750ช่ัวโมง โดยแบ่งให้มีชั่วโมงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อย 375ชั่วโมง และกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีที่ปรึกษำ 375ชั่วโมง จ ำนวนชั่วโมงสำมำรถปรับให้มำกกว่ำน้ี แต่ต้องไม่น้อยกว่ำน้ี  

กำรฝึกงำน เป็นทำงเลือกส ำหรับหลักสูตรหลังระดับปริญญำตรี แต่ทำง iARTe แนะน ำให้มี 

กำรประเมินผลนักเรียน โดยโรงเรียน/มหำวิทยำลัย:  

ส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมหลงัระดับปริญญำตรีรำยกำรสมรรถนะ/ควำมสำมำรถอำจปรับลดตำมข้อก ำหนดของแต่
ละวิชำชีพ อย่ำงไรก็ดีหลักสูตรฝึกอบรมต้องรวมสมรรถนะที่ส ำคัญในกำรน ำไปใช้ในกระบวนกำรศิลปะบ ำบัด
มนุษยปรัชญำ (ตำมวิชำที่ส ำคัญ/แนวทำงของหลักสูตรฝึกอบรมระดับหลังปริญญำตรี) ในกำรประเมินผล iARTe 
ก ำหนดให้มีวิทยำนิพนธ์จบที่สัมพันธ์กับวิชำชีพ  
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A. สมรรถนะที่ต้องกำรส ำหรับกำรเป็นนักศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ (กำรฝึกอบรมคุณสมบัติตำมวิชำชีพ)14 

    หลักสูตรฝึกอบรมระดับหลังปริญญำตรีจัดหลักสูตรตำมรำยกำร ตำมล ำดับ 

สถำบันฝึกอบรม/มหำวิทยำลัยที่จัดฝกึอบรมนักศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำตำมมำตรฐำน iARTe ต้องพัฒนำ
สมรรถนะ/ควำมสำมำรถนักเรียนดังต่อไปน้ี: (จ ำนวนชั่วโมงเรียน15สำมำรถปรับยืดหยุ่นได้) 

สมรรถนะ จ ำนวนช่ัวโมง = หน่วยกำรสอนต่อ 
45 นำที 
(= 60 นำที/หน่วย) 

1. ได้รับและประยุกต์ควำมเข้ำใจแนวคิดพ้ืนฐำนของมนุษย
ปรัชญำ16  
(พื้นฐำนส ำหรับกำรฝึกวิชำชีพในฐำนะนักศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ)  
    a. ควำมเข้ำใจพื้นฐำนของแนวคิดมนุษยปรัชญำของโลกและมนุษย ์ 
    b. ควำมสำมำรถที่จะค้นคว้ำแนวคิดมนุษยปรัชญำของโลกและ
มนุษย์อย่ำงเป็นอิสระ (เช่น ผ่ำนกำรศึกษำบทควำมและสื่อกำรเรียนรู้
ต้นฉบับ) 
    c. ผู้เรียนจบสำมำรถที่จะสะท้อนควำมคิดต่อแนวคิดมนุษยปรัชญำ
ของโลก เชื่อมโยงกับแนวทำงหรือแนวคิดอื่นๆ และสำมำรถระบุควำม
เหมือนและควำมต่ำงได้  

50 (37.5)  

 

2. สมรรถนะพ้ืนฐำนทำงด้ำนศิลปะ (ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำศิลปะ
บ ำบัด)  
    a. ผู้เรียนจบสำมำรถแสดงถึงระดับควำมสำมำรถด้ำนศิลปะเพียงพอ
ในระดับวิชำชีพ (กำรพูด, ดนตรี, กำรลงสี, กำรปั้น) ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ทำงปฏิบัติ  
    b. ผู้เรียนจบมีควำมรู้ประวัติศำสตร์ศิลปะ และประวัติศำสตร์ใน
บริบทวิชำชีพของตนเอง  
    c. ผู้เรียนจบสำมำรถเชี่ยวชำญสื่อศิลปะในควำมเชี่ยวชำญตำม
วิชำชีพตนเอง  
     d. ผู้เรียนจบสำมำรถสะท้อนควำมคิด และประเมินควำมสำมำรถ
และควำมเชี่ยวชำญทำงศิลปะของตนเองได้  

250 (187.5) 

                                                             
14 รายการเนือ้หาเป็นไปตามรายการสมรรถนะส  าหรบัการฝึกอบรมหลกัสตูรวิชาชีพ  
15 แนวทางนีอ้าิมีการปรับตามลกัษณะเฉพาะของสถาบันฝึกอบรมหรือหลกัสตูร แต่อยา่งไรก็ดี สมรรถนะทั้งหมดตอ้งมีการแสดงผลลพัธ์ได้  
16 รายการสือ่การเรียนรู้ บทความทีค่วรศกึษาถกูิัดเตรียมโดยสถาบันฝึกอบรม/มหาวิทยาลยั  
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     e. ผู้เรียนจบปฏิบัติต่ออุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในวิชำชีพด้วย
ควำมเคำรพ  

 

3. กำรใช้กระบวนกำรศิลปะในกำรบ ำบัด (พื้นฐำนของศิลปะบ ำบัด
มนุษยปรัชญำ)  
     a. ผู้เรียนจบได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะผลลัพธ์ของอุปกรณ์และสือ่ทำง
ศิลปะที่ใช้ และรู้ว่ำควรเลือกน ำไปใช้อย่ำงไร  
     b. ผู้เรียนจบมีประสบกำรณ์เพียงพอต่อกำรใช้อุปกรณ์ศิลปะต่ำงๆ
ส ำหรับกำรบ ำบัดและแบบฝึกหดัเพื่อกำรบ ำบัด  
     c. ผู้เรียนจบสำมำรถแยกแยะและแยกประเภทระหว่ำง
กระบวนกำรศิลปะกับกระบวนกำรบ ำบัดได้  
     d. เมื่อมองผลงำนศิลปะ17 ผู้เรียนจบสำมำรถแยกแยะและเข้ำใจ
ศักยภำพทำงศิลปะไม่ว่ำจะเป็นผลงำนของตนเองหรือของผู้อืน่  
     e. ผู้เรียนจบสำมำรถใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ของตนเอง
ประยุกต์ใช้ทักษะวิชำชีพแบบมุ่งเน้นและตรงไปตรงมำ18 

600 (450) 

 

4. พ้ืนฐำนทำงกำรแพทย์และควำมเข้ำใจต่อมนุษย์ตำมแนวทำง
มนุษยปรัชญำ 
    a. ผู้เรียนจบมีควำมรู้ทั่วไปทำงกำรแพทย์ที่เพียงพอต่อวชิำชีพตนเอง 
(กำยวิภำคศำสตร์, สรีรวิทยำ, กำรศึกษำพัฒนำกำรตัวอ่อน) รวมถึง
คุ้นเคยทฤษฎีด้ำนสุขภำพและควำมเจ็บป่วย และกำรแพทยป์ัจจุบัน 
รวมถึงจิตวิทยำ  
    b. ผู้เรียนจบคุ้นเคยด้วยควำมเข้ำใจตำมแนวทำงกำรแพทย์มนุษย
ปรัชญำต่อควำมเป็นมนุษย์ ด้วยควำมเข้ำใจในกำรเชื่อมโยงกับ
กำรแพทย์ปัจจุบัน และใช้เป็นพื้นบำนส ำหรับกำรท ำงำนเป็นนักบ ำบัด
มนุษยปรัชญำ  
  c. ผู้เรียนจบมีควำมรู้พื้นฐำนเภสัชวิทยำและมุมมองของสำรต่ำงๆตำม
แนวทำงมนุษยปรัชญำ เรียนรู้ถึงผลกระทบต่อร่ำงกำยมนุษย์19 

300 + 15022 
(225 + 112.5) 

                                                             
17 ทัศนศิลป์และศิลปะร่วมสมัยมีความเป็นไปไดท้ี่ิะมคีวามแตกต่างชัดเิน  
18 แยกแยะความแตกต่างนนสมรรถนะข้อ 6 

19 ตัวอยา่งนนบทเรียน แนวทางส  าหรับการศึกษาแหลง่ทีม่า วรรณกรรมผูเ้ช่ียวชาญ 
22 โดยรวม 450 (337.5) ช่ัวโมง วิชามีความเก่ียวพนักัน น  า้หนักของมานุษยวิทยาตามแนวมนษุยปรัชญาควรเป็น 150 ช่ัวโมง และ
แพทยศาสตร์ศึกษา 300 ช่ัวโมง  
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   d. ผู้เรียนจบมีควำมรู้พื้นฐำนกำรใช้ยำ (เช่นผลและผลข้ำงเคียงของ
ยำที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท ยำลดปวด ยำหัวใจและหลอดเลือด 
สำรพิษต่อเซลล์)20 
    e. ผู้เรียนจบสำมำรถเข้ำใจควำมเหมือนและควำมต่ำงระหว่ำง
กำรแพทย์มนุษยปรัชญำและกำรแพทย์กระแสหลัก และค ำนึงตำม
บริบท  
    f. ผู้เรียนจบสำมำรถอภิปรำยควำมรู้ได้ในบริบทต่ำงๆ21 
    g. ผู้เรียนจบมีควำมเข้ำใจดีค ำศัพท์ทำงกำรแพทย์  

 

5. ควำมรู้พ้ืนฐำนและควำมเข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษย์ 
อัตชีวประวัติ กำรศึกษำ และจิตวิทยำ  
    a. ผู้เรียนจบมีควำมรู้พัฒนำกำรมนุษย์ที่ทันสมัย 
    b. ผู้เรียนจบคุ้นเคยกับแนวคิดมนุษยปรัชญำในเร่ืองพัฒนำกำร
มนุษย์ และสำมำรถเชื่อมโยงกับแนวคิดกระแสหลกัได้  
    c. ผู้เรียนจบมีควำมรู้พื้นฐำนกำรพัฒนำชีวประวัติ (ในแง่มุมของ
อัตชีวประวัติตำมแนวทำงมนุษยปรัชญำ)  
    d ผู้เรียนจบสำมำรถระบุและประเมินสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในตนเอง
และผู้อื่น (และรู้ว่ำควรขอควำมช่วยเหลือทีใ่ด)  
    e. ผู้เรียนจบมีควำมเข้ำใจควำมรู้ทั่วไปกำรศึกษำ มีควำมเข้ำใจ
กำรศึกษำตำมแนวมนุษยปรัชญำ กำรศึกษำเชิงบ ำบัด และกำรบ ำบัด
ทำงสังคม และสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ใช้ในกำรท ำงำนตำมวิชำชีพ 
    f. ผู้เรียนจบได้รับควำมรู้เชิงลึกของจิตเวชและจิตบ ำบัดตำมแนวทำง
ต่ำงๆ และสำมำรถเชื่อมโยงกับภำพควำมเป็นมนุษย์ตำมแนวทำงมนุษย
ปรัชญำ 

120 (90) 

 

6. กำรใช้กระบวนกำรและมำตรกำรกำรรักษำอย่ำงมืออำชีพ 
(กระบวนกำรวินิจฉัยโดยทั่วไป23 กำรวำงแผนกำรรักษำ เป้ำหมำยใน
กำรบ ำบัดรักษำ) 

250 (187.5) 

                                                             
20 ภาพรวม แหลง่ข้อมูล ความเข้านิที่ิ  าเป็นนนการเข้านิสภาพของคนไข้แตล่ะคน 

21 ตัวอยา่งนนการสือ่สารกับแพทย ์นักบ าบัดอ่ืนๆ หรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น  
23 นนอิตาล ี(และอาิเป็นไปได้นนประเทศอ่ืนๆ) มีแต่เพยีงแพทยท์ี่ได้รับอนุญาตนห้ท  าการวินิิ ฉัย ความแตกต่างดังกลา่วิึงส  าคญั นักศิลปะ
บ าบัดสามารถวินิิฉัยการวเิคราะหอ์งค์ประกอบภาพ ฟอร์ม หรือการแสดงออกนนศลิปะร่วมสมัย 
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    a. ผู้เรียนจบสำมำรถที่จะใช้หลักกำรมนุษยปรัชญำพื้นฐำน เช่น สำม
ฐำน (threefoldness) และสี่ฐำน (fourfoldness) ซึ่งเป็นรำกฐำนใน
กำรท ำงำนบ ำบัด น ำไปใช้ได้อย่ำงมืออำชีพและประยุกต์ในบริบทเดมิ24 
    b. ผู้เรียนจบเข้ำใจถึงระยะต่ำงๆของกระบวนกำรบ ำบัดและเข้ำใจ
กฎที่อยู่ภำยใต้มัน (เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของกระบวนกำรชีวิตทัง้ 7 
ระยะโดยรูดอร์ฟ สไตเนอร์ มำใช้ในระยะของกระบวนกำรบ ำบัด)25 
    c. ผู้เรียนจบเข้ำใจถึงควำมส ำคัญกำรฟังประวัติผู้ป่วยก่อนจะวำง
แผนกำรรักษำ26 
    d. ผู้เรียนจบสำมำรถระบุและบอกควำมแตกต่ำงอำกำรแสดงทำง
กำย อำกำรทำงกำยสัมพันธ์กับจิตใจ และโรคทำงจิตเวช โรคทำง
พัฒนำกำร วิกฤติทำงอัตชีวประวัติ และกระบวนกำรของกลุ่ม  
   e. ผู้เรียนจบสำมำรถประยุกต์และด ำเนินกำรกระบวนกำรวินิจฉัย
พื้นฐำนตำมวิชำชีพ  
   f. ใบสั่งของแพทย ์ประวัติกำรรักษำ และกำรประเมินผู้ป่วยผ่ำน
แบบฝึกหัดกำรวินิจฉัย 
   g. ผู้เรียนจบสำมำรถเข้ำใจ ตั้งสมมติฐำนและระบุควำมจ ำเป็นของ
ผู้ป่วยในกำรรักษำตำมแนวทำงมนุษยปรัชญำ โดยสำมำรถวำงแผนกำร
รักษำ ตั้งเป้ำหมำยและสื่อสำรผู้ป่วยได้ 
   h. ผู้เรียนจบรู้ควำมส ำคัญของกำรบันทึกกระบวนกำรรักษำและ
สำมำรถท ำได้อย่ำงเชี่ยวชำญ (มีแฟ้มประวัติผู้ป่วย)  
   i. ผู้เรียนจบสำมำรถด ำเนินกำรกระบวนกำรบ ำบัดตำมแผนกำร
รักษำ27 โดยสำมำรถน ำแผนกำรรักษำมำสรุปผลได้แบบมืออำชีพและ
เขียนรำยงำนกำรบ ำบัดรักษำอย่ำงละเอียดตำมควำมเป็นจริง  

 

7. พฤติกรรมแบบมืออำชีพ เทคนิคบทสนทนำ กำรสะท้อนควำมคิด
และก ำกับดูแล 
   a. ผู้เรียนจบได้เรียนรู้วิธีสนทนำแบบมืออำชีพ28 และเข้ำใจแนวทำง
แบบมืออำชีพ  

30 (22.5) 

                                                             
24 ภาพความแตกต่างของมนษุย ์ภาพความเิ็บป่วยและโรค ช่วงอัตชีวปิระวตัิ การสง่เสริมปอ้งกัน และแง่มุมตน้ก าเนิดของสขุภาวะ ได้รับ
ข้อมูลความรู้ทางวทิยาศาสตร ์
25 ตัวอยา่ง: Marianne Altmeier (1995): Der kunsttherapeutische Prozess 

26 มีการถ่ายทอดหลกัการพืน้ฐานนนการท  างานแบบมืออาชีพ 

27 ระยะเวลานนการบ าบัดขึน้กับความตอ้งการของผูป่้วย ิ ากมุมมองทางการแพทยม์นุษยปรัชญาและได้ประโยชน์กับผูป่้วย 
28 การแนะน  าเทคนิคบทสนทนาขัน้พืน้ฐาน 
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   b. ผู้เรียนจบเข้ำใจปฏิกิริยำ อำรมณ์ ควำมรู้สึกที่คนไข้มีต่อผู้รักษำ
(transference) และผู้รักษำมีต่อคนไข้ (counter-transference) ซึ่ง
เกิดในกระบวนกำรรักษำ โดยสำมำรถรับรู้ และจัดกำรควำมรู้สึกต่อต้ำน
และปฏิเสธได้อย่ำงเหมำะสม  
   c. ผู้เรียนจบได้เรียนรู้ที่ประพฤติตนอย่ำงมืออำชีพ29 มีควำม
เหมำะสมและสะท้อนออกมำในกระบวนกำรบ ำบัด  
   d. ผู้เรียนจบสำมำรถประเมินผลกระทบที่ตนเองมีต่อผู้อื่น และ
สะท้อนกำรกระท ำและทัศนคติของตนเองได้ 
   e. ผู้เรียนจบมีควำมรู้เทคนิคกำรจัดกำรควำมเครียด และสำมำรถ
ระบุปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเครียดของผู้ปว่ยและตนเองได้30  
   f. ผู้เรียนจบเข้ำใจควำมส ำคัญและควำมเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรให้
กำรปรึกษำ ก ำกับดูแลในกำรท ำงำนตำมวิชำชีพและถ้ำจ ำเป็นจะร้องขอ
ด้วยตนเอง31 

 

8. กำรพัฒนำนวัตกรรมและวิจัย (กำรพัฒนำเพิ่มเติมจำกศิลปะบ ำบัด
มนุษยปรัชญำและมุมมองต่อยอดในอนำคต)  
   a. ผู้เรียนจบอำจมีควำมสนใจในกำรพัฒนำศิลปะบ ำบัดโดยทั่วไปและ
สนใจให้เกิดประโยชน์ต่อศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำโดยรวม  
    b. ในบริบทที่ผู้เรียนจบมีแรงจูงใจที่จะค้นหำค ำตอบกับค ำถำมใหม่ๆ 
สำมำรถค้นพบแง่มุมใหม่ในวิชำชีพตนเอง 
    c. ผู้เรียนจบสำมำรถอยู่กับกระบวนกำรที่ตนเองมีประสบกำรณ์และ
ผู้อื่นด้วยจิตวิญญำณของควำมอยำกรู้และสนใจ  
    d. ผู้เรียนจบมีควำมสำมำรถที่จะศึกษำหำควำมรู้ ทบทวน
วรรณกรรม สื่อกำรเรียนรู้ และมีควำมรู้พื้นฐำนปรำกฏกำรณ์ตำม
แนวคิดของเกอเธ่และงำนวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง32 
    e. ผู้เรียนจบสำมำรถให้กำรสนับสนุนของตัวเองต่องำนวิจัยในสำขำ
วิชำชีพตนเอง และมีควำมสำมำรถที่ประเมินงำนเหล่ำน้ันได้33 
    f. ผู้เรียนจบสำมำรถที่จะท ำกระบวนกำรวิจัย กำรตีควำม และ
น ำเสนอผลงำนวิจัยได้ 

30 (22.5) 

                                                             
29 ประเมินิุดอ่อนและิุดแข็งของตนเอง, ประสบการณ์การท  างาน 
30 ผูเ้รียนิบควรที่ิะประเมินปัิิัยความเครยีดต่างๆไดแ้ละรู้วธิีการิ ัดการเอาชนะเป็น 
31 สถาบันฝึกอบรมถกูก าหนดนห้ต้องมีการนห้การปรึกษา ก ากับ (supervision) ระหวา่งการอบรม  
32 มีการประเมินที่แตกต่างกันตามบรบิทของสถาบันฝึกอบรม  
33 รายงานผูป่้วย งานทางวทิยาศาสตร ์โครงการวิิัย เป็นต้น  
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9. กำรพัฒนำตนเอง34 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และกำรฝึกอบรม
เพ่ิมเติม  
   a. ผู้เรียนจบสำมำรถระบุควำมรู้ที่ยังต้องพัฒนำ สมรรถนะ/
ควำมสำมำรถที่ยังขำด และสำมำรถรู้ว่ำจะพัฒนำตนเองในวิชำชีพต่อ
อย่ำงไร  
   b. ผู้เรียนจบสำมำรถก ำหนดและด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำตนเองและกำรเรียนรู้ต่อยอด  
  c. ผู้เรียนจบตระหนักถึงข้อจ ำกัดของตนเองและแหล่งทรัพยำกรต่ำงๆ  
  d. ผู้เรียนจบตระหนักถึงโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ควำมส ำคัญในกำรใช้เป็นโอกำสพัฒนำเชิงวิชำชีพ  

10 (7.5) 

 

10. บริบททำงกฎหมำยในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ35 สถำนะของ
วิชำชีพ จริยธรรม ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย  

50 (37.5)36 

10a-d สถำนะของวิชำชีพ 
   a. ผู้เรียนจบรู้ประวัติศำสตร์กำรพัฒนำและเติบโตของศิลปะบ ำบัด  
   b. ผู้เรียนจบสำมำรถน ำกำรพัฒนำของศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำเป็น
แนวทำงที่เป็นอิสระ ภำยใต้บริบททำงประวัติศำสตร์ทั่วไป และสำมำรถ
พูดถึงได้ถ้ำจ ำเป็น  
   c. ผู้เรียนจบมีควำมรู้ที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่วิชำชีพนักศิลปะ
บ ำบัดมนุษยปรัชญำและควำมรู้ที่กว้ำงกว่ำในมิติกำรแพทย์มนุษย
ปรัชญำและกำรบ ำบัด 
   d. ผู้เรียนจบทรำบถึงผู้เชี่ยวชำญทุกสำขำในศิลปะบ ำบัดมนุษย
ปรัชญำ และสำมำรถใช้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
(กำรพูด, ดนตรี, ทัศนศิลป์)  

20 (15) 

10e จริยธรรมวิชำชีพ  
   e. ผู้เรียนจบมีควำมเข้ำใจประเด็นทำงจริยธรรมในวิชำชีพที่ต้องมี 
และมุ่งมั่นที่จะท ำให้ชีวิตกำรท ำงำน (และชีวิตส่วนตัว) ของตนเองมี
ควำมโปร่งใสและอยู่ในควำมเป็นวิชำชีพ 
 

10 (7.5)  

                                                             
34 ตัวอยา่งสถาบันฝึกอบรมโดยนช้ 6 แบบฝึกหัดยอ่ยของรูดอร์ฟ สไตเนอร์ (นนอิตาล)ี  

35 แต่ละประเทศมีกฎหมายเฉพาะนนการท  างานตามวชิาชีพ นักบ าบัดทีต่้องปฏิบัต ิ
36 ิ านวนช่ัวโมงทั้งหมด 
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10f-o สิทธ์ิในวิชำชีพ (ตำมกฎหมำยในประเทศ) 
  f. ผู้เรียนจบมีควำมตระหนักถึงกำรมีอยู่ของสภำวิชำชีพและ
ผู้เชี่ยวชำญ และทรำบควำมส ำคัญของสภำวิชำชีพในกำรปฏิบตัิงำนใน
ประเทศของตนเอง  
  g. ผู้เรียนจบทรำบสิทธิ์และหน้ำที่รับผิดชอบตำมขอบเขตทำงกฎหมำย
กำรแพทย์ในประเทศตนเอง และตระหนักเกณฑ์วิชำชีพของประเทศที่
จะปฏิบัติงำนเป็นนักบ ำบัดตำมแนวทำงมนุษยปรัชญำ และขอบเขตของ
วิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน 
  h. ผู้เรียนจบมีควำมเข้ำใจดีในอุปกรณ์และสื่อต่ำงๆที่ใช้ในงำน 
(เศรษฐกิจมืออำชีพ) และตระหนักถึงกฎเกณฑ์ของประเทศในประเด็น
กำรส่งเสริมวิชำชีพที่ท ำบ ำบัดรักษำ  
  i. ผู้เรียนจบทรำบเกี่ยวกับอัตรำค่ำตอบแทนที่บงัคับใชใ้นระบบสุขภำพ
ประเทศตนเอง  
  j. ผู้เรียนจบทรำบเกี่ยวกับระบบกำรประกันในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ 
  k. ผู้เรียนจบทรำบเกี่ยวกับกฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศและรู้ว่ำต้องท ำอย่ำงไรในกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตัวของ
ผู้ป่วย 
  l. ผู้เรียนจบทรำบควำมจ ำเป็นในกำรรักษำควำมลับของผู้ป่วย  
  m. ผู้เรียนจบคุ้นเคยกฎหมำยลิขสิทธิส์ ำหรับผลงำนศิลปะของประเทศ  
  n. ผู้เรียนจบทรำบวิธีปฏิบัติตัวอยำ่งมืออำชีพและอย่ำงรอบคอบใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ37 
  o. ผู้เรียนจบคุ้นเคยกฎปฏิบัติในเร่ืองกำรรักษำสุขอนำมัยและ
โรคติดต่อที่ต้องมีกำรรำยงำน38 

20 (15) 

 

11. กำรสอบ 
กำรสอบจัดโดยสถำบันฝึกอบรมเอง ต้องมีกำรอธิบำยขอ้ก ำหนดในกำร
สอบและให้รำยละเอียดกบันักเรียนเป็นเอกสำรตั้งแต่เร่ิมต้น  
 
iARTe ไม่จ ำเป็นต้องมีกำรให้คะแนน ส ำหรับ iARTe กำรสอบและ
เอกสำรกำรสอบต้องแสดงให้เห็นถึงกำรได้มำของสมรรถนะที่ปรำกฎใน
รำยกำรสมรรถนะที่ต้องกำร 

 

                                                             
37 การอบรมการนห้พยาบาลเบือ้งต้น (first aid training) หรือการช่วยเหลอืชีวิตฉกุเฉินไม่ได้ิ  าเป็นต้องอยูน่นการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
นักเรียนสามารถฝึกอบรมที่อ่ืน และยืน่หลกัฐานการอบรมนห้สถาบันได้  
38 โรคติดต่อควบคุมตามกฎหมายของประเทศและข้อก าหนดโรคทีต่้องแิ้งเตอืนเป็นสิง่ที่ต้องทราบ  
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กำรพิสูจน์ควำมสำมำรถในกำรบ ำบัดต้องถูกแสดงด้วยรำยงำนกำร
บ ำบัดผู้ป่วยอย่ำงน้อย 1 รำยในช่วงฝึกงำน (หลักสูตรระดับหลัง
ปริญญำตรีอำจใช้เป็นเอกสำรรำยงำนเคส)  
 
กำรสอบควำมรู้และควำมสำมำรถทำงศิลปะสำมำรถท ำได้โดยกำรสอบ
ปฏิบัติและโดยกำรเขียน รูปแบบขึ้นอยู่กับสถำบันฝึกอบรม39 แต่ต้อง
สะท้อนให้เห็นควำมครอบคลุมทั้ง 3 ด้ำน  

  

ในวิทยำนิพนธ์กำรสอบจบ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรระดับหลังปริญญำตรี ควรแสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงกระบวนกำรศิลปะบ ำบัดและกิจกรรมตำมวิชำชีพ ที่แสดงถึงกระบวนกำรศิลปะบ ำบดัมนุษยปรัชญำ ตำม
วิชำชีพของตนเอง (วิชำชีพก่อนหน้ำ)  

iARTe ยอมรับวิชำชีพดังต่อไปน้ี ซึ่งเป็นวิชำชีพพื้นฐำนที่สำมำรถลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรระดับหลงัปริญญำตรี
เพื่อใช้เคร่ืองมือและกระบวนกำรศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ: 

ครู, ผู้ฝึกหัด, กำรแพทย์-กำรรักษำ (ครู, นักกำรศึกษำ, นักกำรศึกษำบ ำบัด, นักสังคม 

ครูผู้สอน, นักสังคมบ ำบัด, พยำบำล, แพทย์, นักจิตวิทยำ, นักจิตบ ำบัด) ตลอดจนศิลปินในสำขำที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

อำชีพอื่นที่ไม่ใช่ศิลปะ กำรบ ำบัด หรือกำรศึกษำไม่สำมำรถถือว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสม ยกเว้นได้รับกำรพิสูจน์แล้ว  

กำรฝึกอบรม/กำรฝึกอบรมระดับหลังปริญญำตรีในฐำนะโค้ช ผู้ฝึกสอน หรือหัวหน้ำงำน 

 

นักเรียนจำกวิชำชีพอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกยอมรับโดย iARTe แต่สำมำรถได้รับประกำศนียบัตรในกำรเข้ำร่วม 
(Certificate of participation) ในหลักสูตรระดับหลังปริญญำตรี โดยข้อมูลน้ีควรระบุชัดเจนบนwebsite 
ของโรงเรียน/หลักสูตรฝึกอบรม และแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนกำรเริ่มต้นกำรฝึกอบรม! 

 

 

 

 

                                                             
39 ข้อก าหนดต่างกันมากนนแต่ละประเทศ 
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3.3 ใบสมัคร 

          ใบสมัครกำรเป็นสมำชิกสมำคมนำนำชำติเพ่ือกำรศึกษำศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ (iARTe) 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมที่สมัคร 

ชื่อสถำบันฝึกอบรม:.................................................................................................................. 

ที่อยู่:.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประเทศ:................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์: ………………………………………………………………………………………………………….. 

email:……………………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่สมัคร:.............................................................................................................................. 

ภำษำพูดโดยผู้อ ำนวยกำรสถำบัน:............................................................................................ 

2. แนบเอกสำรตำมล ำดับที่ก ำหนดไว้ในคู่มือ 

3. โปรดจ่ำยค่ำธรรมเนียมทันทีที่เอกสำรได้ส่งถึงเรำ และแนบหลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม  

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

3.4 แบบสอบถำมส ำหรับกำรประเมินรับรอง   

 แบบสอบถำมส ำหรับกำรประเมินรับรองคุณภำพหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำในวิชำชีพของ
ตนเอง (หรือวิชำชีพก่อนหน้ำ) 

                         สมำคมนำนำชำติเพ่ือกำรศึกษำศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ (iARTe) 

 

1. สถำบันฝึกอบรม 

ชื่อ:.................................. 

นิติบุคคล:........................ 

กำรเร่ิมต้นฝึกอบรมคร้ังแรกที่จะเร่ิมรับรอง:.............................................................. 

ที่อยู่:............................................................................. 

รหัสไปรษณีย์/จังหวัด/ประเทศ:. 

เบอร์โทร:................................................ 

Email:………………………………………….. 

Website:……………………………………… 

ผู้ประสำนงำน (ชื่อและemail)……………………………………………… 

 

 

2. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหลักสูตรฝึกอบรม 

2.1 เรำฝึกอบรมนักศิลปะบ ำบัดในสำขำเฉพำะของศิลปะบ ำบัด (เช่น ควำมเฉพำะทำง เฉพำะสำขำ)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 เป้ำหมำยของหลักสตูรฝึกอบรม คุณสมบัติหรือสมรรถนะใดที่หลักสูตรฝึกอบรมได้จัดให้ (โปรดแนบคู่มือของ
หลักสูตรหรือรำยกำรสมรรถนะส ำคัญ)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 เป้ำหมำยดังกล่ำวสัมพันธ์กับทีนั่กเรียนที่เรียนจบแล้วหรืองำนในอนำคตอย่ำงไร (หมำยถึง กำรฝึกอบรมของ
ท่ำนมีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพอย่ำงไร)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.4 โปรดแนบแนวคิด/วิสัยทัศน์หลกัสตูรกำรฝึกอบรมของท่ำน40 

 

3 ใครควรสมัครเข้ำเรียน 

3.1 นักเรียนของท่ำนต้องมีวุฒิจบกำรศึกษำอะไร (ควำมต้องกำรขั้นต่ ำ)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3.2 ผู้สมัครเรียนต้องมีกำรฝึกอบรมวิชำชีพอะไรมำก่อนหรือไม่   ใช่   ไม่ใช่ 

3.3 ผู้สมัครต้องมีสอบสัมภำษณร์ำยบุคคลหรือไม่                   ใช่  ไม่ใช่ 

3.4 มีกำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำของนักเรียนหรือไม่              อำยุ .................ปี 

                                                             
40 หรือเอกสารที่อธิบายถึงวัตถปุระสงค์การฝึกอบรม  
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3.5 ผู้สมัครเรียนต้องมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนก่อนหรือไม่       ใช่   ไม่ใช่  

ระยะเวลำประสบกำรณ์กำรท ำงำนขั้นต่ ำ:........................................... 

6.4.3.6 มีเกณฑ์อื่นๆในกำรเข้ำเรียนอะไร 

.......................................................................................................... ..........................................................................

................................................................................................................................................................................... 

4. กระบวนกำรกำรฝึกอบรม  

4.1 รูปแบบกำรฝึกอบรมที่มี41 

a.  หลักสูตรเต็มเวลำ     

b.  หลักสูตรนอกเวลำ   

4.2 ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม..................................ปี 

4.3 จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดคู่ขนำน........................... 

4.4 จ ำนวนสถำบันฝึกอบรมที่มี.......................................... 

4.5 ตำรำงกำรฝึกอบรมของสถำบันท่ำนเป็นอย่ำงไร (จ ำนวนหน่วยกิต)42 

ทฤษฎี:……………………………………………… บทเรียน ต่อ 45 นำที 

กำรฝึกควำมเชี่ยวชำญ:…………………………บทเรียน ต่อ 45 นำที 

กำรฝึกปฏิบัติและกิจกรรม:…………………...บทเรียน ต่อ 45 นำที 

จ ำนวนบทเรียนทั้งหมด:………………………..บทเรียน ต่อ 45 นำที 

กำรศึกษำด้วยตนเองที่ตรวจสอบได้:……….บทเรียน ต่อ 45 นำที 

4.6 สัดส่วนของกำรเรียนในห้องเรียน, กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมที่ได้มีกำรแนะน ำ, กำรเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ
อิสระในระหว่ำงหลักสูตรเป็นอย่ำงไร เหตุผลของกำรจัด 

                                                             
41 นิยามรูปแบบการฝึกอบรม: 

การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา: นักเรียนไม่สามารถประกอบวิชาชีพอ่ืนๆนนช่วงฝึกอบรม 

การฝึกอบรมนอกเวลา: นักเรียนสามารถประกอบอาชีพอ่ืนนนช่วงฝึกอบรมได้  
 
42 อ้างถึงระยะเวลาทั้งหมดของหลกัสตูร 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.7 หลักสูตรใดที่สถำบันเอำเป็นต้นแบบ (โปรดแนบหลกัสูตรหรือสรุปมำ หัวข้อหลักสูตรต้องสมัพันธ์กับรำยกำร
สมรรถนะของ iARTe)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.8 อธิบำยกระบวนกำรและแนวทำงที่ใช้43 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.9 คุณให้กำรแนะน ำ เป็นผู้แนะแนวนักเรียนของคุณอย่ำงไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

4.10 นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบโครงสร้ำงกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำงไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                             
43 โปรดระบุค  าส  าคญัหรือนสเ่อกสารเพิม่เติม  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. กำรเรียนจบหลักสูตร  

5.1 คุณมีกระบวนกำรสอบเองหรือสอบโดยรัฐ เพื่อจะประเมินควำมส ำเร็จของกำรฝึกอบรม  

 ไม่มีกำรสอบ    จัดสอบเอง    กำรสอบโดยรัฐหรือสถำบันกำรศึกษำ 

โปรดแนบเกณฑ์ข้อบังคับในกำรสอบและเอกสำรอื่นๆ ในกำรประเมินผล และอธิบำยกระบวนกำรประเมินผล
ระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

5.2 คุณให้ข้อมูลเกณฑ์ข้อบงัคับในกำรสอบเมื่อไร และอย่ำงไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3 เกณฑ์ในกำรตัดสินว่ำสอบผ่ำนหรือตกเป็นอย่ำงไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.4 มีกระบวนกำรอย่ำงไรเมื่อนักเรียนสอบตก 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.5 มีกำรสอบกลำงภำคหรือไม่ ในรูปแบบใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.6 อะไรคือเงื่อนไขทำงกำรในกำรท ำวิทยำนิพนธ์/บทควำมจบ  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.7 บรรยำยอย่ำงละเอียดส ำหรับกำรสอบแบบปำกเปล่ำและสอบปฏิบตัิสุดท้ำย  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.8 ผู้เรียนจบได้รับกำรรับรองและวุฒิจบกำรศึกษำจำกหน่วยงำนใดในประเทศ (ชื่อเต็ม):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.9 ผู้เรียนจบได้รับกำรรับรองจำกสถำบันดังต่อไปน้ี (เช่น iARTe, สมำคมวิชำชีพ, ฝ่ำยกำรแพทย์ เป็นต้น)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดแนบตัวอย่ำงเอกสำรรำยงำนที่ใช้  

5.10 ผู้เรียนจบมีคุณสมบัติครบในกำรท ำงำนในฐำนะวิชำชีพดังต่อไปน้ี: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.11 มีกี่หลักสูตรฝึกอบรมที่สถำบันได้ส ำเร็จลุล่วงไปแล้ว  

หลักสูตร 1  จำก.... ถึง.... 
หลักสูตร 2  จำก... ถึง.... 
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อื่นๆ    
 

5.12 ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ: จ ำนวนนักเรียนที่ได้ลงเรียนในสถำบัน, จ ำนวนที่เลิกเรียน, จ ำนวนที่เรียนจบ, จ ำนวน
ที่พักกำรเรียน, จ ำนวนที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน, จ ำนวนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในรูปแบบปกติ จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมดต่อปี  

ระยะเวลำ
ในช่วงกำร
ขอรับรอง 

รับเข้ำเรียน เรียนไม่จบ พักกำรเรียน ประสบกำรณ์
ฝึกงำน 

เรียนจบ จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ปี/เดือน        
ปี/เดือน       
ปี/เดือน       
ปี/เดือน        

 

5.13 วุฒิกำรศึกษำจบที่ผู้เรียนจบได้รับส ำหรับกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6 ผู้สอน 

6.1 ใครคือหัวหน้ำของโรงเรียน44 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 สมรรถนะของทีมน ำสตำฟเพียงพอหรือไม่ (เช่น มีกำรเขียนในข้อตกลงหรือไม่)  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                             
44 โปรดระบุโครงสร้างการบรหิารและหัวหน้าหลกัสตูรฝึกอบรม  



35 
 

6.3 โปรดแนบรำยละเอียดดังปรำกฏตำมหัวข้อ ของสมำชิกในสถำบัน 

ชื่อ           |            วิชำชีพ/วุฒิ                 |              บทบำทหน้ำที่จ ำนวนเน้ือหำที่สอน  

สตำฟประจ ำ45 ____________|______________________|__________________________________ 

อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์รับเชิญ46 ____|_______________________|___________________________ 

อำจำรย์รับเชิญเป็นคร้ังครำว47______|_______________________|___________________________ 

6.4 มีเหตุกำรณ์ควำมขัดแย้งที่แกไ้ม่ได้ระหว่ำงสตำ๊ฟหรือไม่ ท่ำนจัดกำรอย่ำงไร ที่ปรึกษำภำยนอกที่ท่ำนใช้ในกำร
แก้ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในมีหรือไม่  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.5 โปรดแนบคุณสมบัติอำจำรย์และข้อก ำหนดของทำ่นในกำรพัฒนำต่อยอดเชิงวิชำชีพ  

6.6 กระบวนกำรให้กำรปรึกษำโดยพี่เลี้ยงเกิดขึ้นนอกเวลำเรียนหรือไม่ ในระดับใด ใครบ้ำงที่เป็นพี่เลี้ยง  

6.7 กระบวนกำรให้กำรปรึกษำ พี่เลี้ยง (ใครร่วมรับผิดชอบในกำรฝึกอบรม) เกี่ยวข้องกับสถำบัน/โรงเรียนอย่ำงไร  

7 สถำนที่และสื่อกำรเรียนกำรสอน 

7.1 ขนำดของห้องเรียน และโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นอย่ำงไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2 สื่อกำรเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้ำงที่ท่ำนจัดหำให้  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                             
45 สตาฟประิ าทั้งแบบิ้างเตม็เวลาและิ้างช่ัวคราว  
46 อาิารยป์ระิ  า/อาิารยร์ับเชิญที่สอนประิ านนสถาบัน/โรงเรียน แต่ไม่ไดเ้ป็นลกูิ้าง  
47 อาิารยร์ับเชิญเป็นครั้งคราว: สอนเป็นครั้งคราวที่สถาบัน/โรงเรียน 
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7.3 มีกำรท ำอย่ำงไรให้มั่นใจกำรเข้ำถึงสื่อต่ำง ๆ  (บทควำมวรรณกรรม,อินเตอร์เนท เป็นต้น)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8 กำรพัฒนำคุณภำพ 

8.1 ท่ำนใช้เคร่ืองมือกำรพัฒนำคุณภำพอะไร โรงเรียนของท่ำนได้รับกำรรับรองด้วยกระบวนกำรรับรอง เช่น 
iARTe หรือไม่  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.2 ท่ำนมีกำรสัมภำษณ์นักเรียนในช่วงสิ้นสุดชั้นเรียนหรือจบเน้ือหำหรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.3 ท่ำนมีกำรมีที่ปรึกษำของอำจำรย์และกำรทบทวนคุณภำพกันเองหรือไม่  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.4 ท่ำนมีกำรบันทึกผลกำรประเมินคุณภำพเป็นอย่ำงไร (โปรดแนบแบบสอบถำมนักเรียน)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9 ควำมร่วมมือ/เครือข่ำย 

9.1 โรงเรียนอื่นๆที่คุณท ำงำนร่วมด้วย มีรูปแบบควำมร่วมมือแบบใด . 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................... 

9.2 คุณเป็นสมำชิกของสมำคมวิชำชีพใดของประเทศหรือไม่ สมำคมใด โปรดยื่นเอกสำรยืนยันจำกสมำคมหรือ
สมำคมทำงกำรแพทย์ 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

9.3 คุณเป็นสมำชิกที่มีส่วนร่วมในคณะกรรมกำรฝึกอบรมสถำบันใดหรือไม่ เช่น สภำวิชำชีพ  

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

10 แนวโน้ม  

10.1 อะไรคือก้ำวที่ส ำคัญ กำรเปลี่ยนแปลงหรือโอกำสที่คุณมองเห็นในอนำคต ทั้งในระยะสั้นและระยะกลำง  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

11 รำยกำรเอกสำรประกอบ 

 1 ใบสมัคร 
 2 แนวคิด/พันธกิจ 
 3 ประวัติโรงเรียน 
 4 คู่มือกำรอบรม 
 5 หลักสูตร 
 6 รำยกำรเอกสำรกำรเรียน 
 7 ภำพรวมจ ำนวนชั่วโมงเรียน 
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 8 ตำรำงสมรรถนะที่มีกำรลงรหัสสีเรียบร้อย และตำรำงexcelที่แสดงชั่วโมงกำรเรียนตลอดกำร
ฝึกอบรม48 

 9 เอกสำรกระบวนกำรสอบ  
 10 ฟอร์มรำยงำน (ที่พิสูจน์จ ำนวนชั่วโมงกำรเรียนกำรสอนหรือสมรรถนะที่ได้มีกำรสอนและฝึกงำน) 
 11 รำยชื่อสต๊ำฟ 
 12 ฟอร์มกำรประเมินผลคุณภำพกำรสอน  
 13 ถ้ำเป็นไปได้: ใบรับรองสถำบันกำรศึกษำ/จำกรัฐ 
 14 เอกสำรยืนยันจำกสมำคมวิชำชีพหรือสมำคมทำงกำรแพทย์  
 15 ภำพถ่ำยห้องเรียน กิจกรรมของนักเรียน* ครูผู้สอน  
 16 รำยงำนประจ ำปี (ถ้ำมี) 
 17 ใบปลิวของหลักสตูรฝึกอบรม 
 18 แบบสอบถำมส ำหรับนักเรียน  
 19 บทบำทหน้ำที่ของครูผู้สอนและขอ้ก ำหนดในกำรพัฒนำต่อยอดเชงิวิชำชพี (ถ้ำมี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 ตารางสามารถดูได้นนเอกสารภาคผนวกของคู่มือนี ้หรือสง่แยกต่างหาก ซ่ึงต้องลงข้อมูลนห้ผูป้ระเมินรับรองคณุภาพเรียบร้อยแลว้  

       1. โปรดเลอืกรายการที่แสดงระยะเวลาทัง้หมดนนการการฝึกอบรม ( 3,4 หรือ 5 ปี)  

       2. โปรดกรอกข้อมูลนนคอลมัน์ที่ระบุนาทีของหนว่ยการสอน (45 หรือ 60 นาที) เนื่องิาก iARTe นช้ 45 นาที เป็นเวลาพืน้ฐานนนรายการ
สมรรถนะ ตารางแปลงเหลา่นีเ้ป็น 45 นาที ต่อหน่วยกิต ถ้าหน่วยการสอนของหลกัสตูรฝึกอบรมคุณนาน 60 นาที 
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3.5 แบบสอบถำมส ำหรับผู้ส ำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมหลังระดับปริญญำตรี 

 
ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ปีที่จบกำรศึกษำ: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ถึงนักเรียน, 

คุณได้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะบ ำบัดหลังปริญญำตรีที่ได้ถ่ำยทอดเคร่ืองมือ กระบวนกำรบ ำบัดเพื่อใช้ใน
วิชำชีพของคุณ 

ในกระบวนกำรรับรองคุณภำพสถำบัน เรำสนใจประสบกำรณ์ของคุณในหลักสูตรว่ำเป็นอย่ำงไร มีควำมรู้สึกว่ำ
เหมำะสมต่อกำรเตรียมพร้อมส ำหรับงำนที่คุณตั้งใจไว้หรือไม่ ดังน้ัน เรำขอให้คุณตอบค ำตอบดังต่อไปน้ี (ถ้ำเป็นไป
ได้ในภำษำเยอรมันหรืออังกฤษ) และส่งกลับมำโดยไม่ต้องระบุชื่อ และข้อมูลส่วนตัว ไปที่ส ำนักงำนธุรกำรของ 
iARTe (ดูหน้ำ 3)  

โปรดวงกลมข้อที่ใช่ 1 = ฉันไม่เห็นด้วยเลย จนถึง 5 = ฉันเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง  

1. โดยรวม คุณชอบเน้ือหำของหลักสตูรฝึกอบรม 
 

      1   2   3   4   5 

2. จำกหลักสูตรได้สร้ำงประสบกำรณ์ที่กระตุ้นแรงบันดำลใจและให้ควำม
ประจักษ์ที่มีคุณค่ำและมีควำมหมำยกับคุณ 
 

      1   2   3   4   5 

3. คุณรู้สึกว่ำควำมคำดหวังในกำรฝึกอบรมของคุณไดรั้บกำรตอบสนอง
และได้รับควำมเข้ำใจ 
 

      1   2   3   4   5 

4. คุณรู้สึกพร้อมแค่ไหนต่อกำรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปปฏิบตัิงำนใน
วิชำชีพของคุณ  
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   a) ส ำหรับประยุกต์ใช้ในอำชีพก่อนหน้ำน้ีของคุณ  
   b) ในแง่ควำมเชี่ยวชำญทฤษฎี 
   c) กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ (กำรสะท้อนควำมคิด,กำรก ำกับดูแล) 
 
ควำมเห็น:  
 

     1   2   3   4   5 
     1   2   3   4   5 
     1   2   3   4   5 

5. คุณมีประสบกำรณ์อย่ำงไรต่อ 
  a) ควำมเชี่ยวชำญของครูผู้สอน  
  b) ควำมสำมำรถของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  c) โครงสร้ำงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
 
ควำมเห็น:  
 

  
      1   2   3   4   5 
      1   2   3   4   5 
      1   2   3   4   5 

6. คุณมีประสบกำรณ์อย่ำงไร  
   a) กำรแนะน ำที่ได้รับจำกผู้สอน (เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่ไดเ้รียนรู้)  
   b) เน้ือหำด้ำนเทคนิค (ด้ำนเดียว, หลำกหลำย) 
   c) กำรสนับสนุนส ำหรับงำนที่ได้รับมอบหมำย เช่น ระหว่ำงกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
   d) สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกกำรเรียนรู้ (ได้แก่ บีมเมอร์ 
กระดำนด ำ เป็นต้น)  
 
ควำมเห็น: 
 
 

      
       1   2   3   4   5 
       1   2   3   4   5 
       1   2   3   4   5 
 
       1   2   3   4   5 
 
 
 
 

7. คุณหวังอะไรส ำหรับหลักสูตรกำรอบรมเพิ่มเติมภำยหลงัในอนำคต  
 
 
 
 

 

 

ขอบคุณส ำหรับควำมช่วยเหลือ 

วันที่,สถำนที่: ............................................................................................................................................................. 
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3.6 แนวทำงส ำหรับกำรน ำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม  

แนวทำงกำรน ำเสนอส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมระดับหลังปริญญำตรีที่ iARTe ในกำรประชุมสมัชชำสมำชิก 
เดือนมกรำคม ในเมืองดอร์นำร์ค หรือในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเช้ือ อำจจัดเป็นออนไลน์ในเดือนมกรำคม 
หรือกำรประชุมฤดูร้อนที่ iARTe  

หำกกำรประชุมไม่สำมำรถจัดในสถำนที่ที่เกอเธ่อำนัมได้ ด้วยเหตุผลอื่นๆ เช่น มำตรกำรเฝ้ำระวังโรคระบำด กำร
น ำเสนอผ่ำนกำรประชุมออนไลน์สำมำรถเป็นข้อยกเว้นได้  

กำรน ำเสนอของหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรหลังระดับปริญญำตรีประกอบด้วยเลคเชอร์ โดยใช้ตัวอักษรและภำพ 
ตำมด้วยกำรสนทนำและโชว์งำนเขียนจำกหลักสูตร 

 หลักสูตรฝึกอบรมควรน ำเสนอใช้เวลำประมำณ 45 นำที โดยประกอบด้วย:  

1. ส่วนแนะน ำ: ประวัติสั้นๆของจุดริเร่ิมหลักสูตร สถำนที่ ประเทศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรเรียน
กำรสอน และสิ่งแวดล้อม 

2. น ำเสนอแนวคิดของหลักสูตรฝึกอบรม: ใจควำมส ำคัญหลักของกระบวนกำร ศิลปะและกำรบ ำบัด: 
สะท้อนว่ำทักษะกำรบ ำบัด กระบวนกำรทำงศิลปะได้ถูกถ่ำยทอดอย่ำงไรในหลักสูตรฝึกอบรม   

3. ข้อมูลปัจจุบันสถำนกำรณ์ของคอร์สฝึกอบรม: อบรมแบบเต็มเวลำ/นอกเวลำ จ ำนวนชั่วโมง/เวลำที่ใช้ใน
กำรศึกษำด้วยตนเอง จ ำนวนผู้ส ำเร็จหลักสูตร ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กระบวนกำรพี่เลี้ยงในระหว่ำงกำร
ฝึกอบรม และตัวอย่ำงงำน เพลง ภำษำจำกผู้เรียนรุ่นต่ำงๆ  

4. กำรประเมินตนเอง: จุดแข็ง/จุดอ่อนเป็นอย่ำงไร อะไรคือส่วนที่ยังขำดหำยในหลักสูตร ต้องกำรกำร
ช่วยเหลือเพิ่มเติมส่วนใด 

5. กำรพัฒนำและมองไปข้ำงหน้ำ: อะไรคือก้ำวต่อๆไป  

6. โชว์ตัวอย่ำงต่องำนเขียนโดยผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เช่น หนังสือเรียน สมุดบันทึก งำนเขียนประจ ำปี
และวิทยำนิพนธ์  

หลังจำกน้ันจะเป็นกำร สนทนำแลกเปลี่ยน เป็นเวลำ 15 นำทีกับผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร 

ส ำหรับกำรน ำเสนอในที่ประชุมจริง บอร์ดน ำเสนอเคลื่อนที่ โต๊ะ จอ ตัวไฟชี้บนจอ จะถูกเตรียมไว้ให้  

 

 



42 
 

3.7 ฟอร์มรำยงำนประเมินรับรองคุณภำพ 

ช่ือสถำบัน/หลักสูตรอบรม: 

ช่ือผู้ประเมินรับรองคุณภำพ: 

วันที่:  

เกณฑ์พ้ืนฐำนในกำรตัดเสิน (เกณฑ์พิจำรณำ)   ใช่  ไม่ใช่  
1.  เอกสำรกำรสมัครทั้งหมดได้ถูกยื่นครบถ้วน   
2.  ครูผู้สอนหลักมีประสบกำรณ์ในฐำนะอำจำรย์ศิลปะบ ำบัดมนุษยปรัชญำ   
3. ครูผู้สอนมีกระบวนกำรให้กำรปรึกษำ แนะน ำและกำรทบทวนกันระหว่ำงกลุ่มครู   
4. หลักสูตรฝึกอบรมบรรลุเป้ำหมำยด้วยเคร่ืองมือและกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้    
5. ค่ำเล่ำเรียน สถำนที่และสื่อกำรเรียนรู้เพียงพอ เหมำะสม   
6. กำรฝึกอบรมมีหลักฐำนชัดเจนจ ำนวนหน่วยกิตกำรอบรม ......... หน่วยกิต(ต่อ 

45 นำที) ซึ่ง.........หน่วยกิตเป็นจ ำนวนชั่วโมงเรียนในห้องเรียน 
  

7.  หลักสูตรภำยในอยู่บนฐำนของรำยกำรสมรรถนะที่ก ำหนด   
8. หัวข้อฝึกอบรมมีลักษณะทีเ่น้นกำรปฏิบัติและน ำไปใช้(ตำมกลุม่เป้ำหมำย) ของ

ผู้เรียน 
  

9. มีฟอร์มที่ชัดเจนในกำรประเมินผลเป็นระยะ (บทเรียนกำรสำธิต, กำรสอบระยะ
กลำง) 

  

10.  มีกระบวนกำรพูดคุยอย่ำงสม่ ำเสมอกับนักเรียนเกี่ยวกับพัฒนำกำรของพวกเค้ำ   
11. นักเรียนได้รับควำมช่วยเหลือ ชี้แนะ แนะน ำ   
12.  มีระเบียบกำรสอบ และสอดคล้องควำมคำดหวังของนักเรียน   
13. กำรจบฝึกอบรมมีกำรประเมินผลภำยในเพื่อประเมินทักษะและควำมรู้ที่ได้รับ   
14.  วิทยำนิพนธ์จบสัมพันธ์กับวิชำชีพของนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ   
15.  ในกรณีที่นักเรียนสอบตก มีกำรเขียนแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร    
16. ประสบกำรณ์กำรฝึกปฏิบัติงำนสอดคล้องกับหลกัสูตรและแนวทำงที่ได้มำตรฐำน 

(ถ้ำมีแผนก ำหนดไว้) 
  

17. ค่ำเล่ำเรียนรวมถึงค่ำธรรมเนียมในกำรสอบและประกำศนียบัตรได้มีกำรสื่อสำร
ให้นักเรียนรับทรำบตั้งแต่เร่ิมต้นกำรอบรม 

  

18. หลักสูตรฝึกอบรมมีเป้ำหมำยที่จะเป็นสมำชิกของ iARTe และได้รับกำรยอมรับ
จำกฝ่ำยกำรแพทย์ เกอเธ่อำนัม  

  

19. เจ้ำของหรือหัวหน้ำโรงเรียน/สถำบันสำมำรถอธิบำยแผนกำรพัฒนำในอนำคต   
20. เจ้ำของหรือหัวหน้ำโรงเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรรับรองคุณวุฒิโดย 

iARTe และวุฒิบัตรโดยฝ่ำยกำรแพทย์ 
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ลำยเซ็นผู้ประเมินรับรองคุณภำพ: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


