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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่าง มคอ.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์
กับ มคอ.2 หลักสูตร ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25560221102526
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Design
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Design)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.F.A. (Design)
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักเรียนไทย
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561
เมื่อวัน 22 ธันวาคม 2561
6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักออกแบบกราฟิก
8.2 นักออกแบบภาพประกอบ
8.3 นักออกแบบอนิเมชั่น
8.4 นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
8.5 นักออกแบบกราฟิกในนิทรรศการ
8.6 นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
8.7 นักออกแบบอิสระ
8.8 ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบ
8.9 นักวิชาการหรือนักวิจัยทางด้านการออกแบบ
8.10 Digital Artist
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-39. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นางสาวชลธิดา เกษเพชร

อาจารย์

2

นายอัฏฐพล เทพยา

อาจารย์

3

นายโชติพงษ์ บุญฤทธิ์

อาจารย์

4

นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ อาจารย์

5

นายดํารงค์ ชีวะสาโร

อาจารย์

คุณวุฒิ
ศป.ม.
ศศ.บ.
ศป.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ทล.บ.
ศป.ม.
ศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

การออกแบบผลิตภัณฑ์
ทัศนศิลป์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ทัศนศิลป์
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนต์
ทัศนศิลป์และการออกแบบ
ประติมากรรม
ไทยคดีศึกษา
ศิลปกรรมไทย

ม.อุบลราชธานี
ม.ทักษิณ
ม.อุบลราชธานี
ม.ทักษิณ
ม.เชียงใหม่
ม.เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
ม.บูรพา
ม.ศิลปากร
ม.ทักษิณ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

2550
2544
2549
2544
2552
2549
2561
2525
2554
2540

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบั น ประเทศไทยกํ าลั งขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่ งรัฐ บาลได้ มี วิสั ยทั ศ น์ เชิ งนโยบายในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 บนวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมุ่งเน้นการนําความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อทําให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการดําเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมสําหรับ
การพัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น การพัฒนาในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญา
ที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรม
นํามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย
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การพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้
เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนสําหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการ
พัฒนาที่เกิดจากการผนึกกําลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม
รวมถึงประเทศชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์
4.0 ได้ อย่างมั่ น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการมุ่ งเน้ น การเรีย นการสอนและการวิจัยที่ ส ามารถต่อยอดด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งใน
เรื่ อ งกระบวนการผลิ ต และรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก้ า วทั น ต่ อ กระแสการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากมาย โลก
ได้เข้ามาสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการการพัฒนา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ระบบ
การผลิตแบบสายพานในโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้แรงงานจํานวนมาก ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นกิจการขนาด
เล็กแต่สร้างมูลค่าสูง โดยอาศัยแรงงานที่ใช้ทักษะทางการคิด (Thinking Skills) เป็นการบูรณาการระหว่าง
การศึ กษา ระบบเศรษฐกิจ มิติท างวัฒ นธรรม และความคิ ดสร้างสรรค์เข้ าสู่ระบบการผลิต ซึ่ งเรียกว่า
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industries)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ให้ความสําคัญกับ
การนําองค์ความรู้ นวัตกรรม เน้นการนําความคิดสร้างสรรค์ ภู มิปัญ ญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญ ญา นํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์แบบของประเทศไทยที่ยังต้องอาศัยความรู้ความสามารถของนักออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้กับสังคมที่มีจํานวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อไป
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรศิลปะการออกแบบ มีหลักคิดมาจากความต้องการการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความชํานาญในด้านการออกแบบ ที่มีความเปลี่ยนแปลงและความต้องการทางด้านสังคม ค่านิยม และ
เศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนําเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้สร้างสรรค์ในการสืบสาน
พั ฒ นา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนโดยโครงสร้ า งหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีการวิเคราะห์ จุดเด่น
จุดด้อยและความต้องการจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ ที่เป็นผล
สะท้อนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดให้
มีการปรับปรุงหลักสูตร ทุกรอบระยะเวลา 5 ปี
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรศิลปะการออกแบบมีความเกี่ยวพันกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณในด้านสืบสานภูมิ
ปัญ ญา และความเป็นเอกลักษณ์ ท้องถิ่นเพื่อพัฒ นาต่อยอดสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อผลิต
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการออกแบบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์กับศิลปะการออกแบบ ให้มีคุณค่าทั้งด้านความงาม
และประโยชน์ใช้สอย
3. เป็นนักสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบโดยใช้กระบวนการวิจัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
4. สามารถสร้างสรรค์การออกแบบสู่นวัตกรรมโดยมีรากฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังนั้นหลักสูตรจึงได้มีการจัดโครงสร้างรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและรายวิชาทฤษฎีทาง
ศิลปะการออกแบบที่นิสิตสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยหลักสูตรมีลักษณะแตกต่างจาก
สถาบันอื่นๆ ในด้านการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นเพื่อสืบสานและพัฒนาสู่สากล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จํานวน 18 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา
จํานวน 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มบูรณาการ
จํานวน 9 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก
จํานวน 12 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
จํานวน 3 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
จํานวน 9 หน่วยกิต
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดให้อาจารย์ประจําที่สังกัดส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอนโดยมีรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ด้านวิชาการเป็นผู้กํากับดูแล และฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงาน
กําหนดให้ อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็น ผู้สอน โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรกํ ากับ ดูแ ล
ประสานงาน
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14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
โครงการศิ ลปะการออกแบบนิ พ นธ์เพื่ อพั ฒ นา เพิ่ ม มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มุ่ งเน้ น ให้ นิ สิ ต ได้ นํ าองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางด้ า นการ
ออกแบบของตนไปสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ให้กับ ผลิตภั ณ ฑ์ ชุมชน เกิ ดเป็ นเครือข่ ายความร่วมมื อ การ
ร่วมกันคิด แบ่งปันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
2. บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
โครงการสัมมนาทางการออกแบบ “Brand Identity &
Design Trend for Startup 4.0
การสร้างแบรนด์และออกแบบสินค้า โอกาสสู่นักธุรกิจยุค
ใหม่ 4.0”
เพื่อให้นิสติ นักออกแบบ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจทางการออกแบบได้รับความรู้ แนวทาง ความสําคัญ
และอิทธิพลของการออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงานและการ
ดําเนินธุรกิจ จากนักออกแบบมืออาชีพ
3. เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
โครงการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองสะเดา
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะให้กับชุมชน
4 . Universiti Pendidikan Sultan Idris โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์
Malaysia

-7-

มคอ.2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สืบสานภูมิปัญญา พัฒนา สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
เป็นนักออกแบบ ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ ก้าวทันความก้าวหน้าด้านการออกแบบ
โดยนํ าภู มิปัญ ญาท้องถิ่นมาพัฒ นาสร้างสรรค์ มุ่งเน้ นการประกอบอาชีพนักออกแบบที่มีศักยภาพในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างสอดคล้องกับสังคมและยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นและการนําไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพอื่นได้อย่างเหมาะสม
1.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.3.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการออกแบบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สามารถนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาประยุกต์กับศิลปะการออกแบบ ให้มีคุณค่าทั้งด้านความ
งามและประโยชน์ใช้สอย
3. เป็นนักสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบโดยใช้กระบวนการวิจัยและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
4. สามารถสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบสู่นวัตกรรมโดยมีรากฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะการออกแบบ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3.2 ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1. มีความสามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
2. สามารถอธิบายถึงหลักการหรือทฤษฎีต่างๆที่นําไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการออกแบบทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบผลงานได้ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการใช้งาน
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสวยงาม
น่าสนใจ มีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
5. สามารถศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการวิจัยเพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการ
ออกแบบได้อย่างตรงวัตถุประสงค์
6. สามารถสรุปผล แก้ปัญหาและดําเนินการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้
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7. สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมปัจจุบนั ได้
8. มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
1.3.3 ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทีจ่ ะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการออกแบบทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
2. สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์กับศิลปะการ
ออกแบบ ให้มคี ุณค่าทั้งด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย
3. เป็นนักสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบโดยใช้กระบวนการวิจัย
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
4. สามารถสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบสู่นวัตกรรมโดยมี
รากฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทาง
ศิลปะการออกแบบ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของหลักสูตร
ELO 1, ELO 2
ELO 3, ELO 4
ELO 5, ELO 6
ELO 7
ELO 8

1.3.4 ตารางจําแนกผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังของหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
(Program Learning Outcome)

PLO Outcome Statement
ELO 1 มีความสามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน
การออกแบบได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ELO 2 สามารถอธิบายถึงหลักการ ทฤษฎีที่นําไปใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบได้

ผลการ
ผลการ
Bloom’s
เรียนรู้
เรียนรู้
Taxonomy
เฉพาะ
ทั่วไป
C : U,A,E
สาขา
AF
(Generic
(Specific
P
LO)
LO)


C(Cre)



C(U,App)

TQF

6.1
2.3,2.4
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ผลการเรียนรู้
(Program Learning Outcome)

PLO Outcome Statement
ELO 3 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางการ
ออกแบบทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
ได้ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการใช้งาน
ELO 4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสวยงาม
น่าสนใจ มีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ELO 5 สามารถศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ตามกระบวนการวิจัยเพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการ
ออกแบบได้อย่างตรงวัตถุประสงค์
ELO 6 สามารถ สรุปผล แก้ปัญหาและดําเนินการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้
ELO 7 สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบ
พัฒนา สร้างสรรค์เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมปัจจุบันได้
ELO 8 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

ผลการ
ผลการ
Bloom’s
เรียนรู้
เรียนรู้
Taxonomy
เฉพาะ
ทั่วไป
C : U,A,E
สาขา
(Generic
AF
(Specific
LO)
P
LO)


P

2.1,5.1,5.2,
5.3



P

5.1,5.2,5.3



C(Ana)

2.2,3.1,3.2
6.1



C(Cre)

3.3,3.4,6.1





TQF

C(App,Cre) 3.3,3.4

AF

1.1,1.2,1.3
4.1,4.2,4.3
6.1
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1.3.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
รายละเอียด
1 มีทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน และความรู้จากศึกษาทั่วไป มีคุณธรรม จริยธรรม
2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมทางการออกแบบ
3 มีทักษะเฉพาะด้านและการมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบ
4 มีทักษะเฉพาะด้านทางการออกแบบในระดับที่สูงขึ้น สามารถนําความรู้และหลักการทางการออกแบบ
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอย่างมีระบบโดยกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด การ
เรียนการสอนทุ กรายวิชา ทุ กภาค
เรียนและนําผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน

กลยุทธ์
- จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดูแล
และติ ด ตามผลการจั ด การเรี ย นการ
สอนของคณาจารย์
- สอบถามความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
- ติ ด ตามป ระเมิ น ห ลั ก สู ต รอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- ดํ า เนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ทุก 5 ปี
ตามเกณฑ์การรับรอง
3. พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม - ดํ า เนิ น การจั ด สรรพื้ น ที่ และสื่ อ
ในการเรียนการสอนให้สมบูรณ์และ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย
ทันสมัย สอดคล้องกับลักษณะวิชา สร้างบรรยากาศการเรีย นรู้ ที่ เอื้ อกับ
ทางการออกแบบ
การคิ ด สร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางการ
ออกแบบ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ผลการเสนอความคิดเห็นของนิสิต
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
- ผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
- จํานวนสื่อ หนังสือเพื่อพัฒ นาการ
เรียนรู้
- ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจจาก
ผู้เรียน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
และเป็น ไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยทั กษิ ณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.
2559 หมวดที่ 3 ข้อที่ 12 (ภาคผนวก ฉ)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
2.3.2 การปรับตัวในด้านวิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.3.3 เป้าหมายของการศึกษายังไม่ชัดเจน
2.3.4 ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
1. พื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบทั้ง
เรียนปรับพื้นฐานในภาคเรียนต้นเสริมกระบวนการ
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
เรียนตามหลักสูตร
2. การปรับตัวในด้านวิธีการเรียนรู้การใช้ชีวิต อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้คําแนะนํา
ในมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมให้คําแนะนําระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
3. เป้าหมายของการศึกษายังไม่ชัดเจน
จัดกิจกรรมเสวนาแนะนําแนวทางจากศิษย์เก่าหรือ
บุคคลที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพทางการ
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กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ออกแบบหรือเกี่ยวข้อง
จัดหาทุนภายในและภายนอก

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชัน้ ปี
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
ชั้นปีที่ 3
50
50
ชั้นปีที่ 4
50
รวม
50
100
150
200
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
50

2566
50
50
50
50
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
ค่าลงทะเบียน
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000
รวมรายรับ
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000
ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 12,000 บาท ตลอดหลักสูตร 96,000 บาท
รายรับ

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 13 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิน้
จํานวนนิสิต

2562
2563
1,728,000 1,797,120
554,600
665,520
100,000
100,000
236,000
200,000
2,618,600 2,762,640
50
100

ปีงบประมาณ
2564
1,869,004
798,624
100,000
200,000
2,967,628
150

2565
2566
1,943,765 2,021,516
958,349 1,150,019
100,000
100,000
200,000
200,000
3,202,114 3,471,535
200
200

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุมเนื้อหาของ
คําอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างที่นิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาที่โอนต้องเป็นรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และได้รับระดับขั้นไม่ต่ํากว่า C หรือได้รับค่าระดับขั้นไม่ต่ํากว่า 2.00 และเป็นไป
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ข้ อ 30
ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
วิชาเอก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

128 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
92
19
46
27
6

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
กลุ่มการใช้ภาษา
9 หน่วยกิต
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
กลุ่มบูรณาการ
9 หน่วยกิต
0000161 คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
3(1-6-2)
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
Local Community Ways
หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้
กลุ่มวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จะต้องมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ
เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture

- 15 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
0000163 วิถีอาเซียน
ASEAN Ways
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
Audio and Visual Art Appreciation
0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต
Electricity and Life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
Food for Life and Beauty
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sports and Recreation for Health
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
Visual Art and Music Appreciation
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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- 16 0000268 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
วิชาแกน
0608101 ประวัติศาสตร์ศิลปะการออกแบบ
History of Art Design
0608201 เทคนิคการนําเสนอผลงาน
Presentation Techniques
0608202 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
Folk Handicraft
0608203 การออกแบบในเอเชีย
Art Design in Asia
0608301 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
English for Design
0608302 กฎหมายและมาตรฐานทางการออกแบบ
Laws and Standard Design
0608401 การจัดการธุรกิจออกแบบ
Design Business Management
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
0608111 พื้นฐานการออกแบบ
Introduction to Design
0608112 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
Introduction to Graphic Design
0608113 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
Introduction to Product Design
0608121 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 1
Drawing for Design 1
0608122 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 2
Drawing for Design 2
0608131 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
Computer Design 1
0608211 การยศาสตร์
Ergonomics

3(3-0-6)
92
19

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

46 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

- 17 0608221 วาดภาพดิจิทัล
Digital Painting
0608222 ถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ
Photography for Design
0608231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
Computer Design 2
0608321 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
Packaging Design
0608322 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
Local Product Design and Development
0608323 ออกแบบโฆษณา
Design in Advertising
0608324 ออกแบบลายผ้า
Fabric Pattern Design
0608331 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3
Computer Design 3
0608332 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 4
Computer Design 4
0608333 เสียงเพื่องานออกแบบ
Sound for Design
0608361 วิจัยเชิงสร้างสรรค์
Creative Research
วิชาเอก
กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก
0608241 ออกแบบกราฟิก 1
Graphic Design 1
0608242 ออกแบบกราฟิก 2
Graphic Design 2
0608243 ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design for Packaging
0608341 ออกแบบกราฟิก 3
Graphic Design 3

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-3-4)
27 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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0608342 ออกแบบกราฟิก 4
3(1-4-4)
Graphic Design 4
3(1-4-4)
0608343 ออกแบบเว็บเพจ
Webpage Design
0608461 สัมมนาการออกแบบกราฟิก
3(1-4-4)
Seminar in Graphic Design
6(3-9-6)
0608462 ออกแบบกราฟิกนิพนธ์
Thesis in Graphic Design
กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
27 หน่วยกิต
0608251 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(1-4-4)
Product Design 1
0608252 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(1-4-4)
Product Design 2
0608253 เทคนิคการสร้างหุ่นจําลอง
3(1-4-4)
Model Making Techniques
0608351 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3(1-4-4)
Product Design 3
0608352 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
3(1-4-4)
Product Design 4
0608353 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
Material and Production Process
0608463 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(1-4-4)
Seminar in Product Design
0608464 ออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์
6(3-9-6)
Thesis in Product Design
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
0608371 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
200 ชั่วโมง
Professional Practicum
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
กําหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือเลือกเรียนวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าว
ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

- 19 ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง
เลข 06
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง
เลข 08
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่ห้า
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่หก
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลข 5
หมายถึง
เลข 6
หมายถึง
เลข 7
หมายถึง
เลขรหัสหลักสุดท้าย
หมายถึง
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ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสคณะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
เลขรหัสสาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
ชั้นปีทเี่ ปิดสอน
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีท่ี 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา
วิชาแกน
วิชาทฤษฎีพื้นฐานทางการออกแบบ
วิชาทักษะพื้นฐานทางการออกแบบ
วิชาเทคโนโลยีทางการออกแบบ
วิชากราฟิก
วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
วิชาศิลปะการออกแบบนิพนธ์
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ลําดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุม่ วิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

0000111
0000121
0000161

0608111
0608112
0608121

ชั้นปีที่ 2

0000262
0000263

0608201
0608202
0608203
0608211
0608221
0608241
0608251

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชากลุ่มการใช้ภาษา
6
วิชากลุ่มการใช้ภาษา
ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
วิชากลุ่มบูรณาการ
วิชากลุ่มบูรณาการ
3
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดําเนินชีวิต
คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
วิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ
6
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)
วิชาเฉพาะด้าน
6
หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานการออกแบบ
2(1-2-3)
0608101 ประวัติศาสตร์ศิลปะการออกแบบ
พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
2(1-2-3)
0608113 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 1
2(1-2-3)
0608122 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 2
0608131 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
รวมหน่วยกิต
15
รวมหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาศึกษาทั่วไป
5-6
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา)
3
วิชากลุ่มบูรณาการ
ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
วิชาเลือก
วิชาเลือก
2-3
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)
(เลือกจากกลุ่มรายวิชาเลือก)
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
16
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
13
0608222 ถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
3(1-4-4)
0608231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2(1-2-3)
วิชาเอก
การออกแบบในเอเชีย
2(1-2-3)
(กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก)
การยศาสตร์
3(1-4-4)
0608242 ออกแบบกราฟิก 2
วาดภาพดิจิทัล
3(1-4-4)
0608243 ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
วิชาเอก (เลือก 1 วิชา)
3
(กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)
ออกแบบกราฟิก 1 (เลือกกราฟิก)
3(1-4-4)
0608252 ออกแบบผลิตภัณฑ์2
ออกแบบผลิตภัณฑ์1 (เลือกผลิตภัณฑ์) 3(1-4-4)
0608253 เทคนิคการสร้างหุ่นจําลอง
รวมหน่วยกิต 21-22
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
8-9
3
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
2-3
10
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
18-19
หน่วยกิต
7-9
3
3(3-0-6)
4-6
12
6
3(1-4-4)
3(1-4-4)
6
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
19-21

- 21 ชั้นปีที่ 3

0608301
0608302
0608321
0608331
0608333

0608341
0608343
0608351
0608353
ชั้นปีที่ 4

0608401

0608461
0608463
..............
0608371

ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
กฎหมายและมาตรฐานการออกแบบ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3
เสียงเพื่องานออกแบบ
วิชาเอก
(กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก)
ออกแบบกราฟิก 3
ออกแบบเว็บเพจ
(กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
รวมหน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การจัดการธุรกิจออกแบบ
วิชาเอก
(กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก)
สัมมนาออกแบบกราฟิก
(กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)
สัมมนาออกแบบผลิตภัณฑ์
หมวดวิชาเลือกเสรี
………………………………
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
21
15
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
6
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
21
หน่วยกิต
6
3
3(2-2-5)
3
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2
2(……….)
200 ชม.
8
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ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
0608322 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
0608323 ออกแบบโฆษณา
0608324 ออกแบบลายผ้า
0608352 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ4
วิชาเอก
0608361 วิจัยเชิงสร้างสรรค์
0608342 (กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก)
ออกแบบกราฟิก 4
(กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)
0608352 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
หมวดวิชาเลือกเสรี
................. .........................................
รวมหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเอก
(กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก)
0608462 ออกแบบกราฟิกนิพนธ์
(กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)
0608464 ออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์
หมวดวิชาเลือกเสรี
.............
………………………………

รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
15
9
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
6
3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2
2(……….)
17
หน่วยกิต
6
6
6(3-9-6)
6(3-9-6)
2
2(……….)

8
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111

ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ
สรุ ป ความ และนํ า เสนอด้ ว ยการพู ด หรื อ เขี ย น ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ จ ากการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นําเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
และมารยาทในการสื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations. A search
for knowledge from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with
ethics and codes of conduct in communications
0000121

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพื่อการ

สื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different
situations with an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a handon practice in reading and writing sentences and short passages for communication in
daily life
0000131

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คําศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยฝึก
การฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า
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Basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in
everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and cultural
context
0000132

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คําศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
โดยฝึกการฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
Basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and
cultural context
0000133

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คําศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจําวัน โดยฝึก
ฟังและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
Basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily in
everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural
context
0000134

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คําศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในชีวิตประจําวัน โดยฝึกฟัง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in
everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and cultural
contex.
0000135

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คําศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยฝึก
การฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
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Basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in
everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural
context
0000136

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ
โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication.
Learning about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
0000161

คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรู้พื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life

0000162

สิ่งแวดล้อมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปัญ หา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และ
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment
and innovative solutions of the problems
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0000163

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภูมิรัฐศาสตร์ ชาติพันธุ์สัมพั นธ์ ความเป็นมา อัตลักษณ์ ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN
0000164

หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม
ด้วยการเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม
คําสอนสําคัญทางศาสนา มนุษย์กับโลก มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide
the development of persons and society by learning, understanding and thinking
rationally in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings,
man and the world, relationship between man and man including the values in human
life
0000165

ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สร้ า งเสริ ม รสนิ ย มในการเข้ าถึ งงานทั ศ นศิ ล ป์ ดนตรี และภาพยนตร์ อ ย่ า งรู้เท่ า ทั น
ตระหนักในคุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music,
movies. Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and
making critics as quality consumers or advocates
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0000166

ไฟฟ้ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ้ า ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โครงสร้ า งค่ า ไฟฟ้ า รู ป แบบการผลิ ต ไฟฟ้ า และการคํ า นวณ ค่ า ไฟฟ้ า
ในบ้านเรือน การประหยัดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life
0000167

อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุณ ค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณ ภาพชีวิตกับ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิ ต และบรรจุ ภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน
Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty,
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty,
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling,
food laws, consumer protection, current market trends of food supplements for health
and beauty
0000168

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝึ ก อ่ า นจากบทความ บทประพั น ธ์ นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น หรื อ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วนําเสนอข้อสรุปใจความสําคัญจากสิ่งที่อ่าน และนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
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Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed
media and electronic media according to the choice of interest and present the key
conclusions from the reading texts, and the knowledge acquired from such reading
applied for use in everyday life
0000169

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสําคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเล่น กีฬ าหรือออกกํ าลังกายเพื่ อสุข ภาพ สมรรถภาพและนั นทนาการ การสร้างเสริม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู นําไป
ประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม
Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and
attitudes in sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the physical fitness test.
Practicing sports or recreational interest in order to develop a healthy and great
personalities. Sportsmanship respect abide by the rules and etiquette of players applied
to the rules of society
0000261

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
ทักษะภาวะผู้นํา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people,
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle,
leadership skills, creative thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a
global society. Case studies of the community economy using social critique positively
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ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งสร้างสรรค์ในภาคใต้ และความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai history, archeology, ways of
life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the South and
cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled by the Folklore
Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom and local learning
resources
0000262

0000263

วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ กลไกการปรับตัว
ที่ สอดคล้ องกั บการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรมของชุ มชน การ
ประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจําเพาะของแต่ละชุมชน ที่นําไปสู่การ
พัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local community in the
South; adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological, economic,
social and cultural dimensions of the community; the application of the sufficient economy in
accordance the specific context of each community which leads to sustainable development
0000264

เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ ย ง การจั ด การเวลา การเงิ น และการออม การลงทุ น การบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น การจั ด การบุ ค ลิ ก ภาพ
การจัดการความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy,
risk management, time management, finance and savings, investment, household
accounting, personality management, diversity management, application of information
technology, ethics and social responsibility
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0000265

ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและ
พลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality
of life, food production system and alternative energy, safety food production,
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense
reduction, supplement income, recreation and social activities
0000266

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสร้างสรรค์กับการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าโดยเป็นพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์
Integrate creative concepts for adding values as a basis of ideas that can
bring about creative businesses
0000267

ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Appreciation of beauty and value of the visual arts and music that can be
used to design and improve the quality of life
0000268

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รั ฐ ธรรมนู ญ พรรคการเมื อ งและการเลื อ กตั้ ง บทบาททางการเมื อ งขององค์ ก รภาครั ฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปัญ หาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิรูปการเมืองของไทย
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Thailand's political evolution from past to present, policy and planning
process, constitution, political parties and elections. Political role of government,
business and public sector organizations. Major problems of political and public
administration, as well as the political reform in Thailand
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
0608101 ประวัติศาสตร์ศิลปะการออกแบบ
3(3-0-6)
History of Art Design
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และเทคนิคของศิลปะการออกแบบ
ตะวันออกและตะวันตก โดยเน้นความคิดและรูปแบบเด่น ๆ ของแต่ละยุค
Historical background; development of forms, themes, concepts and techniques of
Western and Oriental art design, focusing on ideas and distinctive styles of each era
0608111 พื้นฐานการออกแบบ
2(1-2-3)
Introduction to Design
หลักการออกแบบเบื้องต้น ส่วนประกอบการออกแบบ ที่มาและแนวคิดการออกแบบ การจัด
องค์ประกอบในงานออกแบบ ทฤษฎีสี จิตวิทยาสี การเขียนแบบภาพด้าน ภาพคลี่ ภาพสามมิติ เพื่องาน
ออกแบบ
Principles of basic design; design elements, sources and concepts of design;
composition in design, color theory, color psychology, technical drawing of section, pattern
development, and three-dimensional images for design work
0608112 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
2(1-2-3)
Introduction to Graphic Design
ประวัติ พัฒนาการ ประเภท หลักการออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร การใช้
ภาพประกอบ การถ่ายภาพสําหรับงานออกแบบ การออกแบบเครื่องหมายต่าง ๆ การออกแบบกราฟิกบนสื่อ
สิ่งพิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
Background, development, category and principles of graphic design; practice on
typographical design, illustration, photography for design, design of signs and symbols,
graphic design on printed media and electronic media
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0608113 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
2(1-2-3)
Introduction to Product Design
ประวัติ พัฒนาการ ประเภท หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
ระบบกลไกโดยคํานึงถึงวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม การเน้นแนวคิดด้านประโยชน์ใช้สอย
หลักและรอง การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
Background, development, category and principles of graphic design; practice on
non-mechanical products with regard to materials and processes in the industrial production;
emphasis on the conceptual principle of the primary and secondary functioning and making
of prototype
0608121 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 1
2(1-2-3)
Drawing for Design 1
การวาดเส้นจากหุ่นนิ่งด้วยวิธีการฝึกสังเกตและการมองเห็นให้เกิดความเข้าใจและความชํานาญ
ทางทักษะ โดยเน้นการวาดเส้นแบบร่างภาพแสดงโครงสร้าง รูปร่าง รูปทรง สัดส่วน ค่าน้ําหนัก แสงเงา
ขนาดและปริมาตร การวาดเส้นตามหลักทัศนียวิทยา ฝึกวิธีการวาดด้วยดินสอ ปากกา ถ่านชาโคล หมึกเครยอง
และสี
Still life line drawing through observation and visualization for understanding and
proficient skills; emphasis on sketching of structures, shapes, figures, proportion, weight, light
and shadow, scale and volume; perspective drawing, practice drawing with a pencil, pen, ink,
charcoal, crayon and paint
0608122 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 2
2(1-2-3)
Drawing for Design 2
ปฏิบัติ การเขียนเส้นโครงสร้างในการเขียนภาพผลิตภัณฑ์ ศึกษาเทคนิคการใช้สีในการร่างภาพ
เทคนิคการใช้สีและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการนําเสนอผลงาน
Practice in drawing structural lines of painting products; techniques used of color
in drafting the image; techniques of using color and devices for giving presentations
0608131 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
3(1-4-4)
Computer Design 1
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานออกแบบ โปรแกรมสําเร็จรูปและการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการออกแบบงานประเภทต่าง ๆ ในลักษณะ 2 มิติ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
Knowledge of computer for design work; software packages and application
program for design of various two-dimensional works with an emphasis on hand-on practice
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0608201 เทคนิคการนําเสนอผลงาน
3(1-4-4)
Presentation Techniques
รูปแบบ เทคนิคการนําเสนองานด้วยวิธีต่าง ๆ การสื่อความหมายด้วยภาพและภาษา การพัฒนา
บุคลิกภาพ การเขียนบท การเสนอแนวคิดในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการนําเสนอผลงาน
A variety of presentation formats and techniques; conveying messages by visual
images and language, personality development; script writing, making proposal of ideas in
design and hand-on practice of presentation
0608202 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2(1-2-3)
Folk Handicraft
แนวคิด รูปแบบ เทคนิค คุณค่าของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และฝึกปฏิบัติการสร้างงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยใช้วัสดุและเทคนิคที่หลากหลาย
Concepts, forms, techniques, value of folk handicraft and practice on creating folk
handicraft using a variety of materials and techniques
0608203 การออกแบบในเอเชีย
2(1-2-3)
Art Design in Asia
ศึก ษาและวิเคราะห์ ป ระเด็ น เกี่ ยวกั บ ศิ ล ปะการออกแบบประเภทต่ าง ๆ ที่ น่ า สนใจของแต่ ล ะ
ประเทศสมาชิกในเอเชียและนําความรู้มาพัฒนางานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ บ่งชี้ถึงความเป็นเอเชีย
Study and analyze issues related to the art of remarkable types of designing from
each member country in Asia and the application of knowledge in the development of
unique indicative design of the typical Asian
0608211 การยศาสตร์
3(1-4-4)
Ergonomics
สัดส่วน โครงสร้าง และหน้าที่การทํางานของร่างกายมนุษย์ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่สัมพันธ์
กับงานหรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวัดขนาดสัดส่วนและหาค่าเฉลี่ยร่างกายมนุษย์ การศึกษาสภาวะ
แวดล้อมในการทํางานเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติการออกแบบ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
Proportion, structure and function of the human body; activities of humans in
relation to machines or equipment; measurement of the proportion and the quantification
for the average human body, study on work environment to acquire information of suitable
design for usage
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0608221 วาดภาพดิจิทัล
3(1-4-4)
Digital Painting
รูปแบบระหว่างศิลปะที่สร้างขึน้ แบบดั้งเดิมและศิลปะที่สร้างขึ้นโดยระบบดิจิทัล กระบวนการ
สร้างงานศิลปะที่เกิดขึ้นใหม่ผ่านเทคนิคการวาดภาพแบบดั้งเดิม โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการสร้างภาพเพื่อวาดภาพดิจิทัลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
Formats between traditional art and art created by digital; process of creating
new artwork through traditional painting techniques, using computer to create works;
practice of using digital painting techniques created by using computer as a tool
0608222 ถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ
3(1-4-4)
Photography for Design
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การถ่ ายภาพสํ าหรับ งานกราฟิ ก ผ่ านเทคโนโลยี ก ารถ่ า ยภาพสมั ย ใหม่
สามารถนํามาดัดแปลงแก้ไขต่อเพื่อใช้กับงานออกแบบรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์การถ่ายภาพโดย
คํานึงถึงการสื่อสารความหมาย รวมไปถึงความงามที่เกิดขึ้นกับผลงานนั้นๆ
Conceptual principles of photography for graphic work through modern imaging
technology; adapting to use for various designs; practice of photography taking into account
of meaningful communication including the occurrence of beauty of the work
0608231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
3(1-4-4)
Computer Design 2
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสร้างภาพลายเส้น การสร้างลวดลายต่าง ๆ การจัดหน้าในงาน
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึกปฏิบัติ
Computer software for creating line drawings, different patterns, page layout for
printed media and hand-on practice
0608241 การออกแบบกราฟิก 1
3(1-4-4)
Graphic Design 1
ประวัติความเป็นมา คุณค่า แนวคิด ประเภท และหลักการในการออกแบบกราฟิก จรรยาบรรณ
และหน้าที่ของนักออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบภาพประกอบ หลักการออกแบบตัวอักษร ฝึกปฏิบัติงาน
ออกแบบกราฟิก โดยนําทัศนียภาพ ทัศนมายา มาประกอบในงานออกแบบ มุ่งเน้นฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์
และการจัดองค์ประกอบ
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Historical background, value, concept, category and principles of graphic design;
ethics and responsibility of graphic designers; principles of illustration design, principles of
typographical design, practice on graphic design using visual image and visual illusion in the
design, focusing on skills, creativity and composition
0608242 ออกแบบกราฟิก 2
3(1-4-4)
Graphic Design 2
บุรพวิชา : 0608241 การออกแบบกราฟิก 1
กระบวนการ เทคนิค จิตวิทยา ในการออกแบบกราฟิก ประเภท แนวคิด เทคนิคการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ หลักการการออกแบบฉลากและตราสินค้า ฝึกปฏิบัติออกแบบตราสัญลักษณ์ขององค์กรต่าง ๆ
ออกแบบฉลากและตราสินค้าต่าง ๆ มุ่งเน้นแนวความคิดให้สอดคล้องตามหลักจิตวิทยาการออกแบบกราฟิก
ฝึกทักษะการนําเสนอผลงาน
Processes, techniques, psychology in graphic design; category, concepts and
techniques of logo design; principles of label and brand design, focusing on the use of
concept with an emphasis on psychology of graphic design; practice on presentation skills
0608243 ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4)
Graphic Design for Packaging
หลักการการออกแบบสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อผลด้านประสิทธิภาพความปลอดภัย และความ
ประหยัดในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การจําหน่าย และการบริโภค เน้นการฝึกหัดการออกแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ
Principles of print graphic design on packages for efficiency, safety and economy in
the production, packaging, transportation, distribution and consumption, focusing on the
hand-on practice of two-and three-dimensional design
0608251 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(1-4-4)
Product Design 1
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ หลักการ ความสําคัญ และประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์
จรรยาบรรณของนักออกแบบ ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ไม่มีระบบกลไก หรือมีระบบกลไกที่ไม่
ซับซ้อน การออกแบบเน้นแนวคิดด้านรูปทรง การเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้สี ประโยชน์ใช้สอย และความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
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Historical background, development, principles, significance and category of
product design; ethics of product designer; practice on designing small size non-mechanic
and non-complicated product packaging, focusing on material selection, color choice, utility
and secure applications
0608252 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(1-4-4)
Product Design 2
บุรพวิชา : 0608251 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
หลักการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ จิตวิทยาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ บ ริ โ ภค การศึ ก ษาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการออกแบบ รวมถึ ง กระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกลไกและอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกทําแบบร่าง แผ่นนําเสนอผลงาน การเขียนแบบเพื่อการ
ผลิต หุ่นจําลอง สรุปผลงานและนําเสนอ
Principles of creativity, development of product formats, analysis of product
complications, consumer’s behavioral psychology; effects arising from the design, including
the mechanical and electronic processes in industrial products; practice on making draft
design pattern, presentation of the draft pattern, drafting for production, product models;
conclusion and presentation
0608253 เทคนิคการสร้างหุ่นจําลอง
3(1-4-4)
Model Making Techniques
ชนิด ลักษณะ วัสดุ และกลวิธีการสร้างหุ่นจําลอง และฝึกสร้างหุ่นจําลองของผลิตภัณฑ์
Types, characteristics, materials and techniques of model making, modeling and
hand-on practice on making of product model
0608301 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
English for Design
คํ าศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษเพื่ อ การออกแบบ ฝึ ก การพู ด การอ่ าน การเขี ย นภาษาอั งกฤษเพื่ อ การ
ติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น นําเสนอแนวความคิดและเนื้อหาของผลงานการออกแบบ
English vocabulary used in design; practice speaking, reading and writing English for
communication, giving opinions, presenting concepts and contents of the design
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0608302 กฎหมายและมาตรฐานทางการออกแบบ
3(3-0-6)
Laws and Standard Design
ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางการออกแบบและสื่อสิ่งพิมพ์
เกณฑ์มาตรฐานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
General knowledge about the laws related to the design standards and the printed
media; standard criteria for product design
0608321 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4)
Packaging Design
วิวัฒนาการ ประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ การเลือกใช้วัสดุสําหรับงาน
บรรจุภัณฑ์ ฝึกออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และลด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
Evolution, category, structures and functions of different types of packaging;
choice of materials for packaging; practice on packaging design with an emphasis on
creativity, energy saving and reducing the impact on the environment
0608322 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
2(1-2-3)
Local Product Design and Development
ความเป็นมา แนวคิด คุณสมบัติของวัสดุ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
Background, concepts, property of local materials; forms of local products, creative
design works and local product development
0608323 การออกแบบโฆษณา
2(1-2-3)
Design in Advertising
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และคุณสมบัติของสื่อโฆษณาแบบต่าง ๆ จิตวิทยาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การโฆษณา กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการเลือกใช้สื่อวิเคราะห์งานโฆษณาในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติงาน
ออกแบบชุดสื่อโฆษณาอย่างเป็นระบบ
Meaning, significance, category and features of various advertising media;
psychology related to advertising, creative thinking process and selection of the media for
analysis of current advertising; practice on systematic design of advertising package
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0608324 ออกแบบลายผ้า
2(1-2-3)
Fabric Pattern Design
ความเป็นมา หลักการ แนวคิด กระบวนการออกแบบและฝึกออกแบบลายผ้า
Background, principle, concept, design process, and hand-on practice on fabric
pattern design
0608331 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3
3(1-4-4)
Computer Design 3
บุรพชา : 0608231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการปรับตกแต่ง ตัดต่อภาพเพื่องานออกแบบ และ
ฝึกปฏิบัติ
Knowledge of software application for fine finishing, editing of images of the
designs and hand-on practice
0608332 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 4
3(1-4-4)
Computer Design 4
บุรพวิชา : 0608331 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวเพื่อการ
นําเสนอผลงานการออกแบบ และฝึกปฏิบัติ
Knowledge of software for creating 3D images and animations for design
presentations and hand-on practice
0608333 เสียงเพื่องานออกแบบ
3(1-4-4)
Sound for Design
ระบบ วิธีการ เทคนิคการปฏิบัติสร้างสรรค์งานออกแบบเสียงในการสื่อสารอารมณ์ ถ่ายทอด
ความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเสียง ทั้งสร้างความสอดคล้องให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ และงานออกแบบ
รูปแบบต่างๆ
Systematic methods, creative technical, practice of sound design in emotional
communication; expressing feelings relationship among the sounds including creating a
consistent space and designs in various formats
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0608341 ออกแบบกราฟิก 3
3(1-4-4)
Graphic Design 3
บุรพวิชา : 0608242 ออกแบบกราฟิก 2
ประวัติ พัฒนาการ กระบวนการ และระบบการพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ การจัดทําต้นฉบับ การจัด
หน้าในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงหลักการออกแบบกราฟิกบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ฝึก
ออกแบบกราฟิกบนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นงานชุดประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกทักษะการนําเสนอผลงาน
Background, development, process and different printing systems; page layout for
printed media design, including principle of graphic design on various electronic media;
practice on graphic design packages on printed media and electronic media comprising logos,
printed media and electronic media; hand-on practice on the presentation skills
0608342 ออกแบบกราฟิก 4
3(1-4-4)
Graphic Design 4
บุรพวิชา : 0608341 ออกแบบกราฟิก 3
หลักการประเมินงานการออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหางานออกแบบกราฟิกขององค์กรหรือสินค้า
การนําผลการวิเคราะห์มาหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ถูกต้อง
ตามหลักการการนําข้อมูลและผลการวิจัยมาอ้างอิงเพื่อประกอบการพัฒนารูปแบบกําหนดให้ปฏิบัติงานเป็น
โครงการ ตามกระบวนการและขั้นตอนการออกแบบกราฟิก ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ณ สภาพปัจจุบัน สรุป
ผลงานโดยการนําเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการนําเสนอผลงาน
Principles of design work evaluation; analysis of issues of graphic design works of
organizations or products; analysis of the flaws for further improvement to suit the
requirements of the target groups in congruence with the standards; utilization of data and
research findings as reference for development of forms; engage in actual practical project
work in accordance with graphic design principles and procedure; drawing conclusion by
making correct presentation with acceptable approach
0608343 ออกแบบเว็บเพจ
3(1-4-4)
Webpage Design
หลั ก การ เทคนิ ค กระบวนการออกแบบและสร้ า งเว็ บ เพจ การตกแต่ ง เว็ บ เพจด้ ว ยรู ป ภาพ
การออกแบบสื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงเว็บเพจ และฝึกปฏิบัติโดยเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่
เหมาะสม
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The technical process of designing and building web pages; web page imbedded
with decorative images, online advertising, web links and hand-on practice on using the
essential software
0608351 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3(1-4-4)
Product Design 3
บุรพวิชา : 0608252 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
หลักการ แนวคิด กระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ในสํานักงานและที่พัก
อาศัย เน้นประโยชน์ใช้สอยและการใช้งานที่สะดวกสบาย การนําข้อมูลและผลการวิจัยมาสนับสนุนการทดสอบ
การประเมินผลการออกแบบ ฝึกทําแบบร่าง แผ่นนําเสนอผลงาน การเขียนแบบเพื่อการผลิต และหุ่นจําลอง
สรุปผลงานและนําเสนอ
Principles, concepts and processes of the product development of the furniture
in the offices and residences for functional and easy use; utilization of the data and the
research findings for the support, testing, evaluation of the design; practice on drafting,
presentation sheets, drawings for production and models; conclusions and presentation
0608352 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
3(1-4-4)
Product Design 4
บุรพวิชา : 0608351 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
ความรู้เกี่ ยวกั บภูมิปัญ ญาท้ องถิ่นด้ านศิลปะการออกแบบผลิตภั ณ ฑ์ การใช้กระบวนการวิจัย
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนํามาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ที่ได้
จากศึกษา สังเคราะห์ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ทําแบบร่าง แผ่นนําเสนอผลงาน การเขียนแบบเพื่อการผลิต และ
หุ่นจําลอง สรุปผลงานและนําเสนอ
Knowledge of local wisdom arts for product design; use of research process,
analysis, synthesis for product design development; practice based on the knowledge
acquired from the study, synthesis of local wisdom; practice on drafting, presentation sheets,
drawings for production and models; conclusions and presentation
0608353 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
Material and Production Process
ประเภท คุณ สมบัติ ของวัสดุในท้องถิ่น และวัสดุอุตสาหกรรม กระบวนการ เทคนิค วิธีการ
การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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Types and properties of local materials and industrial materials; processes,
techniques of producing products; analysis of trends of material usage and environmental
impact
0608361 วิจัยเชิงสร้างสรรค์
3(2-3-4)
Creative Research
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ การอ่านรายงานวิจัย การนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในการออกแบบ ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยเชิงสร้างสรรค์
Knowledge of the research methodology, research in art and design; reading on
the research report, utilizing research results for design advantage, practice on writing outline
for creative research
0608401 การจัดการธุรกิจออกแบบ
3(2-2-5)
Design Business Management
วิเคราะห์การประกอบธุรกิจด้านการออกแบบจากสถานประกอบการที่ประสบผลสําเร็จเพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการได้
Analysis of the design business career from the successful enterprises as
guidelines for students in using knowledge for application in making a career and to be the
entrepreneur
0608461 สัมมนาการออกแบบกราฟิก
3(1-4-4)
Seminar in Graphic Design
วิ ธี ก าร ขั้ น ตอน ประเภทของการจั ด สั ม มนา วิ ธี ก ารนํ า เสนอ การจั ด ทํ า เอกสารและสื่ อ
ประกอบการสัมมนา จัดสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก ประเมินผลและทํารายงานสรุป
Method, procedure and type of the seminar; presentation approach,
documentation and supplement media for the seminar; organizing seminar on subjects
related to graphic design; evaluation and preparation of reports for the seminar
0608462 ออกแบบกราฟิกนิพนธ์
3(3-9-6)
Thesis in Graphics Design
บุรพวิชา : 0608342 ออกแบบกราฟิก 4
สร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกนิพนธ์ เฉพาะบุคคลโดยใช้กระบวนการวิจัย ภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ
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Individual work on creative graphic design thesis using research procedures under
the supervision of an advisor; presenting of the documents and findings to the public
0608463 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(1-4-4)
Seminar in Product Design
วิธีการ ขั้นตอน ประเภทการจัดสัมมนา วิธีการนําเสนอ การจัดทําเอกสารและสื่อประกอบการ
สัมมนา จัดสัมมนาในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเมินผลและทํารายงานสรุป
Methods, procedure, category of organizing the seminar; presentation approach,
supplementary documentation and media for the seminar; organizing seminars on subjects
related to product design; evaluation and making a report
0608464 การออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์
3(1-4-4)
Thesis in Product Design
บุรพวิชา : 0608352 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
สร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์ เฉพาะบุคคลโดยใช้กระบวนการวิจัย ภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ
Individual work on creative product design thesis using the research procedures
under the supervision of an advisor; presentation of the documents and findings to the
public
0608371 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
200 ชั่วโมง
Practicum Profession
การปฏิบัติผ่านกระบวนการศิลปะการออกแบบรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาการทํางานจาก
ประสบการณ์ จริง จากหน่ วยงานหรือองค์กรทางด้านการออกแบบ ได้มี ประสบการณ์ ในการปฏิ บัติงาน
ทางด้านการออกแบบที่หลากหลายตามที่นิสิตมีความสนใจ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเพิ่มประสบการณ์ทางด้าน
การออกแบบให้ ม ากยิ่ งขึ้ น และนิ สิ ตสามารถนํ ามาพั ฒ นาตนเองในด้ านทั กษะทางการออกแบบและการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพของตนต่อไป
Practice through the art process of designing patterns; work problems-solving from
the real experience; students’ having experiences in various design work according to their
interests to open the world and enhance the design experience. Students can develop their
own skills in designing and applying for their careers
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- 42 3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวชลธิดา เกษเพชร

อาจารย์

2

นายอัฏฐพล เทพยา

อาจารย์

3

นายโชติพงษ์ บุญฤทธิ์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ศป.ม.
ศศ.บ.
ศป.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ทล.บ.

4

5

นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์

นายดํารงค์ ชีวะสาโร

อาจารย์

ศป.ม.

อาจารย์

ศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ทัศนศิลป์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ทัศนศิลป์
สื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
และภาพยนต์
ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ
ประติมากรรม
ไทยคดีศึกษา
ศิลปกรรมไทย

สถาบัน

ปี

ม.อุบลราชธานี
ม.ทักษิณ
ม.อุบลราชธานี
ม.ทักษิณ
ม.เชียงใหม่

2550
2544
2549
2544
2552

ม.เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
ม.บูรพา

2549

ม.ศิลปากร
ม.ทักษิณ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

2561
2525
2554
2540

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูสวนดุสิต

2549
2541
2534

ศ.บ.

ออกแบบผลิตภัณฑ์

จุฬาลงกรณ์
ม.ทักษิณ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯ
ม.ศิลปากร

2552
2544
2560

คอ.บ.

ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมศึกษา
ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ออกแบบเรขศิลป์
ทัศนศิลป์
เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ศิลปะอุตสาหกรรม

1

นายรัฐไท พรเจริญ

รองศาสตราจารย์

ปร.ด.
ศ.ป.ม.
ค.บ.

2

นางสาวขวัญใจ สุขก้อน

อาจารย์

3

นางสาววรรณา ศักดิ์สงค์

อาจารย์

ศป.ม.
ศศ.บ.
คอ.ม.

4

นายศุภชัย แกล้วทนงค์

-

2546
2542
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
เพื่อให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง
จึงได้ กําหนดให้ นิสิ ตมีการฝึกงานศิ ล ปะการออกแบบกับ หน่วยงานหรือสถานประกอบการด้ านศิ ลปะการ
ออกแบบ ในรายวิชา 0608371 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 200 ชม. และนําเสนอผลการฝึกงาน
ในรายวิชาสัมมนากราฟิก (0608461) และสัมมนาออกแบบผลิตภัณฑ์ (0608463)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน หรือสถานประกอบการทางการ
ออกแบบ
4.1.2 มีความรู้ เทคนิคและทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมทางการออกแบบ
4.1.3 มี ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ แก้ ไ ขปั ญ หาในสถานการณ์ จ ริ ง จากลู ก ค้ า หรื อ
กลุ่มเป้าหมายได้
4.1.4 มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษา และสื่อที่เหมาะสม
4.1.5 มีความสามารถในการทํางานร่วมกับคนอื่น
4.2 ช่วงเวลา
กําหนดให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ครบ 200 ชั่วโมง และนําเสนอผลการฝึกประสบการณ์
ในรายวิชาสัมมนา ในภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาปฏิบัติงานของสถานประกอบการจํานวน 200 ชั่วโมง
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงงานสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบในรูปแบบการออกแบบ/พัฒนาตามระเบียบวิธีวิจัย โดย
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล และนําเสนอหัวข้อต่อคณะกรรมการศิลปะการออกแบบนิพนธ์ตลอดถึง
กระบวนการ รูปแบบในการออกแบบ/พัฒนา จนสําเร็จเป็นผลงานการออกแบบ 1 ชุด พร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบผลงานการออกแบบ (รายงานการวิจัย) และนําเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการสู่สาธารณชน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
5.2.2 มีความรู้ในทางศิลปะที่สมั พันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
5.2.3 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
5.2.4 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.5 สามารถสือ่ สารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้
วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.2.6 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปะการออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงานของตนโดยใช้
กระบวนการตามระเบียบวิธีวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการนําเสนอหัวข้อเพื่อจะทําโครงการศิลปะการออกแบบนิพนธ์โดยนิสิตนําเสนอ หัวข้อการวิจัย
(ออกแบบและพัฒนา) วิธีการดําเนินการ(ตามระเบียบวิธีการวิจัย) และระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยพร้อมทั้ง
ผลงานต้นแบบ 1 ชุด ผ่านคณะกรรมการศิลปะการออกแบบนิพนธ์ เพื่อพิจารณาและดําเนินการประเมินเป็น
ระยะ คือ การพิจารณาหัวข้อ การประเมินเอกสาร 3 บท การประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 1 การประเมิน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 2 และการนําเสนอผลงานการออกแบบและพัฒนาเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผล แยกออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย
5.6.1 การประเมินผลด้านความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยการนําเสนอแนวทางใน
การออกแบบและพัฒนาจากข้อมูล ความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยไม่ได้ละเมิดองค์
ความรู้ของผู้อื่น พร้อมทั้งยินยอมปรับปรุงแก้ไขจากคําชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการศิลปะการ
ออกแบบนิพนธ์
5.6.2 การประเมินด้านผลงานการออกแบบจํานวน 1 ชุด (ตามความเหมาะสมที่เห็นชอบด้วย
คณะกรรมการศิลปะการออกแบบนิพนธ์) พิจารณาผลงานที่มีความคิดสอดคล้องกับตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ
5.6.3 เอกสารประกอบผลงานการออกแบบ โดยแสดงถึงกระบวนการตามระเบียบวิธีวิจัยที่แสดง
องค์ความรู้ ทั้งข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลเป็นผลงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์
5.6.4 การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการศิลปะ โดยประเมินจากการได้รับความ
สนใจและเป็นที่ยอมรับโดยอาศัยแบบการประเมินความพึงพอใจในผลงานและการจัดนิทรรศการ

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 45 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ
1. มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ
1. จัดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย
การออกแบบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
หลักการ ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ โดย
แบ่งระดับของการเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้น
จนถึงระดับสูงและมีความเชือ่ มสัมพันธ์
กันอย่างเป็นระบบ
2. คัดเลือกผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเพื่อให้นิสิตได้รับองค์ความรู้ที่
สมบูรณ์และมีศักยภาพ
3. ประเมินผลทั้งการสอบวัดผลทาง
ทฤษฎีและผลงานจากการฝึกปฏิบัติ
2. สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา 1. จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ประยุกต์กับศิลปะการออกแบบ ให้มี คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
คุณค่าทั้งด้านความงามและประโยชน์ 2. จัดหาผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ใช้สอย
ด้านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. เป็นนักสร้างสรรค์ศิลปะการ
1. ให้นสิ ิตสร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบโดยใช้กระบวนการวิจัยและ ออกแบบจากการศึกษา วิจัย
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 2. มีการส่งเสริมนิสิตให้มสี ่วนร่วม
โลก
กิจกรรมกับชุมชนหรือองค์กรอื่น ๆ
เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการประกอบ
อาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถแก้ไข
ปัญหาและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. สามารถสร้างสรรค์การออกแบบสู่ 1. มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน
นวัตกรรมโดยมีรากฐานจากภูมิปัญญา และผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อให้นิสิต
ท้องถิ่น
ได้ศึกษาเพื่อการออกแบบพัฒนาผลงาน
การออกแบบ

รายวิชา
- คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ 1-4
- ออกแบบกราฟิก 1-4
- ออกแบบผลิตภัณฑ์
1-4
- วาดเส้นเพื่อการ
ออกแบบ 1-2
- พื้นฐานการออกแบบ
- พื้นฐานกราฟิก
- พื้นฐานผลิตภัณฑ์
- วาดภาพดิจิทัล
- ออกแบบเสียง
- ออกแบบเวปเพจ
- ศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน
- การออกแบบใน
เอเชีย
- ออกแบบนิพนธ์
- สัมมนาออกแบบ
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ออกแบบผลิตภัณฑ์
- ออกแบบนิพนธ์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้า
1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 1) สร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้วยการเข้าชั้น
เรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของ
เรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม
และสังคม
มหาวิทยาลัย
2) ความมีวินยั และความพร้อมเพรียงของนิสิตในการ
1.2 มีทศั นคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
2) กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุก
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3 มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ
รายวิชาได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให้แก่นิสิต
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(ELO 8 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและตรงต่อเวลา)
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่างบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
4) ยกย่องนิสิตที่ทําความดีและคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม
2. ด้านความรู้
1) นิสิตประเมินตนเอง
1) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นการเรียน
2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่
2) การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลาย
การสอนที่เป็น Active Learning โดยจัดให้มีการเรียนรูจ้ าก
เกี่ยวข้อง
ภาค
สถานการณ์จริง
(ELO 3 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ
2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ 3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
ทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และ
4) การนําเสนอผลงาน
ผลงานการออกแบบได้ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการ ทักษะกระบวนการ หลักการ ทางทฤษฎีสกู่ ารประยุกต์ใน
5) ประเมินผลการศึกษาดูงาน
ใช้งาน)
การดําเนินชีวิตประจําวัน
3) เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน
2.2 มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนา
และภายนอกชั้นเรียนโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
วิทยาการและเทคโนโลยีและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า
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(ELO 5 สามารถศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตาม
กระบวนการวิจัยเพื่อนําผลทีไ่ ด้ไปใช้ในการออกแบบได้อย่าง
ตรงวัตถุประสงค์)
2.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่
ศึกษา
(ELO 2 สามารถอธิบายถึงหลักการ ทฤษฎีที่นําไปใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานออกแบบได้)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(ELO 5 สามารถศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตาม
กระบวนการวิจัยเพื่อนําผลทีไ่ ด้ไปใช้ในการออกแบบได้อย่าง
ตรงวัตถุประสงค์)
3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้าง
สรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
4) จัดให้มกี ิจกรรมศึกษาดูงานในชุมชน

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกึ ทักษะการคิดที่
1) นิสิตประเมินความสามารถด้านการคิดของตนเอง
หลากหลาย ทัง้ ในระดับบุคคลและรายกลุม่ เช่น สะท้อนคิด เช่น การตั้งคําถาม การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
อภิปรายกลุ่ม การศึกษากรณีศึกษา ฯลฯ
การสังเคราะห์ การตัดสินใจ
2) การนําเสนอผลงานนิสิต
2) ให้นสิ ิตมีโอกาสปฏิบัติทักษะกระบวนการการคิดและ
3) การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
ปัญญา
3) กิจกรรมพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรมฝึก ของรายวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
4) การใช้ขอ้ สอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นสิ ิตคิดวิเคราะห์
กระบวนการพัฒนาการคิดและปัญญาของนิสิต
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง

- 48 ผลการเรียนรู้
3.4 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการ
สร้างผลงาน
(ELO 6 สามารถสรุปผล แก้ปัญหาและดําเนินการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้)
(ELO 7 สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบ พัฒนา
สร้างสรรค์เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ชุมชน
สังคมปัจจุบันได้)
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไป
ตรงมาและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
(ELO 8 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและตรงต่อเวลา)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการ
สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม
และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทํางานเป็น
กลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์
การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะ
ทํากิจกรรมกลุม่
2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
3) ประเมินความสม่ําเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสาร
ทั้งการพูด การฟัง การเขียนในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนําเสนอผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข
หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับงานศิลปกรรม
(ELO 3 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ
ทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบได้ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการ
ใช้งาน)
(ELO 4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานให้มีความสวยงามน่าสนใจ มีผลความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย)
6. ทักษะพิสัย
6.1 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตน
(ELO 1 มีความสามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์)
(ELO 5 สามารถศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตาม
กระบวนการวิจัยเพื่อนําผลทีไ่ ด้ไปใช้ในการออกแบบได้อย่าง
ตรงวัตถุประสงค์)

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้ 4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะทางคณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและ
และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม
เหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานโดยใช้
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
6) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ
สอบปลายภาคของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตใช้ทักษะทางด้าน
การปฏิบัติ การคิด การสร้างสรรค์ผลงาน

1) ทักษะการคิด การสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
2) ทักษะการนําเสนอผลงาน
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(ELO 6 สามารถสรุปผล แก้ปัญหาและดําเนินการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้)

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
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มคอ.2 ปริญญาตรี

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรูใ้ นศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้
3.3 มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาํ และสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูท้ ี่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
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มคอ.2 ปริญญาตรี

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3.3

4.1

5.1

5.2









3. ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2

2.1







0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน

















0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ่มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดําเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง


































































0000262 ทักษิณศึกษา

















0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น

















กลุ่มการใช้ภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา

2.2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1

3.2



4.2

4.3

4.4































กลุ่มวิชาบังคับเลือก
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1

มคอ.2 ปริญญาตรี

2. ความรู้

1.2

2.1

2.2

กลุ่มวิชาเลือก
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า





0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม



0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

3. ทักษะทางปัญญา

4.1

4.4

5.1

3.2

3.3











































0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

















0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

























0000163 วิถีอาเซียน





0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต



0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู

0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง





0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต

3.1

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ















































0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม







0000168 การอ่านเพื่อชีวิต














4.2



4.3






































5.2
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รายวิชา

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2







































0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์













0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์



0000268 การเมืองการปกครองไทย













3.3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2














4.4



























รวม  ความรับผิดชอบหลัก

11

23

24

21

18

23

12

8

13

13

18

20

9

รวม  ความรับผิดชอบรอง

3

2

1

0

3

0

2

3

1

6

3

4

1
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.3 มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ
2. ด้านความรู้
2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
2.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
3.4 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นํา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทาง
ศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพือ่ การสร้างสรรค์ผลงานหรือการ
นําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับงาน
ศิลปกรรม
6. ทักษะพิสัย
6.1 สามารถใช้ ทั ก ษะปฏิ บั ติ ท างศิ ล ปะการออกแบบในการสร้ างสรรค์ ผ ลงานของตนเองโดยใช้
กระบวนการตามระเบียบวิธีการวิจัย

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 56 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

TQF

1. คุณธรรม
จริยธรรม

ELO

ELO 8

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
0608101 ประวัติศาสตร์ศิลปะการออกแบบ
0608111 พื้นฐานการออกแบบ
0608112 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
0608113 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
0608121 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 1
0608122 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 2
0608131 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
0608201 เทคนิคการนําเสนอผลงาน
0608202 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
0608203 การออกแบบในเอเชีย

1,5,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,3,4,8
2,3,5,8
1,5,7,8
1,5,7,8

1.3

ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) กับรายวิชา
5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
พิสัย
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
ELO
ELO3 ELO5
ELO 2
ELO5
ELO 6-7
ELO 8
ELO 3-4
1,5,6
2.1
2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2
5.3
6.1

1.1

1.2
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TQF

1. คุณธรรม
จริยธรรม

ELO

ELO 8

รายวิชา

1.1
0608211 การยศาสตร์
0608221 การวาดภาพดิจิทัล
0608222 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ
0608231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
0608301 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
0608302 กฎหมายและมาตรฐานทางการ
ออกแบบ
0608321 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
0608322 การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
0608323 ออกแบบโฆษณา
0608324 การออกแบบลายผ้า

1,5,6,8
1,3,4,8
1,3,4,8
1,3,4,8
8
8
1,2,3,4,5,
6,7,8
1,2,3,4,5,
6,7,8
1,2,3,4,6,
8
1,2,3,4,5,
6,7,8

1.2

1.3

ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) กับรายวิชา
5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
พิสัย
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
ELO
ELO3 ELO5
ELO 2
ELO5
ELO 6-7
ELO 8
ELO 3-4
1,5,6
2.1
2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2
5.3
6.1
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TQF

1. คุณธรรม
จริยธรรม

ELO

ELO 8

รายวิชา

1.1
0608331 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3
0608332 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 4
0608333 เสียงเพื่องานออกแบบ

1.2

1.3

ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) กับรายวิชา
5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
พิสัย
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
ELO
ELO3 ELO5
ELO 2
ELO5
ELO 6-7
ELO 8
ELO 3-4
1,5,6
2.1
2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2
5.3
6.1

1,3,4,8
1,3,4,8
1,2,5,6,8
1,2,3,4,5,
6,7,8
8









































1,3,4,8
1,3,4,8
1,2,3,4,5,
0608243 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
6,7,8
0608341 ออกแบบกราฟิก 3
1,3,4,8
0608342 ออกแบบกราฟิก 4
1,3,4,8
0608343 การออกแบบเว็บเพจ
1,3,4,8
0608461 สัมมนาการออกแบบกราฟิก
2,8




0608361 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์
0608401 การจัดการธุรกิจออกแบบ
วิชาเอก (กลุ่มออกแบบกราฟิก)
0608241 การออกแบบกราฟิก 1
0608242 การออกแบบกราฟิก 2
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TQF

1. คุณธรรม
จริยธรรม

ELO

ELO 8

รายวิชา

0608462 ออกแบบกราฟิกนิพนธ์
วิชาเอก(กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์)
0608251 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
0608252 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
0608253 เทคนิคการสร้างหุ่นจําลอง
0608251 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
0608352 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
0608353 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
0608463 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
0608464 ออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์
รวม  ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

1,2,3,4,5,
6,7,8
1,3,4,8
1,3,4,8
1,6,8
1,3,4,8
1,3,4,8
2,5,8
2,8
1,2,3,4,5,
6,7,8

1.1

1.2





1.3

ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) กับรายวิชา
5. ทักษะ
4. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
พิสัย
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
ELO
ELO3 ELO5
ELO 2
ELO5
ELO 6-7
ELO 8
ELO 3-4
1,5,6
2.1
2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2
5.3
6.1






























































41
-

14
10



1
4
















































































































































29
8

6
9

16
14

3
4

14
10

9
8

10
7

28
4

3
3

26
11

5
8

20
2

4
14

22
3

29
3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึง
จะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาเป็นแบบระดับขั้น โดย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5
(ภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
2.1.2 การทวนสอบในระดั บ คณ ะ คณ ะกรรมการประจํ า คณ ะพิ จ ารณ าผลการประเมิ น
ที่ผ่านการตรวจสอบจากอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการ
ประเมินของรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสติ สําเร็จการศึกษา
2.2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.2 ผลสํารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิตหลังจบการศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร สอบผ่านและมีผลการประเมินโดยสมบู รณ์
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ข้อ 37 และข้อ 38 (ภาคผนวก ฉ)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังนี้
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เป็นประจําทุกปี โดยเน้นเรื่อง การเป็นครูมือ
อาชีพ : เทคนิคการสอน, หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ
1.2.1 กําหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารย์ใหม่) เช่น เรื่องกลยุทธ์
และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและ
การปรับปรุง
1.2.2 มอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้คําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารย์ใหม่อย่างน้อย 1
ภาคเรียน
1.3 การเตรียมการในระดับหลักสูตร
1.3.1 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่
1.3.2 ชี้แจงและการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่าง
อาจารย์ในสาขาวิชา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพือ่ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การสร้างสรรค์ การทําผลงานทาง
วิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. มีอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด การศึกษา
ของหลักสูตร
2. อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอน
3. มีการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปีและดําเนินปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
5 ปี
4. การดําเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. บัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นและมีกระบวนการ
ในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญในด้านศิลปะการออกแบบซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ในการ
ประกอบอาชี พ รวมทั้ งการดํ าเนิ น ชี วิต ในสั งคมได้ อ ย่ างเหมาะสม ดั งนั้ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรีย นการสอนตาม
หลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการออกแบบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สามารถนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาประยุกต์กับศิลปะการออกแบบ ให้มีคุณค่าทั้งด้านความงามและ
ประโยชน์ใช้สอย
3. เป็นนักสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบโดยใช้กระบวนการวิจยั และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
4. สามารถสร้างสรรค์การออกแบบสู่นวัตกรรมโดยมีรากฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. นิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการรับนิสิตและการควบคุม ดูแลและพัฒนานิสิตดังนี้
3.1 การรับนิสิต
3.1.1 มีการกําหนดแผนการรับนิสิต โดยการพิจารณาจํานวนรับนิสิตพิจารณาจากจํานวนรับตามที่
ระบุใน มคอ.2 และการยืนยันแผนการรับจากคณะ
3.1.2 การกําหนดโครงการรับนิสิต มีการกําหนดโครงการรับนิสิต ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โครงการ
โควตาพิเศษของมหาวิทยาลัย โครงการโควตาพิเศษของแต่ละสาขาวิชาและโครงการรับสมัครปกติเมื่อสภา
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วิชาการอนุมัติเห็นชอบโครงการรับนิสิตมีการกําหนดจํานวนรับนิสิตในแต่ละโครงการ โดยภารกิจรับนิสิตทํา
หนังสือแจ้งให้คณะระบุจํานวนรับนิสิตในแต่ละโครงการของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
3.1.3 ดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ระบบการรับ
นิสิตใหม่ และการออกประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ผ่านโครงการ ม.ทักษิณสัญจร
3.1.4 ดําเนินการสอบและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
3.1.5 ประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ระบบการรับสมัครนิสิตใหม่
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษานั้น หลักสูตรมีโครงการพี่ดูแลน้องที่ดําเนินการโดยนิสิตรุ่นพี่
ที่จะเข้ามาดูแลและสอนการวาดเส้นและองค์ประกอบทางศิลปะเบื้องต้นให้กับนิสิตใหม่ เพื่อเพิ่มเติมหรือปรับ
พื้นฐาน รวมทัง้ สร้างความคุ้นเคยก่อนการเรียนจริง โดยจะดําเนินการช่วงก่อนเปิดเทอมและช่วงกิจกรรมรับ
น้องใหม่ของทุกปีการศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หลักสูตรได้ทําการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร จากการสํารวจ
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนจากนิสิต
นอกเหนือจากช่องทางอื่น ๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น ร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา การทําหนังสือแจ้งผ่าน
ทางสํานักงานคณะ ทั้งนี้หลักสูตรมีขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต โดยประชุมพิจารณาร่วมกันของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข หากเป็นการบริหารจัดการระดับสาขาวิชา หรือคณะ ก็
จะทําการแจ้งไปตามลําดับ และแจ้งนิสิตทราบผลการดําเนินงาน
4. อาจารย์
กระบวนการบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ นั้ น มี ก ระบวนการตั้ งแต่ ก ารรั บ อาจารย์ ใหม่ การส่ งเสริ ม
คุณสมบัติ พัฒนาความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ดังนี้
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ ซึ่งดําเนินการตามกําหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
อย่างชัดเจน ดังนี้
4.1.1 สาขาวิชาและคณะกําหนดคุณ สมบัติท างด้านคุณ วุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร
4.1.2 มหาวิทยาลัย จัดทําประกาศรับสมัคร
4.1.3 มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบคั ด เลื อ กอาจารย์ ตามโครงสร้ า งที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และการเสนอชื่อจากสาขาวิชา
4.1.4 การพิจารณาคัดเลือกจะมีทั้งการสอบข้อเขียน การสอบสอนและการสอบสัมภาษณ์
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4.2 การบริหารอาจารย์ หลักสูตรดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 รวมทั้งมีมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ในการบริหารอาจารย์ ได้แก่ วางแผนงบประมาณส่งเสริม/พัฒนาบุคลากร
4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรดําเนินการดังนี้
4.3.1 มี การสนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาตนเอง เช่ นการเข้าร่วมอบรม สั ม มนา หรือการ
ประชุมทางวิชาการเป็นรายบุคคล
4.3.2 หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์ประจําทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.3.3 คณะและสาขาวิชามีการสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เช่น
โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
4.3.4 คณะมี ป ระกาศหลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น ค่ า ตอบแทนการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
4.3.5 คณะมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4.3.6 ควบคุม กํากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเอง โดยอาจารย์ต้องรายงานผลการพัฒนาตนเอง
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
เป็นนักออกแบบ ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ ก้าวทันความก้าวหน้าด้านการออกแบบ
โดยนําภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมาพั ฒ นาสร้างสรรค์ มุ่งเน้ นการประกอบอาชีพนั กออกแบบที่มีศักยภาพในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างสอดคล้องกับสังคมและยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นและการนําไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพอื่นได้อย่างเหมาะสม โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร คือ
5.1.1 มีความสามารถปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
5.1.2 สามารถอธิบายถึงหลักการหรือทฤษฎีต่างๆที่นําไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้
5.1.3 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการออกแบบทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบผลงานได้ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการใช้งาน
5.1.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสวยงาม
น่าสนใจ มีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
5.1.5 สามารถศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการวิจัยเพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ในการ
ออกแบบได้อย่างตรงวัตถุประสงค์
5.1.6 สามารถสรุปผล แก้ปญ
ั หาและดําเนินการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบได้
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5.1.7 สามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมปัจจุบนั ได้
5.1.8 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
5.2 การกําหนดผู้สอน
5.2.1 หลักสูตรมีการประชุมแผนการเปิดรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ตามกําหนดการ
ของส่วนงานวิชาการคณะ
5.2.2 กรรมการหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประชุมพิจารณากําหนดผู้สอนตามแผนการเปิด
รายวิชา โดยพิจารณาจากความ เชี่ยวชาญ ความชํานาญในรายวิชานั้น ๆ และมีกระจายความเหมาะสมทาง
ภาระงานสอนที่สอดคล้องตามเกณฑ์
5.2.3 ในกรณี ที่ ก รรมกรรมการหลั ก สู ต รมี ก ารประเมิ น ร่ว มกั น ว่ าควรมี ก ารเพิ่ ม เติ ม ทั ก ษะจาก
บุคคลภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ จะมีการเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม โดยจัดสอนเดี่ยวหรือคู่กับ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้หรือมุมมองที่แตกต่างเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป
5.3 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน
5.3.1 ส่วนงานวิชาการคณะ กําหนดให้ผู้สอนดําเนินการส่ง มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
5.3.2 กรรมการหลักสูตรกํากับ ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และกําหนดการตรวจสอบ พิจารณาความ
ถูกต้อง เหมาะสม ก่อนส่งไปยังคณะ
5.3.3 กรรมการหลั ก สู ต รมี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น การเรี ย นการสอนโดยการร่ ว มพิ จ ารณาและ
ประเมินผลงานศิลปกรรมของนิสิต มีการกําหนดการพิจารณาผลการเรียนรู้ เพื่อประเมินการเรียนการสอน โดย
นําผลที่ได้จากการ ประเมินทั้งข้อเสียและข้อเสนอ ชี้แจงกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และพัฒนา
ให้แก่ผู้สอนต่อไป
5.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน ดังนี้
5.4.1 หลัก สูต รประชุ ม /ชี้ แ จงเกณฑ์ ก ารประเมิ น นิ สิต ให้ ส อดคล้ องตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษานั้นๆเพื่อนําเกณฑ์ไปปฏิบัติ/จัดทํา มคอ.3
5.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดทํามคอ. 3 ตามเกณฑ์ที่ประชุม
ดังนี้
- อาจารย์ ผู้ ส อนทํ าการชี้ แ จงรายละเอี ย ดรายวิ ช า/เกณฑ์ ก ารประเมิ น /เครื่อ งมื อ ในการ
ประเมินฯลฯ ให้นิสิตทราบ/มีส่วนร่วม
- อาจารย์กําหนดเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ในสัปดาห์แรกของภาคเรียน
- หากมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิตให้นําผลมาปรับแก้ไข
ใน มคอ.3 (รายวิชาเดียวกันควรมี มคอ.3และวิธีการประเมินเป็นแนวทางเดียวกัน)
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- น้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นในรายวิชา (วิชาทฤษฏี ปฏิบัติ
สัมมนา)
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (เครื่องมือที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย
อัตนัย สอบปฏิบัติ รายงานที่ได้รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น)
- อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้แก่นิสิต
5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
5.5.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการประเมินผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงาน
จากรายวิชาฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ
5.5.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบการตัดเกรดหรือการวัดผลการเรียนรู้จากรายงาน
มคอ.5 หากมีการให้เกรด A หรือ I เป็นจํานวนมากต้องมีการชี้แจงการวัดและประเมินผลต่อคณะกรรมการ
หลักสูตรและที่ประชุมสาขาวิชา หากเห็นว่าไม่เหมาะสมและมีเหตุผลอันควรต้องดําเนินการตามมติของที่
ประชุม
5.6 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
5.6.1 หลั ก สู ต รมี ก ารกํ ากั บ ติ ด ตามการจั ด ทํ ารายงานการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ มคอ.5 โดย
กํ า หนดให้ ผู้ ส อนดํ า เนิ น การส่ ง ให้ ก รรมการหลั ก สู ต รตรวจสอบและพิ จ ารณาภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น
ภาคการศึกษา
5.6.2 หลักสูตรร่วมกันพิจารณา ประเมินผลการเรียนรู้ ตามรายงาน มคอ.5 หากมีข้อผิดปกติของ
การรายงานผล เช่น การตัดเกรด และผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตาม มคอ.3 จะดําเนินการเชิญอาจารย์ผู้สอน
ชี้แจงและดําเนินการแก้ไข ก่อนส่งสํานักงานคณะเพื่อดําเนินการต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพือ่ ให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
- สํารวจและประเมินความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร เสนอไปยังสาขาวิชาและ
คณะ ตามลําดับ
- ติดตามผลการดําเนินการและจัดสรรตามข้อเสนอของหลักสูตร
- แจ้งนิสติ และอาจารย์ประจําหลักสูตรทราบ
6.2 จํานวนสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มีสงิ่ สนับการเรียนรู้ ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ห้อง (คอมพิวเตอร์ออกแบบจํานวน 30 เครื่อง)
2. ห้องเรียนทฤษฎี จํานวน 1 ห้อง (คอมพิวเตอร์สําหรับค้นคว้า จํานวน 10 เครื่อง)
3. หนังสือและวารสารด้านศิลปะ จากสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
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โดยหลักสูตร มีการจัดสรรห้องเรียนปฏิบัติการเฉพาะทาง ซึ่งดูแลโดยหลักสูตรเอง และดําเนินการ
แจ้งไปยังแผนกหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นอาคาร สถานที่ การจัดห้องเรียนต่าง ๆ ให้แก่หลักสูตรเพิ่มเติม
ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน ปัจจุบันหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นวัสดุและอุปกรณ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีเป็นที่พึงพอใจของนิสิตทั้งนี้หลักสูตรได้ประเมินความต้องการ เหมาะสมด้านสถานที่ในการเรียนการ
สอนเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการจัดสรรสถานที่เพิ่มเติมและมีสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่สมบูรณ์
มากขึ้น
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมศาสตร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
X
หลังจากทํางานไปแล้วอย่างน้อย 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บงั คับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
5
5
5
5
5
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
9
10
10
11
12
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินจากความเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนํากลยุทธ์
การสอนไปใช้ และวิเคราะห์จากผลการประเมินของนิสิต นําผลการประเมินกลยุทธ์การสอนมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตประเมินผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้
1) นิสิต และบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ผู้ใช้บัณฑิต 4) อาจารย์ผู้สอน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรประชุมทบทวนผลการประเมิน
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
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ภาคผนวก ข
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. นางสาวชลธิดา เกษเพชร
ศป.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550
ศศ.บ. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ชลธิดา เกษเพชร. (2559). “ลวดลายผ้าปาเต๊ะบนผลิตภัณฑ์,” ใน ทัศนศิลป์สร้างสรรค์เชิง
วิชาการ. (หน้า 15 - 17). วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559. ณ เทศบาล
เมืองสะเดา. สงขลา : ดุลยาครีเอชั่น.
ชลธิดา เกษเพชร. (2558). “in the Morning,” ใน สูจบิ ัติ ART & Sustainable
Development. (หน้า 52 - 55). วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2558. ณ หอศิลป์
อันดามัน จังหวัดกระบี่.
2. นายอัฏฐพล เทพยา
ศป.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549
ศศ.บ. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
อัฏฐพล เทพยา. (2559). “การออกแบบและพัฒนาตราสินค้า,” ใน ทัศนศิลป์สร้างสรรค์เชิง
วิชาการ. (หน้า 33 - 35). วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559. ณ เทศบาล
เมืองสะเดา สงขลา : ดุลยาครีเอชั่น.
3. นายโชติพงษ์ บุญฤทธิ์
ศศ.ม. (สือ่ ศิลปะและการออกแบบสื่อ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ทล.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2549
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
โชติพงษ์ บุญฤทธิ์. (2559). “การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงในเขตเทศบาลนคร
สงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม,” ใน การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้
จักรยานในชีวิตประจําวัน ครั้งที่ 4 : เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน. (หน้า 95 – 103). วันที่ 25
มีนาคม 2559 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.
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4. นายพัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์. (2560). “ความมัน่ คงทางอาหาร-ของดีๆมีไว้ส่งออก,” ใน สูจิบัติ ART WAY
ASEAN WAY เส้นทางศิลปะ – เส้นทางสู่อาเซียน. (หน้า 62-63). วันที่ 25 เมษายน – 10
พฤษภาคม 2561. ณ หอศิลป์ Art Mill จังหวัดสงขลา.
พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์. (2558). “Florae,” ใน สูจิบัติ ART & Sustainable Development.
(หน้า 84 - 87). วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2558. ณ หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่.
พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์. (2557). “เหยื่อของการพัฒนา(Victim of Development),” ใน สูจิบัตร
ผลงานสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําปี
2557 “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”. (หน้า 6).
วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2557. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
5. นายดํารงค์ ชีวะสาโร
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554
ศศ.บ. (ศิลปกรรมไทย), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2540
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ดํารงค์ ชีวะสาโร. (2561). “การศึกษาลายแทงหยวกของช่างในรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา,”
วารสารปาริชาต. 31(3), 68 – 80.
ดํารงค์ ชีวะสาโร. (2558), “Kasa,” ใน สูจิบัติ ART & Sustainable Development. (หน้า 60 –
63). วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2558. ณ หอศิลป์ อันดามัน จังหวัดกระบี่.
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
กับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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กับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Design
2. ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Design)
ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ)
B.F.A. (Design)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
สั่งสมภูมิปัญญา พัฒนา สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เป็น
สาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตเป็นนักออกแบบสิ่งพิมพ์กราฟิก ที่มีความรู้
ความสามารถ ความชํานาญก้าวทันความก้าวหน้าด้านการออกแบบ
กราฟิกในด้านรูปแบบและกระบวนการนําเสนอ เรียนรู้นําสื่อที่ทันสมัย
เป็นเครื่องมือการผลิต มุ่งเน้นการประกอบอาชีพนักออกแบบที่มี
ศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ
การนําไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพอื่นได้อย่างเหมาะสม

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Design
2. ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Design)
ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ)
B.F.A. (Design)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
สืบสานภูมิปัญญา พัฒนา สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม
ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเป็น
สาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็นนักออกแบบ ผู้ประกอบการที่มีความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ ก้าวทันความก้าวหน้าด้านการออกแบบ โดย
นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการประกอบอาชีพนัก
ออกแบบที่มีศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์ อย่างสอดคล้องกับสังคม
และยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับ ที่
สูงขึ้นและการนําไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพอื่นได้อย่างเหมาะสม

เหตุผลการปรับปรุง
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
1. ปรับปรัชญา เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายและ
ชัดเจนขึ้น
2. ปรับความสําคัญของหลักสูตรให้
ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น
3. ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน
ขึ้นแสดงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
AUN QA
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการออกแบบทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
2. สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์กับศิลปะการออกแบบ
ให้มีคุณค่าทั้งด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย
3. เป็นนักสร้างสรรค์งานศิลปะการออกแบบที่ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สร้างสรรค์งานศิลปะการออกแบบโดยมีรากฐานจากภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
5. จํานวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
6. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มภาษา
9 หน่วยกิต
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
6 หน่วยกิต
เทคโนโลยี
กลุ่มบูรณาการ
3 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ
ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการออกแบบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์กับศิลปะการออกแบบ
ให้มีคุณค่าทั้งด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย
3. เป็นนักสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบโดยใช้กระบวนการวิจัยและ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
4. สามารถสร้างสรรค์การออกแบบสู่นวัตกรรมโดยมีรากฐานจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มวิชาเลือก
- เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

5. จํานวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
6. โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา
1.2 กลุ่มบูรณาการ
2. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
วิชาแกน

เหตุผลการปรับปรุง

ปรับลด

30
18
9
9
12
3
9
92
19

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ปรับชื่อกลุ่ม

ปรับลด

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 78 รายวิชาหลักสูตรเดิม
- เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
และสังคมศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
97 หน่วยกิต
วิชาแกน
57 หน่วยกิต
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
40 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
30 หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
7. คําอธิบายรายวิชา
0608101 วาดเส้น 1
3(2-3-4)
Drawing 1
การวาดเส้นจากหุ่นนิ่งด้วยวิธีการฝึกสังเกตและการ
มองเห็นให้เกิดความเข้าใจและความชํานาญทางทักษะ โดยเน้นการวาด
เส้นแบบร่างภาพแสดงโครงสร้าง รูปร่าง รูปทรง สัดส่วน ค่าน้ําหนัก
แสงเงา ขนาดและปริมาตร การวาดเส้นตามหลักทัศนียวิทยา ฝึกวิธีการ
วาดด้วยดินสอ ปากกา ถ่านชาโคล หมึก เครยองและสี
0608102

ทัศนศิลป์ 1
3(2-3-4)
Visual Art 1
ฝึกปฏิบัติการสร้างผลงาน รูปแบบ เทคนิคของงาน
ทัศนศิลป์ 2 มิติประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยเทคนิคและกระบวนการที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงความรู้และ
ปฏิบัติในระดับพื้นฐาน

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 200 ชั่งโมง
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

เหตุผลการปรับปรุง
46
27
27
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7. คําอธิบายรายวิชา
0608121 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 1
2(1-2-3)
Drawing for Design 1
การวาดเส้นจากหุ่นนิ่งด้วยวิธีการฝึกสังเกตและการ
มองเห็นให้เกิดความเข้าใจและความชํานาญทางทักษะ โดยเน้นการวาด
เส้นแบบร่างภาพแสดงโครงสร้าง รูปร่าง รูปทรง สัดส่วน ค่าน้ําหนัก แสง
เงา ขนาดและปริมาตร การวาดเส้นตามหลักทัศนียวิทยา ฝึกวิธีการวาด
ด้วยดินสอ ปากกา และสี
ยกเลิก

ปรับรหัสวิชา/
ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/
ปรับเพิ่มหน่วยกิต/ปรับลดหน่วยกิต
ปรับลดชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ปรับคําอธิบายรายวิชา ระบุเอาเทคนิคถ่าน
ชาโคล หมึก เครยอง ออก
ปรับเน้นเรียนในรายวิชาพื้นฐานการ
ออกแบบและวาดเส้น 1-2 ซึ่งเนื้อหามีความ
ครอบคลุมแล้ว

- 79 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608103

วาดเส้น 2
3(2-3-4)
Drawing 2
ศึกษา ปฏิบัติ การเขียนเส้นโครงสร้างในการเขียนภาพ
ผลิตภัณฑ์ ศึกษาเทคนิคการใช้สีในการร่างภาพ เทคนิคการใช้สีและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการนําเสนอผลงาน
0608104 ทัศนศิลป์ 2
3(2-3-4)
Visual Art 2
ประวัติความเป็นมาด้านเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคของ
งานทัศนศิลป์ 3 มิติ ประเภทประติมากรรม ฝึกปฏิบัติการปั้น การสร้าง
แม่พิมพ์ การหล่อ การแกะสลัก การสร้างต้นแบบ 3 มิติ ด้วยเทคนิค และ
กลวิธีต่าง ๆ
0608111 พื้นฐานการออกแบบ
3(2-3-4)
Introduction to Design
หลักการออกแบบเบื้องต้น ส่วนประกอบการออกแบบ
ที่มาและแนวคิดการออกแบบ การจัดองค์ประกอบในงานออกแบบ
ทฤษฎีสี จิตวิทยาสี การเขียนแบบภาพด้าน ภาพคลี่ ภาพสามมิติ เพื่อ
งานออกแบบ
0608112 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
3(2-34)
Introduction to Graphic Design
ประวัติ พัฒนาการ ประเภท หลักการออกแบบกราฟิก ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร การใช้ภาพประกอบ การถ่ายภาพสําหรับ
งานออกแบบ การออกแบบเครื่องหมายต่าง ๆ การออกแบบกราฟิกบน
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มคอ. 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0608122

วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 2
2(1-2-3)
Drawing for Design 2
ศึกษา ปฏิบัติ การเขียนเส้นโครงสร้างในการเขียนภาพ
ผลิตภัณฑ์ ศึกษาเทคนิคการใช้สีในการร่างภาพ เทคนิคการใช้สีและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการนําเสนอผลงาน
ยกเลิก

ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปรับลดหน่วยกิต
ปรับลดชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ปรับเน้นเรียนในรายวิชาพื้นฐานการ
ออกแบบและรายวิชาการสร้างหุ่นจําลองซึ่ง
เนื้อหามีความครอบคลุมแล้ว

0608111

ปรับลดหน่วยกิต
ปรับลดชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง

พื้นฐานการออกแบบ
2(1-2-3)
Introduction to Design
หลักการออกแบบเบื้องต้น ส่วนประกอบการออกแบบ
ที่มาและแนวคิดการออกแบบ การจัดองค์ประกอบในงานออกแบบ ทฤษฎี
สี จิตวิทยาสี การเขียนแบบภาพด้าน ภาพคลี่ ภาพสามมิติ เพื่องาน
ออกแบบ
0608112 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
2(1-2-3)
Introduction to Graphic Design
ประวัติ พัฒนาการ ประเภท หลักการออกแบบกราฟิก
ฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร การใช้ภาพประกอบ การถ่ายภาพสําหรับ
งานออกแบบ การออกแบบเครื่องหมายต่าง ๆ การออกแบบกราฟิกบนสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปรับลดหน่วยกิต
ปรับลดชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 80 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608113

พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-3-4)
Introduction to Product Design
ประวัติ พัฒนาการ ประเภท หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีระบบกลไกโดยคํานึงถึงวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม การเน้นแนวคิดด้านประโยชน์ใช้
สอยหลักและรอง การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
0608103 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
3(1-4-4)
Computer Design 1
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานออกแบบ
โปรแกรมสําเร็จรูปและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการออกแบบงาน
ประเภทต่าง ๆ ในลักษณะ 2 มิติ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
0608201 การพิมพ์ซิลค์สกรีน
2(1-2-3)
Silk Screen Printing
ความเป็นมา แนวคิด และเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน
การพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยวัสดุและกลวิธีต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ
0608221 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
3(2-3-4)
Folk Handicraft
แนวคิด รูปแบบ เทคนิค คุณค่าของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
และฝึกปฏิบัติการสร้างงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยใช้วัสดุและเทคนิค
ที่หลากหลาย

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
2(1-2-3)
Introduction to Product Design
ประวัติ พัฒนาการ ประเภท หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีระบบกลไกโดยคํานึงถึงวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม การเน้นแนวคิดด้านประโยชน์ใช้
สอยหลักและรอง การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
0608131 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
3(1-4-4)
Computer Design 1
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานออกแบบ
โปรแกรมสําเร็จรูปและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการออกแบบงาน
ประเภทต่าง ๆ ในลักษณะ 2 มิติ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ยกเลิก

ปรับลดหน่วยกิต
ปรับลดชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง

0608113

0608202

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2(1-2-3)
Folk Handicraft
แนวคิด รูปแบบ เทคนิค ลวดลาย คุณค่าของ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และฝึกปฏิบัติการสร้างงานออกแบบจาก
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยใช้วัสดุและเทคนิคที่หลากหลาย

ปรับรหัสวิชา

ยกเลิกและเพิ่มรายวิชาที่เหมาะสมกับความ
ต้องการปัจจุบันคือรายวิชาเสียงเพื่องาน
ออกแบบ
ปรับรหัสวิชา /ปรับลดหน่วยกิต
ปรับ ลด/ชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ปรับคําอธิบายรายวิชา ระบุเพิ่มการศึกษา
เรื่องลวดลาย

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 81 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608222

ประวัติศาสตร์ศิลปะการออกแบบ
3(3-0-6)
History of Art Design
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการด้านรูปแบบ เนื้อหา
แนวคิด และเทคนิคของศิลปะการออกแบบตะวันออกและตะวันตก โดย
เน้นความคิดและรูปแบบเด่น ๆ ของแต่ละยุค
0608223 การออกแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(1-1-4)
Art Design in Southeast Asia
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบ
ประเภทต่าง ๆ ที่น่าสนใจของแต่ละประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และนําความรู้มาพัฒนางานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ บ่งชี้ถึง
ความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0608231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
3(1-1-4)
Computer Design 2
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสร้างภาพลายเส้น การสร้าง
ลวดลายต่าง ๆ การจัดหน้าในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และฝึกปฏิบัติ
0608241 การออกแบบกราฟิก 1
3(1-4-4)
Graphic Design 1
ประวัติความเป็นมา คุณค่า แนวคิด ประเภทและหลัก การ
ในการออกแบบกราฟิก จรรยาบรรณและหน้าที่ของนักออกแบบกราฟิก
หลักการออกแบบภาพประกอบ หลักการออกแบบตัวอักษร ฝึก
ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิก โดยนําทัศนภาพ ทัศนมายา มาประกอบใน
งานออกแบบ มุ่งเน้นฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์และการจัดองค์ประกอบ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0608101

ประวัติศาสตร์ศิลปะการออกแบบ
3(3-0-6)
History of Art Design
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการด้านรูปแบบ เนื้อหา
แนวคิด และเทคนิคของศิลปะการออกแบบตะวันออกและตะวันตก โดย
เน้นความคิดและรูปแบบเด่น ๆ ของแต่ละยุค
0608203 ออกแบบในเอเชีย
2(1-2-3)
Art Design in Asia
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบ
ประเภทต่าง ๆ ที่น่าสนใจของแต่ละประเทศสมาชิกในเอเชียและนําความรู้
มาพัฒนางานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ บ่งชี้ถึงความเป็นเอเชีย
0608231

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา /ปรับชื่อวิชา/ปรับลดหน่วยกิต
ปรับลดชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้ครอบคลุม
และเปิดโอกาสการเลือกศึกษาให้กว้างขึ้น

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
3(1-1-4) คงเดิม
Computer Design 2
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสร้างภาพลายเส้น การสร้าง
ลวดลายต่าง ๆ การจัดหน้าในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึกปฏิบัติ
0608241 ออกแบบกราฟิก 1
3(1-4-4) คงเดิม
Graphic Design 1
ประวัติความเป็นมา คุณค่า แนวคิด ประเภท และหลักการ
ในการออกแบบกราฟิก จรรยาบรรณและหน้าที่ของนักออกแบบกราฟิก
หลักการออกแบบภาพประกอบ หลักการออกแบบตัวอักษร ฝึกปฏิบัติงาน
ออกแบบกราฟิก โดยนําทัศนภาพ ทัศนมายา มาประกอบในงานออกแบบ
มุ่งเน้นฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์และการจัดองค์ประกอบ

- 82 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608242

การออกแบบกราฟิก 2
3(1-4-4)
Graphic Design 2
กระบวนการ เทคนิค จิตวิทยา ในการออกแบบกราฟิก
ประเภท แนวคิด เทคนิคการออกแบบตราสัญลักษณ์ หลักการการ
ออกแบบฉลากและตราสินค้า ฝึกปฏิบัติงานออกแบบตราสัญลักษณ์ของ
องค์กรต่าง ๆ ออกแบบฉลากและตราสินค้าต่าง ๆ มุ่งเน้นแนวความคิด
ให้สอดคล้องตามหลักจิตวิทยาการออกแบบกราฟิก ฝึกทักษะการ
นําเสนอผลงาน
0608243 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4)
Graphic Design for Packaging
หลักการการออกแบบสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อผลด้าน
ประสิทธิภาพความปลอดภัย และความประหยัดในการผลิต การบรรจุ
การขนส่ง การจําหน่าย และการบริโภค เน้นการฝึกหัดการออกแบบ 2
มิติและ 3 มิติ
0608244 ลวดลายในงานศิลปะพื้นบ้าน
3(1-4-4)
Patterns in Folk Arts
พื้นฐานความคิด เนื้อหา รูปแบบ และกรรมวิธีการ
สร้างสรรค์ลวดลายในศิลปะพื้นบ้านเพื่อการประยุกต์ในงานออกแบบ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0608242

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

ออกแบบกราฟิก 2
3(1-4-4) คงเดิม
Graphic Design 2
กระบวนการ เทคนิค จิตวิทยา ในการออกแบบกราฟิก
ประเภท แนวคิด เทคนิคการออกแบบตราสัญลักษณ์ หลักการการ
ออกแบบฉลากและตราสินค้า ฝึกปฏิบตั ิงานออกแบบตราสัญลักษณ์ของ
องค์กรต่าง ๆ ออกแบบฉลากและตราสินค้าต่าง ๆ มุ่งเน้นแนวความคิด
ให้สอดคล้องตามหลักจิตวิทยาการออกแบบกราฟิก ฝึกทักษะการ
นําเสนอผลงาน
0608243 ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4) คงเดิม
Graphic Design for Packaging
หลักการการออกแบบสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อผลด้าน
ประสิทธิภาพความปลอดภัย และความประหยัดในการผลิต การบรรจุ
การขนส่ง การจําหน่าย และการบริโภค เน้นการฝึกหัดการออกแบบ 2
มิติและ 3 มิติ
ยกเลิก
เนื้อหาในรายวิชาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ครอบคลุมแล้ว

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 83 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608251

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(1-4-4)
Product Design 1
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ หลักการ ความสําคัญ
และประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ จรรยาบรรณของนักออกแบบ
ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ไม่มีระบบกลไก หรือมีระบบ
กลไกที่ไม่ซับซ้อน การออกแบบเน้นแนวคิดด้านรูปทรง การเลือกใช้วัสดุ
การเลือกใช้สี ประโยชน์ใช้สอย และความปลอดภัยในการใช้งาน
0608252 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(1-4-4)
Product Design 2
บุรพวิชา : 0608251
หลักการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค การศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ รวมถึงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกลไกและอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกทําแบบร่าง แผ่น
นําเสนอผลงาน การเขียนแบบเพื่อการผลิต หุ่นจําลอง สรุปผลงานและ
นําเสนอ
0608253 การยศาสตร์
3(1-4-4)
Ergonomics
สัดส่วน โครงสร้าง และหน้าที่การทํางานของร่างกาย
มนุษย์ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับงานหรือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ การวัดขนาดสัดส่วนและหาค่าเฉลี่ยร่างกายมนุษย์ การศึกษา
สภาวะแวดล้อมในการทํางานเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติการ
ออกแบบ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0608251

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(1-4-4)
Product Design 1
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ หลักการ ความสําคัญ
และประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ จรรยาบรรณของนักออกแบบ
ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ไม่มีระบบกลไก หรือมีระบบ
กลไกที่ไม่ซับซ้อน การออกแบบเน้นแนวคิดด้านรูปทรง การเลือกใช้วัสดุ
การเลือกใช้สี ประโยชน์ใช้สอย และความปลอดภัยในการใช้งาน
0608252 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(1-4-4)
Product Design 2
บุรพวิชา : 0608251
หลักการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค การศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ รวมถึงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกลไกและอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกทําแบบร่าง แผ่น
นําเสนอผลงาน การเขียนแบบเพื่อการผลิต หุ่นจําลอง สรุปผลงานและ
นําเสนอ
0608211 การยศาสตร์
2(1-2-3)
Ergonomics
สัดส่วน โครงสร้าง และหน้าที่การทํางานของร่างกาย
มนุษย์ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับงานหรือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ การวัดขนาดสัดส่วนและหาค่าเฉลี่ยร่างกายมนุษย์ การศึกษา
สภาวะแวดล้อมในการทํางานเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติการออกแบบ
ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

เหตุผลการปรับปรุง
คงเดิม

คงเดิม

ปรับรหัสวิชา
ปรับลดหน่วยกิต
ปรับลดชั่วโมงบรรยาย/ชั่วโมงปฏิบัติ/ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 84 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608254

เทคนิคการสร้างหุ่นจําลอง
3(1-4-4)
Model Making Techniques
ชนิด ลักษณะ วัสดุ และกลวิธีการสร้างหุ่นจําลอง และฝึก
สร้างหุ่นจําลองของผลิตภัณฑ์
0608301 เครื่องเคลือบดินเผา
2(1-2-3)
Ceramic
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผา กระบวนการผลิต
เครื่องเคลือบดินเผา วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในงานเครื่อง
เคลือบดินเผา ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูป การเผา การฝึกทําน้ําเคลือบและการ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์
0608331 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3
3(1-4-4)
Computer Design 3
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการปรับ
ตกแต่ง ตัดต่อภาพเพื่องานออกแบบ และฝึกปฏิบัติ
0608332

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 4
3(1-4-4)
Computer Design 4
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสร้าง
ภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวเพื่อการนําเสนอผลงานการออกแบบ
และฝึกปฏิบัติ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0608253

เทคนิคการสร้างหุ่นจําลอง
3(1-4-4) ปรับรหัสวิชา
Model Making Techniques
ชนิด ลักษณะ วัสดุ และกลวิธีการสร้างหุ่นจําลอง และฝึก
สร้างหุ่นจําลองของผลิตภัณฑ์
ยกเลิก
เปิดรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านออกแบบ
กราฟิกซึ่งจําเป็นกับยุคสมัยทดแทน

0608331

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3
3(1-4-4) เพิ่มรายวิชาบูรพวิชา
Computer Design 3
บุรพวิชา : 0608231
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการปรับ
ตกแต่ง ตัดต่อภาพเพื่องานออกแบบ และฝึกปฏิบัติ
0608332 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 4
3(1-4-4) เพิม่ รายวิชาบูรพวิชา
Computer Design 4
บุรพวิชา : 0608331
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสร้าง
ภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวเพื่อการนําเสนอผลงานการออกแบบ
และฝึกปฏิบัติ

- 85 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608341

การออกแบบกราฟิก 3
3(1-4-4)
Graphic Design 3
บุรพวิชา : 0608242
ประวัติ พัฒนาการ กระบวนการ และระบบการพิมพ์
รูปแบบต่าง ๆ การจัดทําต้นฉบับ การจัดหน้าในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
รวมถึงหลักการออกแบบกราฟิกบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ฝึก
ออกแบบกราฟิกบนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นงานชุด
ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึก
ทักษะการนําเสนอผลงาน
0608342 การออกแบบกราฟิก 4
3(1-4-4)
Graphic Design 4
บุรพวิชา : 0608341
หลักการประเมินงานการออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา
งานออกแบบกราฟิกขององค์กรหรือสินค้า การนําผลการวิเคราะห์มาหา
แนวทางแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ถูกต้องตามหลักการ การนําข้อมูลและผลการวิจัยมาอ้างอิงเพื่อ
ประกอบการพัฒนารูปแบบ กําหนดให้ปฏิบัติงานเป็นโครงการ ตาม
กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบกราฟิก ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง ณ สภาพปัจจุบัน สรุปผลงานโดยการนําเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการนําเสนอผลงาน

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0608341

ออกแบบกราฟิก 3
3(1-4-4) คงเดิม
Graphic Design 3
บุรพวิชา : 0608242
ประวัติ พัฒนาการ กระบวนการ และระบบการพิมพ์
รูปแบบต่าง ๆ การจัดทําต้นฉบับ การจัดหน้าในงานออกแบบสื่อสิ่ง พิมพ์
รวมถึงหลักการออกแบบกราฟิกบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ฝึก
ออกแบบกราฟิกบนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นงานชุด
ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกทักษะ
การนําเสนอผลงาน
0608342 ออกแบบกราฟิก 4
3(1-4-4) คงเดิม
Graphic Design 4
บุรพวิชา : 0608341
หลักการประเมินงานการออกแบบการวิเคราะห์ปัญหางาน
ออกแบบกราฟิกขององค์กรหรือสินค้า การนําผลการวิเคราะห์มาหาแนว
ทางแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม เป้าหมาย
ถูกต้องตามหลักการ การนําข้อมูลและผลการวิจัยมาอ้างอิงเพื่อ
ประกอบการพัฒนารูปแบบ กําหนดให้ปฏิบัติงานเป็นโครงการ ตาม
กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบกราฟิก ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ณ สภาพปัจจุบัน สรุปผลงานโดยการนําเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการนําเสนอผลงาน

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 86 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608343

การออกแบบเว็บเพจ
3(1-4-4)
Webpage Design
หลักการ เทคนิค กระบวนการออกแบบและสร้างเว็บเพจ
การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ การออกแบบสื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมโยงเว็บเพจ และฝึกปฏิบัติโดยเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่
เหมาะสม
0608344 การออกแบบลายผ้า
2(1-2-3)
Fabric Pattern Design
ความเป็นมา หลักการ แนวคิด กระบวนการออกแบบและ
ฝึกออกแบบลายผ้า
0608351 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3(1-4-4)
Product Design 3
บุรพวิชา : 0608252
หลักการ แนวคิด กระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทเฟอร์นิเจอร์ในสํานักงานและที่พักอาศัย เน้นประโยชน์ใช้สอย
และการใช้งานที่สะดวกสบาย การนําข้อมูลและผลการวิจัยมาสนับ สนุน
การทดสอบ การประเมินผลการออกแบบ ฝึกทําแบบร่าง แผ่นนําเสนอ
ผลงาน การเขียนแบบเพื่อการผลิตและหุ่นจําลอง สรุปผลงาน
และนําเสนอ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0608343

เหตุผลการปรับปรุง

ออกแบบเว็บเพจ
3(1-4-4) คงเดิม
Webpage Design
หลักการ เทคนิค กระบวนการออกแบบและสร้างเว็บเพจ
การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ การออกแบบสื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมโยงเว็บเพจ และฝึกปฏิบัติโดยเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่
เหมาะสม
0608324 ออกแบบลายผ้า
2(1-2-3) ปรับรหัสวิชา
Fabric Pattern Design
ความเป็นมา หลักการ แนวคิด กระบวนการออกแบบและ
ฝึกออกแบบลายผ้า
0608351 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3(1-4-4) คงเดิม
Product Design 3
บุรพวิชา : 0608252
หลักการ แนวคิด กระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทเฟอร์นิเจอร์ในสํานักงานและที่พักอาศัยเน้นประโยชน์ใช้สอยและ
การใช้งานที่สะดวกสบาย การนําข้อมูลและผลการวิจัยมาสนับ สนุนการ
ทดสอบ การประเมินผลการออกแบบ ฝึกทําแบบร่าง แผ่นนําเสนอผลงาน
การเขียนแบบเพื่อการผลิตและหุ่นจําลอง สรุปผลงาน
และนําเสนอ

- 87 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608352

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
3(1-4-4)
Product Design 4
บุรพวิชา : 0608351
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การใช้กระบวนการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนํามา
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้
ความรู้ที่ได้จากศึกษา สังเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําแบบร่าง แผ่น
นําเสนอผลงาน การเขียนแบบเพื่อการผลิต และหุ่นจําลอง สรุปผลงาน
และนําเสนอ
0608353 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
Material and Production Process
ประเภท คุณสมบัติ ของวัสดุในท้องถิ่น และวัสดุ
อุตสาหกรรม กระบวนการ เทคนิค วิธีการ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์แนวโน้มการใช้วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
0608354 ศิลปหัตถกรรมประยุกต์
2(1-2-3)
Applied Handicraft
ความเป็นมา แนวคิด และวิธีการในการสร้างสรรค์รปู แบบ
ศิลปหัตกรรมท้องถิ่น การประยุกต์รูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอยในวิถีชีวิตปัจจุบัน และฝึกออกแบบ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0608352

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
3(1-4-4) คงเดิม
Product Design 4
บุรพวิชา : 0608351
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การใช้กระบวนการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนํามา
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้
ความรู้ที่ได้จากศึกษา สังเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําแบบร่าง แผ่น
นําเสนอผลงาน การเขียนแบบเพื่อการผลิต และหุ่นจําลอง สรุปผลงาน
และนําเสนอ
0608353 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6) คงเดิม
Material and Production Process
ประเภท คุณสมบัติ ของวัสดุในท้องถิ่น และวัสดุ
อุตสาหกรรม กระบวนการ เทคนิค วิธีการ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์แนวโน้มการใช้วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ยกเลิก
เปิดรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านออกแบบ
กราฟิกซึ่งจําเป็นกับยุคสมัยทดแทน

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 88 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608355

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2(1-2-3)
พื้นบ้าน
Local Product Design and Development
ความเป็นมา แนวคิด คุณสมบัติของวัสดุ รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
0608356 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
2(1-2-3)
Packaging Design
วิวัฒนาการ ประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ การเลือกใช้วัสดุสําหรับงานบรรจุภัณฑ์ ฝึกออกแบบ
บรรจุภัณฑ์โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ การประหยัดพลังงาน
ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
0608361 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
English for Design
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ ฝึกการพูด การอ่าน
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น นําเสนอ
แนวความคิดและเนื้อหาของผลงานการออกแบบ
0608362 การจัดการธุรกิจออกแบบ
3(3-0-6)
Design Business Management
ศึกษาวิเคราะห์การประกอบธุรกิจด้านการออกแบบจาก
สถานประกอบการที่ประสบผลสําเร็จเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0608322

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
2(1-2-3) ปรับรหัสวิชา
Local Product Design and Development
ความเป็นมา แนวคิด คุณสมบัติของวัสดุ รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน

0608321

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3(1-4-4)
Packaging Design
วิวัฒนาการ ประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ การเลือกใช้วัสดุสําหรับงานบรรจุภัณฑ์ ฝึกออกแบบ
บรรจุภัณฑ์โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
0608301 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
3(3-0-6)
English for Design
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ ฝึกการพูด การ
อ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น
นําเสนอแนวความคิดและเนื้อหาของผลงานการออกแบบ
0608401 การจัดการธุรกิจออกแบบ
3(2-2-5)
Design Business Management
ศึกษาวิเคราะห์การประกอบธุรกิจด้านการออกแบบจาก
สถานประกอบการที่ประสบผลสําเร็จเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการได้

ปรับรหัสวิชา
ปรับเพิ่มหน่วยกิตเพื่อความเหมาะสม

ปรับรหัสวิชา

ปรับจํานวนหน่วยกิตบรรยายและปฏิบัติ
และเพิ่มเนื้อหาการเป็นผู้ประกอบการใน
คําอธิบายรายวิชา

มคอ. 2 ปริญญาตรี

- 89 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0608363

กฎหมายและมาตรฐานทางการออกแบบ 3(3-0-6)
Laws and Standard Design
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานทางการออกแบบและสื่อสิ่งพิมพ์ เกณฑ์มาตรฐานทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
0608371 เทคนิคการนําเสนอผลงาน
3(1-4-4)
Presentation Techniques
รูปแบบ เทคนิคการนําเสนองานด้วยวิธีต่าง ๆ การสื่อ
ความหมายด้วยภาพและภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียนบท การ
เสนอแนวคิดในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการนําเสนอผลงาน
0608372 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์
3(2-3-4)
Creative Research
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยทางศิลปะและการ
ออกแบบ การอ่านรายงานวิจัย การนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ไปใช้ใน
การออกแบบ ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยเชิงสร้างสรรค์
0608421 การออกแบบโฆษณา
2(1-2-3)
Design in Advertising
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และคุณสมบัติของสื่อ
โฆษณาแบบต่าง ๆ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา กระบวนการคิด
สร้างสรรค์และการเลือกใช้สื่อวิเคราะห์งานโฆษณาในปัจจุบัน ฝึก
ปฏิบัติงานออกแบบชุดสื่อโฆษณาอย่างเป็นระบบ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0608302

กฎหมายและมาตรฐานทางการออกแบบ
3(3-0-6)
Laws and Standard Design
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานทางการออกแบบและสื่อสิ่งพิมพ์ เกณฑ์มาตรฐานทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
0608201 เทคนิคการนําเสนอผลงาน
3(1-4-4)
Presentation Techniques
รูปแบบ เทคนิคการนําเสนองานด้วยวิธีต่าง ๆ การสื่อ
ความหมายด้วยภาพและภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียนบท การ
เสนอแนวคิดในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการนําเสนอผลงาน
0608361 วิจัยเชิงสร้างสรรค์
3(2-3-4)
Creative Research
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยทางศิลปะและการ
ออกแบบ การอ่านรายงานวิจัย การนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ไปใช้ใน
การออกแบบ ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยเชิงสร้างสรรค์
0608323 ออกแบบโฆษณา
2(1-2-3)
Design in Advertising
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และคุณสมบัติของสื่อ
โฆษณาแบบต่าง ๆ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา กระบวนการคิด
สร้างสรรค์และการเลือกใช้สื่อวิเคราะห์งานโฆษณาในปัจจุบัน ฝึก
ปฏิบัติงานออกแบบชุดสื่อโฆษณาอย่างเป็นระบบ

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา

มคอ. 2 ปริญญาตรี
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0608441

สัมมนาการออกแบบกราฟิก
3(1-4-4)
Seminar in Graphic Design
วิธีการ ขั้นตอน ประเภทของการจัดสัมมนา วิธีการ
นําเสนอ การจัดทําเอกสารและสื่อประกอบการสัมมนา จัดสัมมนาใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก ประเมินผลและทํารายงานสรุป
0608442 การออกแบบกราฟิกนิพนธ์
6(0-18-0)
Thesis in Graphics Design
สร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกนิพนธ์ เฉพาะบุคคลโดยใช้
กระบวนการวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอ
ผลงานพร้อมเอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0608461

สัมมนาการออกแบบกราฟิก
3(1-4-4)
Seminar in Graphic Design
วิธีการ ขั้นตอน ประเภทของการจัดสัมมนา วิธีการ
นําเสนอ การจัดทําเอกสารและสื่อประกอบการสัมมนา จัดสัมมนาใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก ประเมินผลและทํารายงานสรุป
0608462 ออกแบบกราฟิกนิพนธ์
3(3-9-6)
Thesis in Graphics Design
บุรพวิชา : 0608342
สร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกนิพนธ์ เฉพาะบุคคลโดยใช้
กระบวนการวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอ
ผลงานพร้อมเอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ
0608451 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(1-4-4) 0608463 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(1-4-4)
Seminar in Product Design
Seminar in Product Design
วิธีการ ขั้นตอน ประเภทของการจัดสัมมนา วิธีการ
วิธีการ ขั้นตอน ประเภทของการจัดสัมมนา วิธีการ
นําเสนอ การจัดทําเอกสารและสื่อประกอบการสัมมนา จัดสัมมนาใน
นําเสนอ การจัดทําเอกสารและสื่อประกอบการสัมมนา จัดสัมมนาใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเมินผลและทํารายงานสรุป เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเมินผลและทํารายงานสรุป
0608452 การออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์
6(0-18-0) 0608464 ออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์
3(3-9-6)
Thesis in Product Design
Thesis in Product Design
สร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์ เฉพาะบุคคล
บุรพวิชา : 0608352
โดยใช้กระบวนการวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
สร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์ เฉพาะบุคคล
นําเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อ
โดยใช้กระบวนการวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอ
สาธารณะ
ผลงานพร้อมเอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา
ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย /ลดชั่วโมงปฏิบัติ /
เพิ่มชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา
ปรับเพิ่มชั่วโมงบรรยาย /ลดชั่วโมงปฏิบัติ /
เพิ่มชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มบุรพวิชา
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ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0608221

วาดภาพดิจิทัล
3(1-4-4)
Digital Painting
รูปแบบระหว่างศิลปะที่สร้างขึ้นแบบดั้งเดิมและศิลปะที่
สร้างขึ้นโดยระบบดิจิทัล กระบวนการสร้างงานศิลปะที่เกิดขึ้นใหม่ผ่าน
เทคนิคการวาดภาพแบบดั้งเดิมโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์
ผลงาน ฝึกปฏิบตั ิการใช้เทคนิคการสร้างภาพเพื่อวาดภาพดิจิทัลที่สร้าง
สรรค์ขึ้นโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
0608222 ถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ
3(1-4-4)
Photography for Design
แนวคิด ทฤษฎี หลักการถ่ายภาพสําหรับงานกราฟิก ผ่าน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพสมัยใหม่ สามารถนํามาดัดแปลงแก้ไขต่อเพื่อใช้กับ
งานออกแบบรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์การถ่ายภาพโดยคํานึงถึง
การสื่อสารความหมาย รวมไปถึงความงามที่เกิดขึ้นกับผลงานนั้นๆ
0608333 เสียงเพื่องานออกแบบ
3(1-4-4)
Sound Design
ระบบ วิธีการ เทคนิคการปฏิบัติสร้างสรรค์งานออกแบบ
เสียงในการสื่อสารอารมณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง
เสียง ทั้งสร้างความสอดคล้องให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ และงานออกแบบรูปแบบ
ต่าง ๆ

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเฉพาะ เพื่อการ
เสริมทักษะให่นิสิตนํามาใช้ร่วมกับการ
ออกแบบอื่น ๆ

รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเฉพาะ เพื่อการ
เสริมทักษะให่นิสิตนํามาใช้ร่วมกับการ
ออกแบบอื่น ๆ

รายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเฉพาะ เพื่อการ
เสริมทักษะให้นิสิตนํามาใช้ร่วมกับการ
ออกแบบอื่นๆ
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ไม่มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0608371

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
200 ชม.
Profession Practicum
การปฏิบัติผ่านกระบวนการศิลปะการออกแบบรูปแบบ
ต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาการทํางานจากประสบการณ์จริง จากหน่วยงาน
หรือองค์กรทางด้านการออกแบบ ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ทางด้านการออกแบบที่หลากหลายตามที่นิสิตมีความสนใจ เพื่อเปิดโลก
ทัศน์และเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการออกแบบให้มากยิ่งขึ้น และนิสิต
สามารถนํามาพัฒนาตนเองในด้านทักษะทางการออกแบบและการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพของตนต่อไป

มคอ. 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ปรับให้มีรหัสวิชา
ปรับให้มีชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไม่มีหน่วยกิต ฝึกช่วงปิดเทอมไมต่ํากว่า
200 ชั่วโมง
ประเมินให้ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยหน่วยงานที่
นิสิตฝึกประสบการณ์
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มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
(มคอ.1)
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มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่าง
มคอ.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ กับ
มคอ.2 หลักสูตร ศป.บ.(ศิลปะการออกแบบ)
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มคอ 2 ปริญญาตรี

ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่าง
มคอ.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ กับ มคอ.2 หลักสูตร ศป.บ.(ศิลปะการออกแบบ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
มคอ.2 หลักสูตร ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
1. มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์กับ
ศิลปะการออกแบบ ให้มีคุณค่าทั้งด้านความงามและ
ประโยชน์ใช้สอย
3. เป็ น นั ก สร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะการออกแบบโดยใช้
กระบวนการวิจัย และก้าวทั นต่ อการเปลี่ ย นแปลงของ
สังคมโลก
4. สามารถสร้างสรรค์การออกแบบสู่นวัตกรรมโดย
มีรากฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.3 มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ
2. ด้านความรู้
2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.2 มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และ
พัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
2.3 มี ค วามรู้ในทางศิ ลปะที่ สั ม พั น ธ์กั บ บริบ ททาง
สังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

มคอ.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะในสาขา
วิชาชีพทางศิลปะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีความรู้ใ นหลักของฐานศาสตร์ทางศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะเพื่อประกอบอาชีพได้
3. มีค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินคุณ ค่าทางสุน ทรีย ะได้อย่างมีวิจารณญาณ
4. มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น และมี
ทักษะในการจัดการทางศิลปกรรม
5. สามารถสื่อสารและนําเสนอแนวความคิดที่เป็น
รูปธรรม ผ่านผลงานทางศิลปกรรม
6. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี
7. สามารถแสดงออกและพัฒนาทักษะทางศิลปะได้ตาม
ความถนัดและความสามารถเฉพาะตน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.3 มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ
2. ด้านความรู้
2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.2 มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหา และ
พัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
2.3 มี ค วามรู้ในทางศิ ลปะที่ สั ม พั น ธ์กั บ บริบ ททาง
สังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
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มคอ.2 หลักสูตร ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณ
3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถบู รณาการความรู้กับ ศาสตร์อื่ น เพื่ อ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพได้
3.4 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบ
ในการสร้างผลงาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คณ
ุ ค่าแก่
ตนเองและผู้อื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการ
สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้
วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มคอ 2 ปริญญาตรี
มคอ.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์

2.4 มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานหรื อ ธรรมเนี ย ม
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างมีวิจารณญาณ
3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถบู รณาการความรู้กับ ศาสตร์อื่ น เพื่ อ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพได้
3.4 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบ
ในการสร้างผลงาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คณ
ุ ค่าแก่
ตนเองและผู้อื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการ
สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้
วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนําเสนองานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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มคอ.2 หลักสูตร ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพือ่ การสร้างสรรค์ผลงาน
หรือการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
ตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับงานศิลปกรรม
6. ทักษะพิสัย
6.1 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ใน
การสร้างสรรค์ผลงานของตน
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มการใช้ภาษา
1.2 กลุ่มบูรณาการ
2. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 200 ชั่งโมง
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
18
9
9
12
3
9
92
65
27
27
6
128

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

มคอ 2 ปริญญาตรี
มคอ.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์

5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพือ่ การสร้างสรรค์ผลงาน
หรือการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มี ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้เชิ ง
ตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับงานศิลปกรรม
6. ทักษะพิสัย
6.1 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ใน
การสร้างสรรค์ผลงานของตน
กลุ่มสาขาวิชา
โครงสร้าง
การออกแบบ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.3 วิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

30
34

6
120
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มคอ 2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
................................................................................
เพื่ อใหการจัด การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีเปนระบบ มี ป ระสิทธิภ าพ เกิดประโยชน$ ต %อนิ สิต และ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
จึงออกขอบังคับไวดังต%อไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บ นี้ เรี ย กว%า “ขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ว%าดวย การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแต%วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ 3 ใหขอบั งคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในขอที่ว%าดวยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพ
การเปนนิสิต
ขอ 4 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2559 และขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว% า ดวย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ขอ 5 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม%ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และไม%ไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี และแจงผล
การพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด
การศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“หัวหนาส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหนาส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจ
หลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช า” หมายความว%า หั ว หนาภาควิช าหรือประธาน
สาขาวิชาที่หัวหนาส%วนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา

-๒“คณะกรรมการผู รับผิ ดชอบหลั กสู ตร” หมายความว%า คณะกรรมการที่ ส %วนงานวิชาการ
แต%งตั้งจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$มาตรฐาน
“อาจารย$ป ระจํ า ” หมายความว%า ผู ปฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห นาที่ ห ลั ก ทางดาน
การสอนและการวิจัย
“ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งที่ส%วนงานวิชาการแต%งตั้ง
“อาจารย$ที่ปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
“นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและใหหมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายทะเบี ย น” หมายความว%า ผู ที่ มหาวิทยาลัย แต%งตั้ งใหควบคุมดู แลทะเบี ย นนิ สิ ตของ
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน
นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๑
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา
ขอ 7 ประเภทของนิสิต แบ%งออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๒ นิ สิ ต ภาคสมทบ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นเต็ ม เวลาและไม% เต็ มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
7.๔ นิ สิ ต อาคั น ตุ ก ะ หมายถึ ง นิ สิ ต จากสถาบั น อื่ น ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นบางรายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยเปTดสอน
ขอ 8 ระบบการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้
8.๑ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคปกติ แบ%ง ออกเปน ๒ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาดวยก็ได
8.๒ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคสมทบแบ%งออกเปน ๓ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนฤดูรอน
8.๓ ภาครีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒ ใหมี ระยะเวลาเรีย นและเวลาสอบไม%น อยกว%า ๑๘
สัปดาห$ โดยใหมีระยะเวลาเรียน ไม%นอยกว%า ๑๕ สัปดาห$
8.๔ ภาคเรี ยนฤดู รอน ใหมี จํ านวนชั่ วโมงการเรีย นในแต%ล ะรายวิ ชาเท%า กับ จํ านวนชั่ วโมง
การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒

-๓8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาใหนับช%วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนต%อเนื่องกัน
ขอ 9 “หน%ว ยกิ ต ” หมายถึ ง หน%ว ยที่ แ สดงปริ มาณการศึ กษาที่ กํา หนดไวในหลั กสู ต รในระบบ
ทวิภาค
9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%นอยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝXกหรือทดลอง ไม%นอยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๓ การฝXกงาน ฝX ก ภาคสนาม หรื อสหกิ จ ศึ กษา ที่ ใชเวลาฝX กไม% น อยกว% า ๔๕ ชั่ ว โมงต% อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%นอยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
หมวดที่ ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหมีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๗๒ หนวยกิต
ขอ 11 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้
11.๑ หลักสูตรปริญ ญาตรี (๔ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิ น ๘ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหใชระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาภาคปกติ และอย% า งมากไม% เกิ น ๑๘ ปB ก ารศึ ก ษา สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ภาคสมทบ
11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ใหใชระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ

-๔หมวดที่ ๓
การรับเขาเป-นนิสิต
ขอ 12 ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้
12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัย
รับ รองเพื่ อเขาศึ กษาในหลั กสู ต รปริญ ญาตรีของมหาวิ ทยาลั ย ในส%ว นงานวิช าการใดส%วนงานวิช าการหนึ่ ง
ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
เขาศึ กษาในระดับ ปริญ ญาตรีตามหลั กสู ต รปริญ ญาตรี (ต%อเนื่ อง) ของมหาวิทยาลั ยในส%วนงานวิช าการใด
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.๓ มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหผู มี ป ระสบการณ$สู ง แต%ไม%สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เขาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
12.๔ เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
12.๕ ไม%เปนโรคติดต%อรายแรง ซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคต%อ
การศึกษา
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด
ขอ 13 การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต ทําไดดังนี้
13.๑ สอบคัดเลือก
13.๒ คัดเลือก
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.๔ รับเขาตามขอตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผูสมัครเขาเปนนิสิตเพิ่มเติมจาก
ขางตนได
ขอ 14 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
14.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามขอ 13
14.๒ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน
งานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น
14.๓ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเมื่อไดรายงานตัว
เปนนิ สิต พรอมชําระเงินค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนีย มอื่น ตามที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให
ไม%ว%ากรณีใด ๆ

-๕14.๔ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต จะตองแสดงหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหส%งเอกสารล%าชาภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณี ที่นิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
อย%างชาไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว
14.๕ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต ไม%ส ามารถรายงานตั ว เปนนิ สิ ต ตามวั น เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเปนนิสิตไดภายใน ๗ วัน ทั้งนี้นิสิตตองชําระ
เงินค%ารายงานตัวชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๔
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน
ขอ ๑5 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้
15.๑ การศึ กษาแบบเต็ มเวลา ใหลงทะเบี ย นเรีย นในภาคเรีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒
ไม%นอยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๓ การศึ ก ษาแบบเฉพาะบางช% ว งเวลา เปนการจั ด การศึ ก ษาในบางช% ว งเวลาของ
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการศึกษาเปนรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๖ การศึ กษาแบบนานาชาติ เปนการจั ด การศึ กษาโดยใชภาษาต% างประเทศทั้ งหมด
ซึ่งอาจจะเปนความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ
และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๘ การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๙ รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียน
16.๑ กํ า หนดวั น เวลา และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในแต%ล ะภาคเรี ย นใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
16.๒ รายวิชาใดที่กําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได
ระดับขั้น

-๖16.๓ รายวิ ช าใดที่ กํ า หนดใหเรีย นควบคู% นิ สิ ต ตองลงทะเบี ย นรายวิ ช าควบคู% พ รอมกั น
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันดวย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เวนแต%ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาส%วนงาน
วิชาการที่รายวิชาสังกัด
16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเมื่อไดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บรอยแลว นิ สิ ต ผู ใดชํ า ระเงิ น ค%า บํ า รุ งการศึ กษาและค% า เล% าเรี ย น ภายหลั งจากวั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กรณีที่นิสิตที่ไม%ไดลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เวนแต%จะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายเปนราย ๆ ไป
16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ
16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$ที่ปรึกษา
และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ตองไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน
๙ หน%วยกิต
16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๒.๒ นิ สิ ต สภาพรอพิ นิ จ ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นที่ ๑ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$
ที่ป รึกษา และหั วหนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิชา ทั้ งนี้ ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรีย นฤดูรอน
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
16.๕.๓ ในภาคเรียนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตที่
เหลือ ซึ่งต่ํากว%าเกณฑ$ที่กําหนดได
16.๕.๔ นิ สิ ต ภาคปกติ แ ละนิ สิ ต ภาคสมทบสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มกั น ได
ต%อเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั งกั ด และจํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น จะตองเปนไปตามเกณฑ$
ขอ 16.๕ ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ภาคปกติ ต องชํ า ระเงิ น ค% า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน
และสามารถนํ า รายวิช าดั งกล% าวมาเปนส%ว นหนึ่ งของหลั กสู ต รทั้ งนี้ โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผูรับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช าที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด และ
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด

-๗ขอ 17 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู โดยไม% นั บ หน% ว ยกิ ต รวมเขาในจํ านวนหน% ว ยกิ ตในภาคเรีย นและจํ านวนหน% ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้
17.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย$ผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ
17.๒ ใหงานทะเบี ย นบั น ทึ ก ลงในใบแสดงผลการเรี ย นใน ช%อ งผลการเรี ย นว% า “AUD”
เฉพาะผูที่ผ%านการประเมินจากอาจารย$ผูสอน และมีเวลาเรียนไม%นอยกว%า รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น
17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
18.๑ การขอเพิ่ มรายวิ ช าหลั งสิ้ น สุ ด ตามขอ 16.๑ นิ สิ ต ตองไดรั บ อนุ มัติ จ ากอาจารย$
ผูสอน อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตอง
ชําระเงินค%าขอเพิ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน
18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ 16.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ ที่ ป รึ ก ษาและไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย$ ผู สอน อย%า งนอย ๗ วั น ทํ า การก%อ นวั น แรกของการสอบ
ปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๕
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 19 การมีสิทธิ์เขาสอบ
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดและไม%ไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารย$ผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น F ในรายวิชานั้นเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน
ขอ 20 ใหผูสอนจั ดประเมิ นผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมี การวัด ผลเมื่ อสิ้น สุด ภาคเรีย น
อย%างนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา และใหดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 21 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาใหกระทําเปนแบบระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค%าระดับขั้น ดังนี้

-๘ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
อ%อน (Poor)
๑.๕
D
อ%อนมาก (Very Poor) ๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
21.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหใชสัญลักษณ$แทน
ดังนี้
สัญลักษณ3
AUD
W
VG
G
S

ความหมาย
การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดีมาก (Very Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดี (Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับเปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับไม%เปนที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ$ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมิ น ผลเปนระดั บ ขั้ น ตามขอ 21.๑ หรื อ โดยใช
สัญลักษณ$ตามขอ 21.๒ ใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้
เครื่องหมาย ความหมาย
#
รายวิชาที่ไม%คํานวณค%าระดับขั้น
##
รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่นหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
###
รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ$
*
รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน
**
รายวิชาที่ยกเวนหน%วยกิต
21.๔ การใหระดับขั้น F หรือ U
อาจารย$ผูสอนใหระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้
21.๔.๑ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นแลวไม%เ ขาชั้ น เรี ย นในรายวิ ช านั้ น หรื อ มี เ วลาเรี ย น
นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
21.๔.๒ นิ สิ ต ทุ จ ริ ต ในการสอบ โดยมี ห ลั ก ฐานการทุ จ ริ ต ใหอาจารย$ ผู สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เปนระดับขั้น F ทั้งนี้ไม%ตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต

-๙21.๔.๓ นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ$ I ตามขอ 21.๕ แต%ไม%ไดขอประเมินผลเพื่อ
แกสั ญ ลั ก ษณ$ I ใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปT ด ภาคเรี ย นถั ด ไป หากพนกํ า หนดดั ง กล% า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เปนระดับขั้น F หรือ U
21.๔.๔ นิสิตที่ไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ตามแผนหรื อกํ าหนดการจั ด การเรีย นการสอนและการสอบของรายวิ ช านั้ น ซึ่ งเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
21.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๕.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในขอ 19 แต%ไม%ไดสอบเพราะปƒวยหรือ
เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
21.๕.๒ อาจารย$ผูสอนและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร
ใหรอผลการประเมินระดับขั้น
21.๖ นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ$ I ตามความในขอ 21.๕ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการขอ
ประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ$ I ใหสมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา
หากพนกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เปนระดับขั้น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เวนแต%
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ทั้ งนี้ ใหนํ า ผลการประเมิ น ที่ แ กสั ญ ลั ก ษณ$ I แลวมาคํ า นวณในภาคเรี ย นเดิ ม ที่ นิ สิ ต ได
สัญลักษณ$ I
21.๗ การใหสัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๗.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
21.๗.๓ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั ง กั ด ใหเปลี่ ย นจาก
สัญลักษณ$ I ที่นิสิตไดรับตามขอ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แลวแต%การปƒวยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด
21.๗.๔ นิ สิ ต ลาออกหรื อ เสี ย ชี วิ ต ก% อ นวั น สุ ด ทายของการประเมิ น ผลประจํ า
ภาคเรียนนั้น
21.๘ การนับ จํานวนหน%วยกิต เพื่ อใชในการคํานวณหาค%าระดับ ขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด
ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาที่เทียบ
หรือเรียนแทน
21.๙ การนับ จํานวนหน%วยกิตสะสมเพื่ อใหครบตามจํานวนที่ กําหนดในหลักสูตร ใหนั บ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น D ขึ้นไป และนับรวมกับหน%วยกิตที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต
21.๑๐ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิต
ตามขอ 21.๘
21.๑๑ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแต%เริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิตรวมทั้งหมด
21.๑๒ รายวิ ช าที่ ไดสั ญ ลั ก ษณ$ I ไม%นํ าไปแสดงในใบแสดงผลการเรีย นแต%จั ด เก็ บ ไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต

- ๑๐ 21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผลการประเมินเปนสัญลักษณ$ S หรือ U อาจใหมี
ผลการประเมิน เปน VG หรือ G หรือ S หรือ U
ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
22.๑ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้นไม%ต่ํากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน
ซ้ําอีกไดต%อเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา
โดยไม%ไดขออนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส%ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต นั้ น สั งกั ด ใหงานทะเบี ย นนิ สิ ต ถอนรายวิ ช าที่ นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนซ้ําออก
22.๒ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้น F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้
22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นที่ไดรับระดับขั้น F
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน
ซ้ําโดยไม% มีการเรียนการสอนและประเมิน ผลการเรียนจากการสอบเพี ยงครั้งเดียวเมื่อสิ้น สุดภาคเรียน) ใน
ภาคเรียนฤดูรอน
รายวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษและไดระดับขั้น F จะลงทะเบียน
เรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษอีกไม%ได
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า เปนกรณี พิ เศษเพี ย งอย% า งเดี ย วตองชํ า ระเงิ น ค% า บํ า รุ ง
การศึ กษาและค% าเล% าเรีย นในอั ต ราหนึ่ งในสี่ ของอั ต ราค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล% าเรีย นตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
22.๒.๓ นิ สิ ต จะเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ในหมวดวิ ช าเดี ย วกั น แทนได โดยตองมี
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาที่ไดรับระดับขั้น F
ทั้งนี้ใหอยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ที่ปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน
ขอ 23 การจําแนกสภาพนิสิต
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ไดแก% นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตที่
สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก% นิสิตที่สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําไดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ
ภาคเรียน ยกเวน นิสิตที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนที่สองนับตั้งแต%เริ่มเขาศึกษา และยกเวนภาคเรียนใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนเปนระดับขั้นไม%ตองจําแนกสภาพนิสิต
23.๔ นิสิตจะตองตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
ขอ 24 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ
ขั้น F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย
วินัยนิสิตไดดวย

- ๑๑ หมวดที่ ๖
การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต
และการเปลี่ยนประเภทนิสิต
ขอ 25 การลาพักการเรียน
25.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดได
ในกรณีต%อไปนี้
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับมอบหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
25.๑.๒ ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.๑.๓ เจ็บปƒวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้ งหมดในภาคเรี ย นนั้ น ตามคํ า สั่ งแพทย$โดยมี ใบรั บ รองแพทย$จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
25.๑.๔ มีความจําเปนส%วนตัวและไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวอย%างนอย ๑
ภาคเรียน
25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะตองไดรับ ความเห็ นชอบจากอาจารย$ที่ปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหนายทะเบียนทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๓ การขอลาพั ก การเรี ย น ใหขออนุ มั ติ ค รั้ งละไม%เกิ น ๑ ภาคเรี ย น กรณี ที่ นิ สิ ต ยั งมี
ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนต%ออีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม%
25.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาดวย
25.๕ ในระหว%างที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๖ ในกรณี ที่ นิ สิ ต เจ็ บ ปƒ วย ตามขอ 25.๑.๓ และไดชํ า ระเงิน ค% า บํ ารุ งการศึ กษาและ
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W
ได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
ทั้งนี้จะไม%ไดรับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน
ขอ 26 การรักษาสภาพนิสิต กระทําไดในกรณีต%อไปนี้ดวย
26.๑ นิสิตตองดําเนินกิจกรรมใดที่เปนส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ไดลงทะเบียนเรียนแต%
ตองไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ใหนิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต
26.๒ นิสิ ตที่ เรียนครบตามโครงสรางหลักสู ตรแลวแต%ไม%ประสงค$จะขอสํ าเร็จ การศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา

- ๑๒ 26.๓ ในกรณี ที่ นิ สิ ตไดรับ อนุ มัติใหรั กษาสภาพนิ สิตใหนั บ ระยะเวลาที่ รักษาสภาพนิ สิ ต
รวมอยูใ% นระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 27 การเปลี่ยนประเภทนิสิต
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน
ประเภทเปนนิสิตภาคปกติได ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหนาส%วน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมทั้งชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทนิสิตแลว
27.๒ นิ สิ ต ที่ เปลี่ ย นประเภท จะตองมี เวลาเรี ย นในประเภทเดิ ม มาแลวอย% า งนอย ๑
ภาคเรียน
27.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมทั้งหมดที่ ไดเรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไม%ได และใหนั บระยะเวลาการศึกษาตั้งแต% เขาเรียนใน
ประเภทเดิม
หมวดที่ ๗
การยายสังกัดสวนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนรายวิชา การยกเวนหนวยกิต
และการเทียบประสบการณ3
ขอ 28 การยายสังกัดส%วนงานวิชาการ
28.๑ นิสิตที่จะยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองเปนนิ สิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญ ญาตรี
(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
28.๑.๑ ไดลงทะเบี ย นเรี ย นในสั งกั ด เดิ ม มาแลวไม% น อยกว% า ๒ ภาคเรี ย น และมี
จํานวนหน%วยกิตรวมไม%นอยกว%า ๓๐ หน%วยกิต
28.๑.๒ ไม%เคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดมาก%อน
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$ที่ส%วนงานวิชาการที่นิสิตจะยายสังกัดกําหนด
28.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการยายสังกัด มีดังนี้
28.๒.๑ นิสิตตองแสดงเหตุผลประกอบการขอยายส%วนงานวิชาการ โดยใหอยูใ% น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจงผลการยายสังกัดใหนายทะเบียนทราบ
28.๒.๒ นิ สิ ต ที่ ไดรับ อนุ มัติ ใหยายสั งกั ด ตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
28.๓ นิสิตที่ยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตทั้งหมดที่เคย
ไดเรี ย นมา จะโอนเพี ย งบางรายวิ ช าไม%ได และใหนํ า หน%ว ยกิ ต ดั งกล%า วมาคํ า นวณค%า ระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย สะสม
ทุกรายวิชาดวย
28.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแต%วันที่เขาเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม

- ๑๓ ขอ 29 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๒ นิสิตภาคปกติที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการใหยกเวนหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกไดเพียงหนึ่งครั้ง โดยตองลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเอกเดิมมาแลวไม%นอยกว%า ๑ ภาคเรียน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหงานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๔ นิสิต ภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิช าโทไดเพีย งหนึ่งครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็น ชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงให
งานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๕ นิ สิ ตที่ ไดรับ อนุ มัติใหเปลี่ ย นวิช าเอกหรือวิ ชาโทตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ยมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 30 การเทียบรายวิชา
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ
การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบตองเปนรายวิชาในหลักสูตร
ที่ใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตอง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไม%นอยกว%ารอยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานที่รายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 31 การโอนรายวิชา
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว ยึดหลักเกณฑ$
ดังนี้
31.๑.๑ กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน
นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
31.๑.๒ กรณี นิ สิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ใหดําเนิ นการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ขอ 30 ก%อนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายให
โอนรายวิชา
31.๑.๓ รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตศึกษามาแลวไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันที่
ขอโอนรายวิชา และไดรับระดับขั้นไม%ต่ํากว%า C หรือไดรับค%าระดับขั้นไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
31.๑.๔ จํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ข อโอนรายวิ ช า ตองไม% เกิ น รอยละ ๔๐ ของจํ า นวน
หน%วยกิตตามโครงสรางหลักสูตรที่เขาศึกษา
31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม
ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น

- ๑๔ 31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนิน การใหเสร็จสิ้น ภายใน
ปBการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้
31.๒.๑ รายวิช าที่ รับโอนตองเปนรายวิช าที่ นิ สิตไดลงทะเบี ยนเรีย นรายวิช าของ
สถาบันอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไม%เกิน ๕ ปB
31.๒.๒ รายวิช าที่ รับโอนตองมี เนื้ อหาเที ย บเคีย งไดและครอบคลุ มกับ การศึ กษา
ระดับปริญญาตรี
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น
ทั้ งนี้ ก ารโอนรายวิ ช าของนิ สิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ใหเปนตามหลั ก เกณฑ$
ขอ 30
ขอ 32 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบ
เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้
32.๑.๑ เปนผูมีความประพฤติดี
32.๑.๒ ไม% เปนผู ถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อถู กไล% ออกจากสถาบั น อุ ด มศึ กษาใดมาก% อ น
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
32.๑.๓ ไม%เปนผูพนสภาพการเปนนั กศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาเดิมเนื่ องจาก
ผลการศึกษาต่ํากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน
วิชาการที่นิสิต นักศึกษาขอโอนเขาเรียน และตองผ%านการเทียบรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดี ที่ไดรับ มอบหมายโดยเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิ สิ ตนั กศึ กษาจาก
สถาบันอื่น ทั้งนี้ใหยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้
32.๒.๑ จะตองลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม มาแลวไม%น อยกว%า
๑ ภาคเรียน
32.๒.๒ มี รายวิช าที่ ส ามารถเที ย บโอนกั บ รายวิช าของมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ไดไม%
นอยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับขั้นเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ตองไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
32.๒.๓ การสมั ค รขอโอนยายใหยื่ น คํ า รองถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ อย%า งนอย
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา
32.๒.๔ ระยะเวลาการศึ ก ษาใหนั บ ตั้ งแต%เริ่ ม เขาศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม
และตองศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างนอย ๒ ภาคเรียน

- ๑๕ ขอ 33 การยกเวนหน%วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวนหน%วยกิตใหแก%นิสิตไดดังกรณีต%อไปนี้
33.๑ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณใหยกเวนหน%วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด
33.๒ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นใหยกเวนหน%วยกิตของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด
33.๓ นิสิ ตที่ สําเร็จ การศึ กษาระดับ อนุ ปริญ ญาหรือประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ใหเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%นอยกว%า ๑๒
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
33.๔ รายวิช าในหมวดวิ ชาเฉพาะไดรับ การยกเวนเพิ่ มจากหมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
การดําเนินการตามขอ 33.๑ - 33.๔ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
การยกเวนหน%วยกิตตามขอ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ตองบันทึกรายวิชาที่ยกเวน
หน% ว ยกิ ต ในระเบี ย นนิ สิ ต แต%ใหระบุ ว% า ไดมี ก ารยกเวนหน%ว ยกิ ต จํ า นวนกี่ ห น%ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ใหนํ า จํ า นวน
หน% ว ยกิ ต รายวิ ช าที่ ย กเวนไปรวมในการพิ จ ารณาการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แต%ไม%นํ าไปคํ า นวณ
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 34 การเทียบประสบการณ$
มหาวิ ทยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหนํ าประสบการณ$จ ากการปฏิ บั ติ งานของนิ สิ ต มาเที ย บโอน
ประสบการณ$ได ดังนี้
34.๑ ประสบการณ$ที่นํามาเทียบตองเปนประสบการณ$ที่ไดจากการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ไม%นอยกว%า ๕ ปB
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก
ที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรหัวหนา
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณ$ตองไม%เกิน รอยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร
นิ สิต ตองเสนอหลักฐานที่ ไดจากการปฏิ บั ติ งาน ซึ่งมี รายละเอี ยดที่ ระบุ ถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเที ยบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผูบังคั บ
บัญชาของหน%วยงานที่นิสิตนําประสบการณ$มาแสดง
การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณ$ใหดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เขาเปนนิสิต เมื่อไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือว%ามหาวิทยาลัยไดยกเวนหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น

- ๑๖ หมวดที่ ๘
การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการใหปริญญา
ขอ 35 การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้
35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 37
35.๒ หัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้
35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเปนนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
35.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา
และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
(๒) ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บปƒวยจนตองพั กรักษาตัวเปนเวลานานเกิ น รอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
35.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน
35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามขอ 12
35.๓.๕ เมื่อค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากว%า ๑.๕๐
35.๓.๖ เปนนิสิตที่มีค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว%า ๑.๘๐ เปนเวลา ๔ ภาคเรียนที่มี
การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจําแนกในครั้งที่ ๔
35.๓.๗ มี ระยะเวลาศึ กษาครบตามกําหนดในขอ ๙ แต%ไม%สํ าเร็จ การศึ กษาตาม
หลักสูตร หรือไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐
35.๔ ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไล%ออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 36 การคืนสภาพนิสิต
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้
36.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม%เกิน ๓๐ วัน
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
36.๓ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษา
สภาพนิสิต

- ๑๗ ขอ 37 การขอสําเร็จการศึกษา
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินค%าขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองต%อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้
ตองชําระเงินค%าปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
37.๒ นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองคุณสมบัติดังนี้
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา
37.๒.๓ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๖ ปB ขึ้ น ไป) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๕
ปBการศึกษา
37.๒.๔ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต%อ เนื่ อ ง) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๑
ปBการศึกษา
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต ตองมีเวลาลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%นอยกว%า ๑ ปBการศึกษา
37.๒.๖ นิ สิ ต ตองสอบผ%า นและมี ผ ลการประเมิ น โดยสมบู ร ณ$ทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบียน ทั้งนี้ตองมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
37.๒.๗ นิสิตไดเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
37.๒.๘ นิสิตตองสอบไดวุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะดานคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ
จากหน%วยงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
37.๒.๙ นิสิตตองไดรับวุฒิบัตรการเขาร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%นอยกว%าจํานวนชั่วโมงที่สภาวิชาการกําหนด
37.๒.๑๐ นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 38 การอนุมัติใหปริญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณานิ สิ ต ที่ เปนไปตามขอ 37 ซึ่ ง ไดแสดงความจํ า นงขอสํ า เร็ จ
การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$
ดังต%อไปนี้
38.๑ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองเปนนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBขึ้นไป
38.๒ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
38.๓ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจํานวนหน%วยกิต
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ได
ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่น ใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต

- ๑๘ 38.๔ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํานวนหน%วย
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป)
โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต%
๓.๖๐ ขึ้นไปไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่นใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต
ขอ 39 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีขอขัดของหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ใหอธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559
(ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

