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สารบัญ 
 

หมวด  หน'า 
หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 1 
หมวดท่ี 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร  8 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร�างของหลักสูตร 11 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู� กลยุทธ8การสอนและประเมินผล  50 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ8ในการประเมินผลนิสิต 67 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย8 68 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 70 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 76 
ภาคผนวก   
ภาคผนวก ก คําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 77 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย8ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย8  79 
 ประจําหลักสูตร  
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว@างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 88 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตร  
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
ภาคผนวก ง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร8 113 
ภาคผนวก จ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 131 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร8 
 

หมวดท่ี 1 ข'อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :     25480221105047 
ภาษาไทย :     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)        
ชื่อย@อ (ไทย)          
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   
ชื่อย@อ (อังกฤษ)    

:   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) 
:   ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) 
:   Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts) 
:   B.F.A. (Performing Arts) 

 
3. วิชาเอก  

ไม@มี 
 

4. จํานวนหน7วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม@น�อยกว@า 130 หน@วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปZ 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาท่ีใช'  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป\นภาษาไทย  
5.4 การรับเข'าศึกษา  
 รับนักเรียนไทยและนักเรียนต@างชาติท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได� 
5.5 ความร7วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป\นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.6 การให'ปริญญาแก7ผู'สําเร็จการศึกษา 
 ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

6.2 ได�รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 
 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 
6.3 ได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 
 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2561 
6.4 เป_ดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปZการศึกษา 2560 เป\นต�นไป 

 
7. ความพร'อมในการเผยแพร7หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร�อมในการเผยแพร@คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห@งชาติ ในปZการศึกษา 2562 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได'หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ศิลป_นนักแสดง 
8.2 ผู�ฝaกสอนและวิทยากรด�านศิลปะการแสดง และภูมิปbญญาท�องถ่ิน 
8.3  ผู�ประกอบการธุรกิจการแสดง นักจัดการศิลปะการแสดง ผู�กํากับการแสดง ผู�ประพันธ8บทละคร  

นักออกแบบฉาก แสง ท@ารําเต�น แต@งกายและแต@งหน�าประกอบการแสดง 
8.4  นักวิชาการ นักวิจัยทางด�านศิลปะการแสดง 
8.5  เจ�าหน�าท่ี พนักงานด�านศิลปะการแสดงและศิลปวัฒนธรรม 
8.6 รับราชการครู (ศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพ่ิมเติม 2 ปZ) อาจารย8ในสถาบันอุดมศึกษา 
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9.  ช่ือ นามสกุล ตําแหน7ง และคุณวุฒิของอาจารย!ผู'รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน7ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป@ 

1 นายธรรมนิตย8  นิคมรัตน8 ผู�ช@วย ศศ.ม. นาฏยศิลปdไทย จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 2540 
  ศาสตราจารย8 กศ.บ. การประถมศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต� 2531 
2 นางสาวธนภรณ8 แสนอ�าย อาจารย8 ศป.ด. 

อ.ม. 
ศิลปกรรมศาสตร8 
ศิลปะการละคร 

จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 

2560 
2552 

   ศป.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับ2) 

นาฏยศิลปd จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 2550 

3 นายเฉลมิพล  จันทรโชต ิ อาจารย8 ศศ.ม. ศิลปะการแสดง ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2556 
   ศ.บ. นาฏศิลปdไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปd 2543 
4 นางสาวสายฝน  ไฝเส�ง อาจารย8 ศศ.ม. ศิลปะการแสดง ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2556 
   ศศ.บ. ศิลปะการแสดง ม.ทักษิณ 2552 
5 นางอรวรรณ  โภชนาธาร อาจารย8 ศศ.ม. นาฏยศิลปdไทย จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 2542 
   ศษ.บ. 

(เกียรตินิยม
อันดับ2) 

นาฏศิลปdไทย สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศร8 

2536 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
 
11. สถานการณ!ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปBนในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ!หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic  Development) หมายถึง กระบวนการสร�างความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจได�เกิดข้ึนอย@างต@อเนื่องยาวนาน  มีการเปลี่ยนแปลงต@าง ๆ ในโครงสร�างของระบบเศรษฐกิจ   
โดยมีเปkาหมายเพ่ือลดหรือขจัดปbญหาความยากจน  การว@างงาน  การกระจายรายได�  พร�อมกับมีการ
เปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคมไปในทางท่ีดีข้ึน  โดยใช�ทรัพยากรเท@าท่ีจําเป\นและต�องตระหนักถึงผลกระทบ
ต@อสิ่งแวดล�อม  เพ่ือสงวนทรัพยากรไว�ตอบสนองความจําเป\นของคนรุ@นต@อไปในอนาคตของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

“ประเทศไทย 4.0”  เป\นวิสัยทัศน8เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจบนวิสัยทัศน8ท่ี ว@า “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” มีภารกิจในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเพ่ือ
ปรับแก� จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร�างหนทางพัฒนาประเทศให�เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม@ ๆท่ีเปลี่ยนแปลงอย@างรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได�  “ประเทศไทย 4.0” ต�องการ
ปรับ เปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู@  “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ี ขับเคลื่อนด�วย
นวัตกรรม”  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู@การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี 
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ความคิดสร�างสรรค8 และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสู@การเน�นภาคบริการมากข้ึน 
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปbจจุบัน ไปสู@การเกษตรสมัยใหม@ ท่ีเน�นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming) เป\นเกษตรกรแบบเป\นผู�ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs
หรือ SMEs ท่ีมีอยู@ไปสู@การเป\น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม@ท่ีมีศักยภาพสูงและเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะตํ่าไปสู@แรงงานท่ีมีความรู� ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง มีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร�างสรรค8 นวัตกรรม วิทยาศาสตร8 เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา  

จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในปbจจุบัน นับเป\นส@วนสําคัญมากต@อสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ต�องผลิตบัณฑิตออกมาให�มีคุณสมบัติสอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานในปbจจุบัน การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงมุ@งเน�นผู�ท่ีมีความรู� ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง มีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร�างสรรค8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการเจริญเติบโตอุตสาหกรรมสร�างสรรค8 วัฒนธรรม และบริการท่ีมี
มูลค@าสูง  

11.2 สถานการณ!หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในปbจจุบันดําเนินไปอย@างรวดเร็ว ทําให�ประเทศไทย

เปลี่ยนจากสังคมเกษตรไปสู@สังคมอุตสาหกรรมท่ีมีโครงสร�างและความสัมพันธ8ท้ังภายในและภายนอกท่ี
ค@อนข�างสลับซับซ�อน ส@งผลให�วัฒนธรรมการดํารงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัฒน8
ส@งผลให�วัฒนธรรมต@างชาติเข�ามามีบทบาทในสังคมไทยอย@างรวดเร็วและรุนแรง จึงมีความจําเป\นท่ีต�องสร�างผู�ท่ี
มีความรู� ความสามารถด�านศิลปะการแสดงเพ่ืออนุรักษ8  สืบสาน  สร�างสรรค8 อย@างรู�เท@าทัน 
 
12. ผลกระทบจากข'อ 11.1 และ 11.2 ต7อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข'องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ศิลปวัฒนธรรมเป\นสิ่งท่ีอยู@คู@กับสังคมไทยมาเป\นเวลาช�านานนับแต@ประเทศไทย 1.0 สังคม

เกษตรกรรมแบบด้ังเดิม ประเทศไทย 2.0 กระแสยุคทองของอุตสาหกรรมส@งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงสู@สังคม
อุตสาหกรรมเบา ต@อมาประเทศไทย 3.0 เป\นการก�าวเข�าสู@อุตสาหกรรมหนัก คนในสังคมเริ่มมีความคิด มีความ
เป\นอยู@แบบตะวันตก มีพัฒนาการท่ีก�าวกระโดดแต@อ@อนแอเร@งรีบเจริญเติบโต เพ่ือตามให�ทันประเทศอ่ืนท่ี
ทันสมัย มีการนําอุตสาหกรรมของต@างประเทศเข�ามาทําให�ประเทศมีความทันสมัยมากข้ึน รากเหง�าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยได�เริ่มจางหายไปในช@วงยุคนี้  ประเทศไทย 4.0 ได�มุ@งเปkาการเปลี่ยนแปลงให�มีการ
เจริญเติบโตแบบยั่งยืน สามารถยืนอยู@บนลําแข�งของตนเองด�วยองค8ความรู� วิทยาศาสตร8เทคโนโลยี และ
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยอาศัยการขับเคลื่อนด�วยปbญญา (นวัตกรรม องค8ความรู�และการบริหารจัดการ) 
ในทิศทางท่ีนําสิ่งท่ีมีคุณค@ามาสร�างให�เกิดมูลค@า  และต�องรักษาความสมดุลระหว@างการสร�างมูลค@า รักษาคุณค@า 
วัฒนธรรมผ@านการผสมผสานแนวคิดใหม@ของเทคโนโลยี และการดํารงชีวิต เพ่ือสร�างเสน@ห8 แปลงมูลค@าเป\น
คุณค@า โดยการรักษาตัวตนความเป\นไทย ประกอบด�วย เอกลักษณ8ทางวัฒนธรรม และแหล@งมรดกทาง
วัฒนธรรมให�สามารถสร�างมูลค@าได�และสามารถใช�คุณค@าความเป\นไทยผสมผสานกับองค8ประกอบอ่ืนส@งเสริมให�
เกิดเวทีของ Creative Industry และ Creative Economy ข้ึน ศาสตร8ทางด�านศิลปะการแสดงเป\นส@วนหนึ่ง
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ของศิลปวัฒนธรรมของชาติท่ีเกิดข้ึน ดํารงอยู@ และพัฒนาตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงมีความ
จําเป\นท่ีต�องมุ@งเปkาการผลิตบัณฑิตให�เป\นผู�มีความรู�ความสามารถทางด�านศิลปะการแสดงท่ีมีตัวตนความเป\น
ไทยและมีเอกลักษณ8เฉพาะตัวท่ีชัดเจน ผสมผสานกับนวัตกรรมใหม@เพ่ืออนุรักษ8 สืบสาน สร�างสรรค8 อย@างรู�เท@า
ทันและสร�างมูลค@าได�อย@างยั่งยืน  

12.2 ความเก่ียวข'องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มุ@งผลิตบัณฑิตให�มีความรู� สู�งาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 
สามารถมีส@วนร@วมในการพัฒนาสังคม มีจิตสํานึกในการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
นอกจากนั้น ยังมุ@งแสวงหา พัฒนาองค8ความรู�และให�บริการวิชาการรวมท้ังทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
สืบสานดํารงไว�ซ่ึงเอกลักษณ8ของท�องถ่ินและของชาติ 
13. ความสัมพันธ!กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปDดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ7มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปDดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต�องเรียนรายวิชาในหมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หน@วยกิต โดยแบ@งเป\น 2 กลุ@ม ดังนี้ 

1. วิชาบังคับ      จํานวน 18 หน7วยกิต 
1.1 กลุ@มการใช�ภาษา    จํานวน   9 หน@วยกิต 
1.2 กลุ@มบูรณาการ    จํานวน   9 หน@วยกิต 

2. วิชาเลือก      จํานวน 12 หน7วยกิต 
2.1 กลุ@มวิชาบังคับเลือก    จํานวน   3 หน@วยกิต 
2.2 กลุ@มวิชาเลือก    จํานวน   9 หน@วยกิต 

13.2 กลุ7มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปDดสอนให'ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต'องมาเรียน 
ไม@มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดให�อาจารย8ประจําท่ีสังกัดส@วนงานวิชาการและส@วนงานอ่ืนท่ีได�รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป\นผู�สอน โดยมีรองอธิการบดีท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบด�านวิชาการเป\นผู�
กํากับดูแล และฝxายวิชาการเป\นผู�ประสานงาน 

 

14. ความร7วมมือทางวิชาการกับหน7วยงานอ่ืน 

ลําดับท่ี หน7วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
1 สาขาวิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร8 

จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 
โครงการวิจัยโหมโรงดนตรีสามประสานกับเมธีวิจัย
อาวุโส ศ.ดร.พรรัตน8 ดํารุง และนํานิสิตจัดการ
แสดงประกอบการโหมโรงดนตรี 
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ลําดับท่ี หน7วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
2 โรงเรียนมัธยมภัทราวดี หัวหนิ อําเภอหัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ8 
นิสิตเข�าร@วมโครงการฝaกทักษะการแสดงละคร
พ้ืนบ�านและร@วมแสดง เรื่อง สังข8ทอง ในงาน
เทศกาลละครประจําปZของโรงเรียนภัทราวดี 

3 สาขาวิชาศิลปะการละคร มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมอาศรมศึกษาด�านการแสดงพ้ืนบ�าน  
4 มหาวิทยาลัยขอนแก@น  กิจกรรมอาศรมศึกษาด�านการแสดงพ้ืนบ�าน 
5 โรงเรียนเดชะปbตตนยานุกูล อ.เมือง  

จ.ปbตตานี 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีพ้ืนบ�านภาคใต� 

6 สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา นิสิตได�รับทุนแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจํานวน 3 
เดือน ณ.ประเทศอินโดนีเซีย 

7 สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กิจกรรมอาศรมศึกษาทางด�านนาฏศิลปdไทย 
8 วิทยาลัยนาฏศิลปdนครศรีธรรมราช กิจกรรมอาศรมศึกษาทางด�านนาฏศิลปdไทย 
9 ศูนย8ส@งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 วิทยาเขต
หาดใหญ@ 

กิจกรรมอาศรมศึกษาทางด�านนาฏศิลปdไทย 
กิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยน IMT-GT 

10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ8  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม IMT-GT 
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม IMT-GT 
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กิจกรรมอาศรมศึกษาทางด�านนาฏศิลปdไทย 
13 สยามนิรมิต จ.ภูเก็ต และสยามนิรมิต  

จ.กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมการส@งนิสิตฝaกประสบการณ8วิชาชีพ 

14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 วิทยาเขตตรัง การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย/
สร�างสรรค8ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ 

15 Universiti Pendidikan Sultan Idis (UPSI) 
ประเทศมาเลเซีย 

โครงการความร@วมมือการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหว@างมหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรมแสดง
การแสดงร@วมกันระหว@างนิสิตและบุคลากร 

16 Universiti Sains Malaysia (USM)  
ประเทศมาเลเซีย 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม IMT-GT 

17 สถานีโทรทัศน8ไทยรัฐทีวี บันทึกเทปการแสดงเพ่ือการออกอากาศเผยแพร@
ประจําช@องในรายการลักษณะไทย 

18 สถาบันวัฒนธรรมกัลยานิวัฒนา ร@วมแสดงเผยแพร@ทางวัฒนธรรมเป\นประจําทุกปZ 
19 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห@งชาติ (วช.) ส@งผลงานนิสิตเข�าร@วมประกวดในงาน การ

ประกวดสิ่งประดิษฐ8และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
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ลําดับท่ี หน7วยงาน โครงการ/กิจกรรม 
20 สํานึกงานการศึกษาเทศบาลเมืองปxาตอง  

จ.ภูเก็ต 
กิจกรรมเผยแพร@ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณี
สงกรานต8 และงานประเพณีลอยกระทง 

21 สํานักงานการท@องเท่ียวแห@งประเทศไทย  
จ.ภูเก็ต 

กิจกรรมเผยแพร@ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณี
สงกรานต8และงานประเพณีลอยกระทง 

22 คณะศิลปกรรมศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู�ทักษะทางด�านการแสดงละคร 

23 กรมส@งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู�ทางด�านวัฒนธรรม และแสดง
เผยแพร@ศิลปวัฒนธรรม 

24 Dinas Kebudayaan Province Bali แลกเปลี่ยนเรียนรู�ศิลปวัฒนธรรมทางด�านการ
แสดงนาฏศิลปdอินโดนีเซีย 

25 วิทยาลัยนาฏศิลปdพัทลุง แสดงร@วมในงานประเพณีสงกรานต8และงาน
ประเพณีลอยกระทง 

26 บ�านนครใน จัดการแสดงร@วมในงาน “หลาดสองเล” 
27 สํานักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดการแสดงร@วมในงานประจําจังหวัดสงขลา 
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หมวดท่ี 2 ข'อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค!ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 สืบสาน สร�างสรรค8ศิลปะการแสดง เพ่ือจรรโลงมนุษย8และสังคม   

1.2 ความสําคัญ 
เป\นหลักสูตรท่ีมุ@งเน�นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพียบพร�อมด�วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ เน�นการบูรณาการศาสตร8ทางด�านศิลปะการแสดงท้ังภูมิปbญญาไทย ปbญญาท�องถ่ิน 
และภูมิปbญญาสากล  มีความรู�ความเข�าใจเชิงลึกของหลักการทางวิชาการและทักษะทางด�านวิชาชีพ ตลอดจน
สามารถทําการวิจัยและปฏิบัติงานตามวิชาชีพ สืบสาน และสร�างสรรค8ศิลปะการแสดง  เพ่ือรับใช�สังคมท้ังใน
ระดับท�องถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาติ  

1.3 วัตถุประสงค!หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค!  
 มุ@งเน�นการผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะ ดังนี้   

1. มีความรู� รอบรู� และสามารถศึกษาค�นคว�าวิจัยและบูรณาการศิลปะการแสดงกับศาสตร8อ่ืนได� 
อย@างเหมาะสม 

2. มีทักษะปฎิบัติ สามารถสืบสาน สร�างสรรค8 พัฒนาและประยุกต8ศิลปะการแสดงใด�สอดคล�องกับ
สภาพสังคมในปbจจุบัน 

3. ใฝxรู� มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรณยาบรรณของนักแสดง 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ! หลักฐาน/ตัวบ7งช้ี 

1. ปรับหลักสูตรให�
สอดคล�องกับ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห@งชาติ พ.ศ. 2558 
(มคอ.1) 

- พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร โดยดําเนินตาม
โครงสร�างของ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห@งชาติ พ.ศ. 2558  

(มคอ.1)  

- โครงสร�างของหลักสูตรศิลปะการแสดง จํานวน
หน@วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม@น�อยกว@า 130 
หน@วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม@น�อยกว@า 30 หน@วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม@น�อยกว@า 94 หน@วยกิต 

วิชาแกน          28 หน@วยกิต 
วิชาเฉพาะด�าน       ไม@น�อยกว@า 43 หน@วยกิต 
วิชาเอก 

วิชาเอกบังคับ    17 หน@วยกิต 
วิชาเอกเลือก    ไม@น�อยกว@า  6 หน@วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม@น�อยกว@า  6 หน@วยกิต 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 9 - 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ! หลักฐาน/ตัวบ7งช้ี 

2. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ทุก 5 ปZ 

- ศึกษาและรวบรวมข�อมูล 
ความต�องการของบัณฑิต
และผู�ใช�บัณฑิต 

- ผลการเสนอความคิดเห็นของบัณฑิตและผู�ใช�
บัณฑิต 

- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
3. พัฒนาและปรับ

หลักสูตร ให�มีรายวิชา
แกนและวิชาเฉพาะ
มากข้ึน 

- นิสิตมีพ้ืนฐาน ความรู�ความ
เข�าใจ และทักษะท้ัง 3 ด�าน 
ได�แก@ โนรา นาฏศิลปd และ
การละคร 

- รายละเอียดของโครงสร�างหลักสูตร 
- ผลงานสร�างสรรค8ของนิสิต 
- ผลการประเมินความพึงพอใจจากจัดการเรียน
การสอน 

- ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู�ใช�บัณฑิต 
4. มีการประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา ทุกภาค
เรียนและนําผลการ
ประเมินมาใช�ในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

- นิสิตประเมินการเรียนการ
สอน ผ@านระบบ 

- อาจารย8ผู�สอนนําผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

- มีอาจารย8ผู�รับผิดชอบ
หลักสูตรดูแลและติดตาม
ผลการจัดการเรียนการสอน
ของคณาจารย8 

- ผลการประเมินความพึงพอใจจากจัดการเรียน
การสอน 

- การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห@งชาติ พ.ศ. 2558 (มคอ. 3 - 7) 

5. มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญ ทางด�านการ
สร�างสรรค8ผลงาน
ศิลปะการแสดง ตาม
กรอบงานวิจัยเชิง
สร�างสรรค8 

- สอดแทรกแนวคิดและ
วิธีการการสร�างสรรค8
ผลงานทางด�าน
ศิลปะการแสดง ท้ังในวิชา
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

- การจัดการเรียนการสอนให�
นิสิตสร�างสรรค8ผลงานการ
แสดง อย@างน�อย 1 ผลงาน 
ต@อ 1 เทอม 

- มีผู�ทรงคุณวุฒิ หรือ/และ 
ผู�เชี่ยวชาญ และ อาจารย8 
ให�คําปรึกษา และแนะนํา 

- ผลงานการสร�างสรรค8ของนิสิต ท่ีจัดแสดงต@อ
หน�าสาธารณะชน 

- ผลการประมินคุณภาพผลงานจากผู�ทรงคุณวุฒิ 
หรือ/และ ผู�เชี่ยวชาญ และอาจารย8 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและผู�ชม 
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แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ! หลักฐาน/ตัวบ7งช้ี 

6. มีการฝaกประสบการณ8
ทางด�าน
ศิลปะการแสดง
โดยตรง 

- ตามหลักสูตร นิสิตต�อง
ฝaกงานทางด�าน
ศิลปะการแสดง จํานวน 
200 ชั่วโมง 

- รายงานผลการประเมินจากหน@วยงานท่ีนิสิตไป
ฝaกงาน 

- บันทึกการฝaกงานจากนิสิต 

7. เพ่ิมทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด�าน 
ท้ังทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

- นิสิตต�องดําเนินการ
สร�างสรรค8ผลงาน
ศิลปะการแสดงด�วย
กระบวนการวิจัยในวิชา
ศิลปะการแสดงนิพนธ8ตาม
หมวดวิชาเอกเลือก  

- รูปเล@มรายงานของศิลปะการแสดงนิพนธ8 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู�ใช�บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร'างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
การจัดการศึกษาใช�ระบบทวิภาค โดยเป\นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 1 ข�อ 8 (ภาคผนวก จ) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร'อน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร�อน โดยถือเป\นภาคเรียนหนึ่งของปZการศึกษาด�วยก็ได� และให�
มีจํานวนชั่วโมงการเรียนแต@ละรายวิชาเท@ากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนท่ี 1 หรือภาคเรียนท่ี 2 ให�เป\น 
ไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 1 ข�อ 8 
(ภาคผนวก จ) 

1.3 การเทียบเคียงหน7วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม@มี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนท่ี 1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
ภาคเรียนท่ี 2  เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
ภาคเรียนฤดูร�อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู'เข'าศึกษา  
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไม@ตํ่ากว@าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท@าท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รับรอง 
2.2.2 เป\นผู�มีความประพฤติดีและเป\นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 3 ข�อท่ี 12 (ภาคผนวก จ) 
2.3 ปIญหาของนิสิตแรกเข'า  

2.3.1 ปbญหาการปรับตัว วิธีการเรียนรู�และการใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
2.3.2 ปbญหาเรื่องการขาดแคลนทุนทรัพย8 
2.3.3 นิสิตมีคุณสมบัติไม@สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสูตร 
2.3.4 ความรับผิดชอบและความอดทน 
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2.4 กลยุทธ!ในการดําเนินการเพ่ือแก'ไขปIญหา/ข'อจํากัดของนิสิตในข'อ 2.3 
ปIญหาของนิสิตแรกเข'า กลยุทธ!ในการดําเนินการแก'ไขปIญหา 

1. ปbญหาการปรับตัว วิธีการเรียนรู�และใช�ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

- อาจารย8ท่ีปรึกษาแนะแนวให�คําปรึกษา และจัดกิจกรรม
พบปะนิสิตท้ัง 4 ชั้นปZ ให�รุ@นพ่ีรู�จักรุ@นน�อง ท้ังโครงการ
ภายในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและภายนอก 

2. ปbญหาเรื่องการขาดแคลนทุนทรัพย8 - จัดหาแหล@งทุนท้ังภายในและภายนอกให�แก@นิสิต 
- ส@งเสริมให�นิสิตฝaกทักษะทางด�านการแสดง และการ

แต@งหน�าแต@งกายเพ่ือการแสดงเพ่ือหารายได�ในระหว@าง
เรียน 

3. นิสิตมีคุณสมบัติไม@สอดคล�องกับโครงสร�าง
ของหลักสูตร 
 

- จัดโครงการปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร�อมทางด�าน
ศิลปะการแสดง เพ่ือแนะแนวการเรียนในหลักสูตรให�
นิสิตได�เตรียมความพร�อมต@อการเรียนทักษะการแสดง
ท้ัง 3 ด�าน คือ โนรา นาฏศิลปdไทย และการละคร  

- ฝaกทักษะทางด�านปฎิบัตินอกชั้นเรียนโดยมีอาจารย8และ
รุ@นพ่ีเป\นผู�ดูแล แนะนํา 

4. ความรับผิดชอบและความอดทน - ส@งเสริมให�นิสิตเข�าร@วมกิจกรรมของสาขาเพ่ือฝaกให�นิสิต
มีความอดทน 

- ฝaกให�นิสิตทํางานร@วมกับอาจารย8  รุ@น พ่ี  รุ@นน�องใน
สาขาวิชา ในกิจกรรมการแสดงเพ่ือบริการวิชาการใน
หน@วยงานต@างๆ 

 
2.5 แผนการรับนิสิตและผู'สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป@  

ระดับช้ันป@ 
จํานวนนิสิตในแต7ละป@การศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปZท่ี 1 45 45 45 45 45 
ชั้นปZท่ี 2 - 45 45 45 45 
ชั้นปZท่ี 3 - - 45 45 45 
ชั้นปZท่ี 4    45 45 

รวม 45 90 135 180 180 
คาดว7าจะสําเร็จการศึกษา - - - 45 45 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช�งบประมาณเงินรายได�และรายจ@ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน7วย : บาท) 

ประมาณจากค@าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ@ายภาคเรียนละ 12,000 บาท ตลอดหลักสูตร 96,000 บาท  
 

2.6.2 งบประมาณรายจ7าย (หน7วย : บาท)  

รายจ7าย 
ป@งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร  222,660 236,019 250,180 265,190 281,101 
2. งบดําเนินการ  526,500 631,800 7,581,600 909,792 1,091,750 
3. งบลงทุน  1,032,000 1,135,200 1,248,720 1,373,542 1,510,896 
4. งบเงินอุดหนุน  300,000 330,000 363,000 3,993,000 4,392,300 

รวมท้ังส้ิน 2,081,160 2,333,019 2,620,060 2,947,824 3,322,977 
จํานวนนิสิต 45 90 135 180 180 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน7วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข'ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบจะต�องครอบคลุมเนื้อหาของ
คําอธิบายรายวิชาตามโครงสร�างท่ีนิสิตต�องเรียนไม@น�อยกว@าร�อยละ 75 รายวิชาท่ีโอนต�องเป\นรายวิชาท่ีนิสิต
เคยเรียนมาแล�วไม@เกิน 5 ปZ และได�รับระดับข้ันไม@ตํ่ากว@า C หรือได�รับค@าระดับข้ันไม@ตํ่ากว@า 2.00 และเป\นไป
ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7 ข�อ 30 
ข�อ 31 ข�อ 32 ข�อ 33 และข�อ 34 (ภาคผนวก จ) 

รายรับ 
ป@งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค@าลงทะเบียน 1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 4,320,000 

รวมรายรับ 1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 4,320,000 
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3. หลักสูตรและอาจารย!ผู'สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน7วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม7น'อยกว7า 130 หน7วยกิต 
 3.1.2 โครงสร'างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม7น'อยกว7า 30 หน7วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม7น'อยกว7า 94 หน7วยกิต 
 วิชาแกน  28 หน@วยกิต 
 วิชาเฉพาะด�าน ไม@น�อยกว@า 43 หน@วยกิต 
 วิชาเอก  23 หน@วยกิต 
     วิชาเอกบังคับ  17 หน@วยกิต 
     วิชาเอกเลือก ไม@น�อยกว@า   6 หน@วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม7น'อยกว7า   6 หน7วยกิต 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม7น'อยกว7า 30 หน7วยกิต 

วิชาบังคับ  18 หน7วยกิต 
กลุ7มการใช'ภาษา  9 หน7วยกิต 

0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  
0000122 การอ@านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Read and Write in Basic English  
กลุ7มบูรณาการ 9 หน7วยกิต 

0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  
0000162 สิ่งแวดล�อมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  
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วิชาเลือก 12 หน7วยกิต 
กลุ7มวิชาบังคับเลือก 3 หน7วยกิต 

 เลือกจากรายวิชา    
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนท�องถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  
หมายเหตุ : กรณีท่ีเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป\นวิชาบังคับเลือกแล�ว สามารถเลือก 
               รายวชิาท่ีเหลือเป\นวิชาเลือกได� 

กลุ7มวิชาเลือก 9 หน7วยกิต 
วิชาเลือก 9 หน@วยกิต จะต�องมีวิชาเลือกจากท้ังรายวิชาในกลุ@มภาษาและกลุ@มบูรณาการ 
 เลือกจากรายวิชากลุ7มการใช'ภาษา   
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม@า 3(3-0-6) 

 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 

 Vietnamese Language and Culture  
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 

 Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุxน 3(3-0-6) 

 Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

 Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

 Malay Language and Culture  
 เลือกจากรายวิชากลุ7มบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Religion Principles for Life Development 
0000165 ชมศิลปd ดูหนัง ฟbงเพลง 2(2-0-4) 

 Audio and Visual Art Appreciation  
0000166 ไฟฟkากับชีวิต 2(2-0-4) 

 Electricity and Life  
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0000167 อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

0000168 การอ@านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

0000264 เศรษฐศาสตร8และการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2(2-0-4) 

 Food and Energy Security for Quality of Life  
0000266 เศรษฐกิจสร�างสรรค8 2(2-0-4) 

 Creative Economy  
0000267 ทัศนศิลปdและสังคีตวิจักษ8 2(2-0-4) 

 Visual Art and Music Appreciation  
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Governance  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม7น'อยกว7า 94 หน7วยกิต 
 วิชาแกน  28 หน7วยกิต 

0607101 ศิลปะการแสดงปริทัศน8 3(3-0-6) 
 Performing Arts Review  

0607102 พัฒนาการศิลปะการแสดงของไทย 3(3-0-6) 
 Development of Thai Performing Arts 

0607103 พิธีไหว�ครูศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
 Rite of Homage to Performing Arts Masters 

0607104 วรรณกรรมการแสดง 3(3-0-6) 
 Literature for Performance 

0607201 นาฏศิลปdตะวันออก 3(2-2-5) 
 Oriental Dances 

0607202 การแสดงพ้ืนบ�านของไทย 3(2-2-5) 
 Thai Folk Performances 

0607203 ดนตรีเพ่ือการแสดง 3(2-2-5) 
 Music for Performance 
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0607301 นาฏศิลปdตะวันตก 3(2-2-5) 
 Western Dances 

0607302 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
 Laws Relating to Performing Arts 

0607401 การวิจารณ8การแสดง 3(3-0-6) 
 Performing Review 

 วิชาเฉพาะ  43 หน7วยกิต 
0607111 การรําโนราข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Basic Nora Dance 
0607112 นาฏศิลปdไทยเบ้ืองต�น 3(2-2-5) 

 Basic Classical Thai Dance 
0607113 การแสดงเบ้ืองต�น 3(2-2-5) 

 Basic Acting 
0607211 การรําโนราสิบสองท@า 3(2-2-5) 

 Performance of Twelve Nora Dance Postures  
0607212 ระบํามาตรฐาน 3(2-2-5) 

 Standard Dancing Styles 
0607213 การแสดง 1 3(2-2-5) 

 Acting 1 
0607214 การออกแบบการแต@งหน�าและเครื่องแต@งกายเพ่ือการแสดง 3(2-2-5) 

 Make-up and Costume Designing for Performance 
0607215 การออกแบบฉากและแสงเพ่ือการแสดง 3(2-2-5) 

 Stage Designing and Creation for Performance  
0607311 การออกแบบศิลปdสําหรับการแสดง 3(2-2-5) 

 Arts Designing for Performance 
0607312 ศิลปะการแสดงกับชุมชน 3(2-2-5) 

 Performing Arts for Community 
0607313 การบรรยายประกอบการแสดง 2(1-2-3) 

 Narration for Performances 
0607314 ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 

 Research Method in Performing Arts 
0607315 การจัดการการแสดง 3(2-2-5) 

 Production  Management 
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0607411 ศิลปะการแสดงสร�างสรรค8 3(2-2-5) 
 Create Performance Arts 

0607412 สัมมนาศิลปะการแสดง 2(1-2-3) 
  Performing Arts Seminar 
 วิชาเอก ไม7น'อยกว7า 23 หน7วยกิต 
 ให'เลือกจากกลุ7ม ก., ข. หรือ ค. เพียงกลุ7มเดียว 
 ก. โนรา 

วิชาเอกบังคับ  17 หน7วยกิต 
0607321 การรําโนราทําบทสีโตผันหน�า  3(2-2-5) 

 Nora Dance to the Tune of See Toh Face Turning   
0607322 การรําโนราเพลงทับเพลงโทน 1 3(2-2-5) 

 Nora Dance to the Tunes of Rhythm Marker and Long Drum 1  
0607323 การรําโนรานายโรง 3(2-2-5) 

 Nora Troupe Leader Dance  
0607324 การแสดงโนราสร�างสรรค8 3(2-2-5) 

 Creative Nora Performance 
0607421 ศิลปะการแสดงนิพนธ8 (โนรา) 5(2-6-7) 

 Senior Project in Performing Arts (Nora) 
วิชาเอกเลือก ไม7น'อยกว7า  6 หน7วยกิต 

0607325 การออกแบบและประดิษฐ8เครื่องแต@งกายโนรา 3(2-2-5) 
 Nora Costume Designing and Production  

0607326 การออกแบบท@ารําโนราเพลงโค 3(2-2-5) 
 Designing the Nora Kho song Dance Poture  

0607327 การแสดงพรานและทาสี 3(2-2-5) 
 Performance of the Roles of Hunter and Female Clown  

0607422 การรําโนราเพลงทับเพลงโทน 2 3(2-2-5) 
 Nora Dance to the Tunes of Rhythm Marker and Long Drum 2 

0607423 การแสดงโนราโรงครู 3(2-2-5) 
 Performance of Master Stage Nora Dance 

0607424 การแสดงละครโนรา 3(2-2-5) 
 Nora Drama Performance 
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 ข. นาฏศิลปOไทย 
วิชาเอกบังคับ  17 หน7วยกิต 

0607331 ระบําเบ็ดเตล็ด 3(2-2-5) 
 Miscellaneous Dances 

0607332 รําหน�าพาทย8 3(2-2-5) 
 Idiosyncratic Dances 

0607333 การออกแบบท@ารําเต�น 3(2-2-5) 
 Choreography 

0607334 รําเด่ียว 3(2-2-5) 
 Solo  Dance 

0607431 ศิลปะการแสดงนิพนธ8 (นาฏศิลปdไทย) 5(2-6-7) 
 Senior Project in Performing Arts (Thai Dance) 

วิชาเอกเลือก ไม7น'อยกว7า 6 หน7วยกิต 
0607335 การแต@งกายและแต@งหน�านาฏศิลปdไทย 3(2-2-5) 

 Thai dance Costume Designing and Make-up Application 
0607336 ระบําโบราณคดี 3(2-2-5) 

 Archaeology Dance 
0607337 รําคู@ 3(2-2-5) 

 Duet Dance 
0607338 โขน 3(2-2-5) 

 Khon 
0607432 การแสดงละครรํา 3(2-2-5) 

 Dance Drama Performance 
0607433 การประพันธ8บทสําหรับการแสดงนาฏศิลปdไทย 3(2-2-5) 

 Composition for Thai Dancing Arts Performances 
0607434 อาศรมศึกษา 3(2-2-5) 

 Hermitage Study 
 ค. การละคร 

วิชาเอกบังคับ  17 หน7วยกิต 
0607341 การกํากับการแสดงเบ้ืองต�น 3(2-2-5) 

 Basic  Directing 
0607342 การวิเคราะห8บทละคร 3(3-0-6) 

 Play Analysis 
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0607343 การกํากับการแสดง 1 3(2-2-5) 
 Directing 1 

0607344 การเขียนบทละคร 1 3(2-2-5) 
 Playwriting 1 

0607441 ศิลปะการแสดงนิพนธ8 (การละคร) 5(2-6-7) 
 Senior Project in Performing Arts (Drama) 

วิชาเอกเลือก ไม7น'อยกว7า 6 หน7วยกิต 
0607345 ละครร@วมสมัย 3(2-2-5) 

 Contemporary Theater 
0607346 วรรณกรรมการละครเวที 3(3-0-6) 

 Dramatic Literature 
0607347 ละครสําหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5) 

 Drama for Children and Youth 
0607348 ละครเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

 Drama in Education and Community Development  
0607349 การออกแบบฉากและแสงเพ่ือการแสดงข้ันสูง 3(2-2-5) 

 Advance Designing Stage and Lighting for Performance 
0607442 การแสดง 2 3(2-2-5) 

 Acting 2 
0607443 การกํากับการแสดง 2 3(2-2-5) 

 Directing 2 
0607444 การเขียนบทละคร 2 3(2-2-5) 

 Playwriting 2 
0607445 การแต@งหน�าเทคนิคพิเศษ 3(2-2-5) 

 Make-up for Special Effect 
0607446 การออกแบบเครื่องแต@งกายสําหรับละคร 3(2-2-5) 

 Drama Costume Designing 
0607447 การฝaกใช�เสียงและการขับร�องในการแสดง 3(2-2-5) 

 Voice Training and Singing for Acting 
วิชาประสบการณ!เชิงปฏิบัติ 

0607451 ฝaกประสบการณ8วิชาฃีพ 200 ชั่วโมง 
  Practicum Professional 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม7น'อยกว7า 6 หน7วยกิต 
 กําหนดให�เลือกเรียนรายวิชาท่ีเป_ดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชาใน

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะท่ีหลักสูตรสังกัด ท้ังนี้รายวิชาดังกล@าว
ต�องเป\นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม@เกิน 4 ปZ นับถึงวันท่ีขอโอน 

หมายเหตุ  รายวิชา 0607451 ฝaกประสบการณ8วิชาชีพ ไม@กําหนดหน@วยกิต และมีการ
ประเมินผลเป\นสัญลักษณ8 S, U ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2556 หมวดท่ี 5 ข�อ 21.1 (ภาคผนวก จ) 

 
ความหมายของรหัสวิชา 

เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใช�ในหลักสูตร  ประกอบด�วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัสสองหลักแรก หมายถึง เลขรหัสคณะ 

เลข 06 หมายถึง คณะศิลปกรรมศาสตร8 
เลขรหัสหลักท่ีสามและส่ี หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 

เลข 07 หมายถึง สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
เลขรหัสหลักท่ีห'า หมายถึง ช้ันป@ท่ีเปDดสอน 

เลข 1 หมายถึง ชั้นปZท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปZท่ี 2 

เลข 3 หมายถึง ชั้นปZท่ี 3 

เลข 4 หมายถึง ชั้นปZท่ี 4 

เลขรหัสหลักท่ีหก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ7มวิชา 
เลข 0 หมายถึง วิชาแกน 
เลข 1 หมายถึง วิชาเฉพาะด�าน 
เลข 2 หมายถึง วิชาเอกโนรา 
เลข 3 
เลข  4 
เลข  5 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

วิชาเอกนาฏศิลปdไทย 
วิชาเอกการละคร 
ประสบการณ8ภาคสนาม 

เลขรหัสหลักสุดท'าย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต7ละหมวดวิชาหรือกลุ7มวิชา 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
หน7วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม7น'อยกว7า 130 หน7วยกิต 

ชั้นป@ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 หน7วยกิต  ชั้นป@ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  หน7วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8-9 

 วิชากลุ7มการใช'ภาษา 6   วิชากลุ7มการใช'ภาษา 3 
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6)  0000122 การอ@านและเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิต 3(3-0-6)   พ้ืนฐาน  
 ประจําวัน    วิชากลุ7มบูรณาการ 3 
 วิชากลุ7มบูรณาการ 3  0000162 สิ่งแวดล�อมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   วิชาเลือก 2-3 

 หมวดวิชาเฉพาะด'าน 8   (เลือกจากกลุ@มรายวิชาเลือก)  
0607101 ศิลปะการแสดงปริทัศน8 3(3-0-6)   หมวดวิชาเฉพาะด'าน 12 
0607102 พัฒนาการศิลปะการแสดงของไทย 3(2-2-5)  0607111 การรําโนราข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
0607103 พิธีไหว�ครูศลิปะการแสดง 2(2-0-4)  0607112 นาฏศิลปdไทยเบ้ืองต�น 3(2-2-5) 
    0607113 การแสดงเบ้ืองต�น 3(2-2-5) 
    0607104 วรรณกรรมการแสดง 3(3-0-6) 
  รวมหน7วยกิต 17    รวมหน7วยกิต 20 - 21 
ชั้นป@ท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 หน7วยกิต   ชั้นป@ท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  หน7วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป 5 - 6   วิชาศึกษาท่ัวไป 7 - 9 
 วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา) 3   วิชากลุ7มบูรณาการ 3 
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5)  0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
0000263 วิถีชุมชนท�องถ่ิน 3(1-6-2)   วิชาเลือก 4 - 6 
 วิชาเลือก 2 - 3   (เลือกจากกลุ@มรายวิชาเลือก)  
 (เลือกจากกลุ@มรายวิชาเลือก)    หมวดวิชาเฉพาะด'าน 12 

 หมวดวิชาเฉพาะด'าน 12  0607201 นาฏศิลปdตะวันออก 3(2-2-5) 
0607211 การรําโนราสิบสองท@า 3(2-2-5)  0607202 การแสดงพ้ืนบ�านของไทย 3(2-2-5) 
0607212 ระบํามาตรฐาน 3(2-2-5)  0607203 ดนตรเีพ่ือการแสดง 3(2-2-5) 
0607213 การแสดง 1 3(2-2-5)  0607215 การออกแบบฉากและแสงเพ่ือการ 3(2-2-5) 
0607214 การออกแบบการแต@งหน�าและ 3(2-2-5)   แสดง  
 การแต@งกายเพ่ือการแสดง      
 หมวดวิชาเลือกเสรี 2     
....... ................................................... 2(........)     
  รวมหน7วยกิต 19 - 20    รวมหน7วยกิต 19 - 21 
       
 
       



มคอ.2 ปริญญาตรี - 23 - 

ชั้นป@ท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 หน7วยกิต   ชั้นป@ท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  หน7วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด'าน 11   หมวดวิชาเฉพาะด'าน 8 

0607301 นาฏศิลปdตะวันตก 3(2-2-5)  0607314 ระเบียบวิธีวิจยัศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
0607311 การออกแบบศิลปdสําหรับการแสดง 3(2-2-5)  0607302 กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ 2(2-0-4) 
0607312 ศิลปะการแสดงกับชุมชน 3(2-2-5)   ศิลปะการแสดง  
0607313 การบรรยายประกอบการแสดง 2(1-2-3)  0607315 การจัดการการแสดง 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับ 6   วิชาบังคับ 6 
 ก. โนรา    ก. โนรา  
0607321 การรําโนราทําบทสโีตผันหน�า 3(2-2-5)  0607323 การรําโนรานายโรง 3(2-2-5) 
0607322 การรําโนราเพลงทับเพลงโทน1 3(2-2-5)  0607324 การแสดงโนราสร�างสรรค8 3(2-2-5) 
 ข. นาฏศิลปOไทย    ข. นาฏศิลปOไทย  
0607331 ระบําเบ็ดเตล็ด 3(2-2-5)  0607333 การออกแบบท@ารําเต�น 3(2-2-5) 
0607332 รําหน�าพาทย8 3(2-2-5)  0607334 รําเดีย่ว 3(2-2-5) 
 ค. การละคร    ค. การละคร  
0607341 การกํากับการแสดงเบ้ืองต�น 3(2-2-5)  0607343 การกํากับการแสดง 1 3(2-2-5) 
0607342 การวิเคราะห8บทละคร 3(3-0-6)  0607344 การเขียนบทละคร 1 3(2-2-5) 
     วิชาเลือก 3 
 วิชาเลือกเสรี 2  ให�เลือกจากกลุ@ม ก, ข หรือกลุ@ม ค กลุ@มใดกลุ@มหน่ึง 
....... ........................................... 2(..........)  0607... ...................................................... 3(...........) 
  รวมหน7วยกิต 19    รวมหน7วยกิต 17 
ชั้นป@ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 หน7วยกิต   ชั้นป@ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 หน7วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะด'าน 8   หมวดวิชาเฉพาะด'าน 5 
0607411 ศิลปะการแสดงสร�างสรรค8 3(2-2-5)                  เลือก 1 วิชา 
0607401 การวิจารณ8การแสดง 3(3-0-6)  0607421 ศิลปะการแสดงนิพนธ8 (โนรา) 5(2-6-7) 
0607412 สัมมนาศิลปะการแสดง 2(1-2-3)  0607431    ศิลปะการแสดงนิพนธ8 (นาฏศิลปdไทย) 5(2-6-7) 
 วิชาเลือก 3  0607441 ศิลปะการแสดงนิพนธ8 (การละคร) 5(2-6-7) 
ให�เลือกจากกลุ@ม ก, ข หรือกลุ@ม ค กลุ@มใดกลุ@มหน่ึง     
0607... ................................................ 3(2-2-5)     
 วิชาเลือกเสรี 2     
................ ....................................... 2(..........)     
 วิชาประสบการณ!เชิงปฏิบัติ      
0607451 ฝaกประสบการณ8วิชาชีพ -     
  รวมหน7วยกิต 13    รวมหน7วยกิต 5 

 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 24 - 

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

การใช�ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟbงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุปความ และ
นําเสนอด�วยการพูดหรือเขียน ศึกษาค�นคว�าความรู�จากการอ@านสื่อสิ่งพิมพ8และสื่ออิเล็กทรอนิกส8 วิเคราะห8 
สังเคราะห8 นําเสนอด�วยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม 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 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life 

ฟbง พูด อ@าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ8ต@าง ๆ โดยเน�นการฟbง พูด เพ่ือการสื่อสาร 
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations with an 

emphasis on listening and speaking communication skills 
 

0000122 การอ7านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English  

หลักการ กลวิธีการอ@านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝaกอ@านและเขียนประโยคและข�อความสั้น ๆ เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on practice in 
reading and writing sentences and short passages for communication in daily life 
   

0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม7า 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture  

คําศัพท8 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ8ภาษาพม@าเบ้ืองต�นท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน โดยฝaกการฟbงและ
การพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม@า 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and cultural context 
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0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

คําศัพท8 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ8ภาษาเวียดนามเบ้ืองต�นท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน โดยฝaกการฟbง 
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of 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  

คําศัพท8 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ8ภาษาเกาหลีเบ้ืองต�นในชีวิตประจําวัน โดยฝaกฟbงและพูดใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural context 
   

0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุlน 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

คําศัพท8 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ8ภาษาญ่ีปุxนเบ้ืองต�นในชีวิตประจําวัน โดยฝaกฟbงและพูดใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมญ่ีปุxน 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used primarily in 
everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and cultural context 
   

0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

คําศัพท8 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ8ภาษาจีนเบ้ืองต�นท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน โดยฝaกการฟbง และการ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of 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  

ความรู�และทักษะการใช�ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต�น การเรียนรู�ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน8 วิถี
ชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 

Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication, learning about 
custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 
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0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

ความรู�พ้ืนฐานและดัชนีชี้วัดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตด�านร@างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส@งผลต@อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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 ส่ิงแวดล'อมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปbญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม นิเวศวิทยา และภัยพิบัติ จิตสํานึก
และจริยธรรมทางสิ่งแวดล�อม ประยุกต8ความรู�และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล�อม และ
ใช�นวัตกรรมเพ่ือการแก�ปbญหา 

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 
   

0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways  

ภูมิรัฐศาสตร8 ชาติพันธุ8สัมพันธ8 ความเป\นมา อัตลักษณ8ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธ8กับโลกภายนอก สถานการณ8ปbจจุบันและ
แนวโน�มในอนาคตของอาเซียน 

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 หลักปรัชญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life Development  

วิเคราะห8หลักปรัชญาและศาสนาต@าง ๆ เพ่ือเป\นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม ด�วยการเรียนรู�
เข�าใจมีความคิดเป\นเหตุเป\นผล  ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา  เกณฑ8ตัดสินทางจริยธรรม คําสอนสําคัญทางศาสนา  
มนุษย8กับโลก  มนุษย8กับมนุษย8และคุณค@าต@าง ๆ ในชีวิตมนุษย8 
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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 ชมศิลปO ดูหนัง ฟIงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สร�างเสริมรสนิยมในการเข�าถึงงานทัศนศิลปd ดนตรี และภาพยนตร8อย@างรู�เท@าทัน ตระหนักในคุณค@า 
สามารถวิเคราะห8 วิจารณ8ในฐานะผู�บริโภคหรือผู�สนับสนุนท่ีมีคุณภาพ 

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 
 

0000166 ไฟฟxากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

การใช�ไฟฟkาในชีวิตประจําวัน ความต�องการใช�ไฟฟkาในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟkาต@อ
สิ่งแวดล�อม โครงสร�างค@าไฟฟkา รูปแบบการผลิตไฟฟkา และการคํานวณค@าไฟฟkาในบ�านเรือน การประหยัดไฟฟkาใน
ระบบแสงสว@าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช�ไฟฟkาชนิดต@าง ๆ ความปลอดภัยของการใช�ไฟฟkาในชีวิตประจําวัน 

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 อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณค@าทางโภชนาการ ความต�องการอาหารของร@างกาย คุณภาพชีวิตกับการรับประทาน
อาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม ชนิดและกลไก
ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีมีผลต@อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการผลิตและบรรจุภัณฑ8สําหรับอาหารเพ่ือ
สุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และการคุ�มครองผู�บริโภค แนวโน�มของตลาดผลิตภัณฑ8อาหาร
เสริมสุขภาพและความงามในปbจจุบัน 
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Food and nutritional values for body 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 การอ7านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝaกอ@านจากบทความ บทประพันธ8 นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่งพิมพ8และสื่ออิเล็กทรอนิกส8 
ต@าง ๆ ตามความสนใจ แล�วนําเสนอข�อสรุปใจความสําคัญจากสิ่งท่ีอ@าน และนําความรู�มาประยุกต8ใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media and 
electronic media according to the choice of interest, present the key conclusions from the reading 
texts, and apply acquired knowledge for everyday life use 

 
0000169 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความสําคัญ ความสัมพันธ8ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการเล@นกีฬา
หรือออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร�างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฝaก
ปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพ่ือพัฒนาความเป\นผู�มีสุขภาพดีและบุคลิกท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา 
เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู�เล@น ผู�ดู นําไปประยุกต8ใช�กับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and attitudes in 
sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical fitness test; sports 
practicing or recreational interest to develop a healthy and great personalities; 
sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players applied to the rules of 
society   

 

0000261 สังคมย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู@ร@วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย@างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิต ทักษะภาวะผู�นํา 
ความคิดเชิงสร�างสรรค8 ความเป\นผู�ประกอบการ การประยุกต8และการปรับตัวในบริบทสังคมโลก กรณีศึกษา
เศรษฐกิจชุมชนโดยใช�สังคมวิพากษ8เชิงบวก 
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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 

 

0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies 

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต� ประวัติศาสตร8 โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ 
ศิลปะ หัตถกรรม การละเล@นพ้ืนบ�าน ภูมิปbญญาท�องถ่ิน สิ่งสร�างสรรค8ในภาคใต�  และความสัมพันธ8ทางวัฒนธรรม
ภาคใต�กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ8คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปbญญาชุมชน 
และแหล@งเรียนรู�ในท�องถ่ิน 

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 
   

0000263 วิถีชุมชนท'องถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways 

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู�เชิงบูรณาการเก่ียวกับวิถีชุมชนท�องถ่ินภาคใต� กลไกการปรับตัวท่ี
สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน การประยุกต8ใช�
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล�องกับบริบทจําเพาะของแต@ละชุมชน ท่ีนําไปสู@การพัฒนาแบบยั่งยืน 

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 เศรษฐศาสตร!และการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management 

ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร8ในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง  
การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ การจัดการความ
หลากหลาย การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 
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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 
  

0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน ความสัมพันธ8
ของความม่ันคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร และพลังงานทางเลือก  
การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเป\นอาหารและพลังงาน รายได�หลัก ลดรายจ@าย 
รายได�เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพ่ือสังคม 

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 เศรษฐกิจสร'างสรรค! 2(2-0-4) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดสร�างสรรค8กับการเพ่ิมมูลค@าและคุณค@าโดยเป\นพ้ืนฐานการคิดท่ีจะสามารถ
นํามาซ่ึงการทําธุรกิจในเชิงสร�างสรรค8 

Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can bring about 
creative businesses 
   

0000267 ทัศนศิลปOและสังคีตวิจักษ! 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซ้ึงในความงามและคุณค@าของทัศนศิลปdกับดนตรีท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน8เพ่ือการ
ออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can be used 
to design and improve the quality of life 
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0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยต้ังแต@อดีตจนถึงปbจจุบัน กระบวนการนโยบายและการวางแผน 
รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกต้ัง บทบาททางการเมืองขององค8กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาชน ปbญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย 

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, including the political reform 
in Thailand 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
0607101 ศิลปะการแสดงปริทัศน! 3(3-0-6) 
 Performing Arts Review 

รูปแบบ วิธีการแสดง และองค8ประกอบศิลปะการแสดงของตะวันออกและตะวันตก 
Forms, performing methods and artistic components of oriental and western 

performing arts 
 

0607102 พัฒนาการศิลปะการแสดงของไทย 3(3-0-6) 
Development of Thai Performing Arts  
ประวัติความเป\นมา การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ความสัมพันธ8ของสังคมและชุมชนกับ

ศิลปะการแสดงของไทย 
History  background, changes, development and relation of Thai society and 

community and Thai performing arts 
 

0607103 พิธีไหว'ครูศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
Rite of Homage to Performing Arts Masters 
ประวัติความเป\นมา ความสําคัญ องค8ประกอบ และวิธีการจัดพิธีไหว�ครูศิลปะการแสดงของไทย 
History background, importance, components and the practice of Thai ceremony in 

paying homage to performing arts masters 
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0607104 วรรณกรรมการแสดง 3(3-0-6) 
Literature for Performance 
วรรณกรรมการแสดง วรรณกรรมท่ีนิยมนํามาดัดแปลงเป\นวรรณกรรมการแสดง วิเคราะห8ประเภท 

ลักษณะ แนวคิด และคุณค@าของวรรณกรรมการแสดง 
Literature in performing arts, popular literary works that are modified into 

performing arts; Analyze types, characteristics, ideas and value of literature for performance 
 

0607111 การรําโนราข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
Basic Nora Dance 
ระเบียบวิธีการฝaกหัดโนรา การคัดเลือกนักแสดง การดัดมือ ดัดแขน ดัดลําตัว ศัพท8เฉพาะในการรํา

โนราพ้ืนฐาน  ฝaกทักษะการรํา เทคนิค และแนวคิดการวางพ้ืนฐานการรําโนรา บทครูสอน บทสอนรํา บท
ประถม 

Methods in practicing Nora Dance, performer choosing, hand bending, arm 
bending, body bending, terms in basic Nora Dance; practice dancing; techniques in dancing; 
ideas in teaching the basics of Nora Dance, Bot KruSorn, Bot Sorn Rum and Bot Prathom 

 

0607112 นาฏศิลปOไทยเบ้ืองต'น 3(2-2-5) 
Basic Classical Thai Dance 
ลักษณะนาฏศิลปdไทยท่ีเป\นแบบแผน นาฏยศัพท8 การเตรียมความพร�อมของร@างกาย ฝaกทักษะ

เพลงช�า เพลงเร็ว แม@บท และรําวงมาตรฐาน 
Characteristics of formal Thai classical dances, artistic terms and body preparation; 

practice skills in slow-paced songs, fast-paced songs, principal dance gestures (Mae Bot) and 
standard Rom Wong dance 

 

0607113 การแสดงเบ้ืองต'น 3(2-2-5) 
Basic Acting 
ฝaกใช�เครื่องมือของนักแสดงได�แก@ ร@างกายและเสียงผ@านการฝaกปฏิบัติในห�องแบบเด่ียวและเป\น

กลุ@ม ฝaกการสังเกต ฝaกสมาธิ การใช�จินตนาการ ประสาทสัมผัสและการรับรู� สื่อสารฝaกการหายใจ ผ@อนคลาย 
การใช�ปฏิภาณแก�ปbญหา การสื่อสารกับคู@ การเปล@งเสียง พัฒนาวินัยและจรรยาบรรณของนักแสดง 

Practice using tools of performer consisting of the use of body and voice in both 
solo and group acting; practice observing, meditating, using imagination, using senses and 
perception, breathing, air releasing and solving dancing problems, communicating with 
performing partners, voicing and developing discipline and ethics of a performer 
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0607201 นาฏศิลปOตะวันออก 3(2-2-5) 
Oriental Dances 
ความรู�เก่ียวกับนาฏศิลปdตะวันออก วิธีการแสดง และองค8ประกอบของนาฏศิลปdตะวันออก  พร�อม

ท้ังฝaกพ้ืนฐานการแสดงนาฏศิลปdตะวันออก 
Knowledge about oriental dances, methods of dancing and components of 

oriental dances; practices of basic skills in oriental dances 
 

0607202 การแสดงพ้ืนบ'านของไทย 3(2-2-5) 
Thai Folk Performances 
ความรู�เก่ียวกับการแสดงพ้ืนบ�านของไทย วิธีการแสดง และองค8ประกอบของการแสดงพ้ืนบ�านของ

ไทย  ฝaกการแสดงพ้ืนบ�านของไทย 
Knowledge about Thai folk performances, methods of performing and components 

of Thai folk performances; practices of basic skills in Thai folk performances 
 

0607203 ดนตรีเพ่ือการแสดง 3(2-2-5) 
Music for Performance 
เพลงและดนตรีประเภทต@าง ๆ พร�อมกับฝaกทักษะการฟbง การขับร�อง ปฏิบัติทักษะเบ้ืองต�น ดนตรี

ท่ีใช�สําหรับประกอบการแสดง 
Types of music and songs; practices of listening, singing, basic skills and music used 

in performances 
 

0607211 การรําโนราสิบสองท7า 3(2-2-5) 
Performance of Twelve Nora Dance Postures 
ประวัติและความสําคัญของการรําสิบสองท@า ฝaกทักษะการรําสิบสองท@า 
History background and importance of twelve Nora dance postures; practice 

twelve postures of Nora dance 
 

0607212 ระบํามาตรฐาน 3(2-2-5) 
Standard Dancing Styles 
บุรพวิชา : 0607112  นาฏศิลปdไทยเบ้ืองต�น 
ความรู�เก่ียวกับระบํามาตรฐาน วิธีการแสดง และองค8ประกอบของการแสดงระบํามาตรฐาน  และ

ฝaกทักษะระบํามาตรฐาน 
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Prerequisite: 0607112 Basic Classical Thai Dance 
Knowledge about standard dancing styles, performing method  and components 

of standard dancing styles; practice performing skills of standard dancing styles  
 

0607213 การแสดง 1 3(2-2-5) 
Acting 1 
บุรพวิชา  : 0607113 การแสดงเบ้ืองต�น 
หลักการตีความบท การวิเคราะห8จุดมุ@งหมายการกระทําและพัฒนาการของตัวละคร แนวทางการ

เข�าถึงบทบาท การใช�พ้ืนท่ีของเวทีและฝaกทักษะการแสดงละคร 
Prerequisite: 0607113 Basic Acting 
Principles in script interpretation; objective analysis of any action; development of 

characters; way to understand role; stage using and skilled practice in drama 
 

0607214 การออกแบบการแต7งหน'าและการแต7งกายเพ่ือการแสดง 3(2-2-5) 
Make-up and Costume Designing for Performance 
ประวัติความเป\นมา ประเภท วิธีการ และเทคนิคการแต@งหน�าและการแต@งกายเพ่ือการแสดง  

หลักการออกแบบการแต@งหน�าและการแต@งกายให�เหมาะสมกับการแสดง  ฝaกทักษะและออกแบบการแต@งหน�า 
และการแต@งกายเพ่ือการแสดง 

History background, types, methods and techniques in putting make-up and 
dressing for performance; principles in designing appropriate use of make-up and dressing for 
performance; practice putting make-up and dressing for performance 

 

0607215 การออกแบบฉากและแสงเพ่ือการแสดง  3(2-2-5) 
Stage Designing and Creation for Performance 
หลักการออกแบบฉาก ลักษณะและรูปแบบของเวทีและฉาก การวิเคราะห8และตีความบทละครเพ่ือ

การออกแบบฉากและอุปกรณ8ประกอบฉาก  ฝaกออกแบบและสร�างแบบจําลองฉาก 
Principles in stage designing, characteristics and patterns of stage and backdrop. 

Analyze and interpret scripts in order to design the stage and the backdrop; practices of 
designing stage and backdrop and constructing backdrop models 

 

0607301 นาฏศิลปOตะวันตก 3(2-2-5) 
Western Dances 
ความรู�เก่ียวกับนาฏศิลปdตะวันตก วิธีการแสดง และองค8ประกอบของนาฏศิลปdตะวันตก  พร�อมท้ัง

ฝaกพ้ืนฐานการแสดงนาฏศิลปdตะวันตก 
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Knowledge about western dances, methods of dancing and components of 
western dances; practices of basic skills in western dances 
 

0607302 กฎหมายท่ีเก่ียวข'องกับศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
Laws Relating to Performing Arts 
ความรู�เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับศิลปะการแสดง ความสําคัญและกฎหมายประเภทต@าง ๆ ท่ี

เก่ียวข�องโดยตรงกับการทําธุรกรรมทางศิลปะการแสดงในเรื่อง ลิขสิทธิ์ ทรัพย8สินทางปbญญา แรงงาน และสิทธิ
ประโยชน8ต@าง ๆ 

Laws relating to performing arts, importance and laws on copyright, intellectual 
property, labor and other related rights in performing art activities 

 

0607311 การออกแบบศิลปOสําหรับการแสดง 3(2-2-5) 
Arts Designing for Performance 
ความรู�เก่ียวกับการออกแบบศิลปdสําหรับการแสดง หลักการสร�างสรรค8ภาพรวมของฉาก แสง เสียง 

และการใช�สื่อผสมในการแสดง ฝaกออกแบบและจัดองค8ประกอบศิลปdสําหรับการแสดง 
Knowledge about art designing for performance, principles in creating overall 

image of backdrop, the use of light, sound and multimedia in performing; practices of art 
designing and art component arranging for  the performance 

 

0607312 ศิลปะการแสดงกับชุมชน 3(2-2-5) 
Performing Arts for Community 
หลักการและพัฒนาการการนําศิลปะการแสดงมาใช�ประโยชน8กับชุมชน การสร�างงาน

ศิลปะการแสดงเพ่ือพัฒนาและสร�างเสริมคุณภาพของชุมชนและสังคม 
Principles and evolution of the introduction of performing arts to community; 

creation of performing arts to develop and reinforce quality of community and society 
 

0607313 การบรรยายประกอบการแสดง 2(1-2-3) 
Narration for Performances 
หลักการ วิธีการ และเทคนิคการอ@าน พูด และเขียนคําบรรยายประกอบการแสดง  และฝaกปฏิบัติ 
Principles, methods and techniques in reading, speaking and writing narrative 

scripts for performances; practice of all related skills 
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0607314 ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
Research Method in Performing Arts 
หลักการวิจัยทางศิลปะการแสดง การเลือกหัวข�อวิจัย การต้ังปbญหาวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บ

รวบรวมข�อมูล การวิเคราะห8 การสังเคราะห8ข�อมูล สรุปผล การอภิปรายผล และฝaกเขียนเค�าโครงวิจัย 
Research principles and methods in performing arts, choosing research topic, 

inquiring research problems, research design, data collection, data analysis and synthesis, 
conclusion and discussion of the findings; practice of writing research proposal 

 

0607315 การจัดการการแสดง 3(2-2-5) 
Production  Management 
หลักการการจัดการการแสดง การดําเนินการเชิงธุรกิจ การวางแผน การดําเนินการ  

การประเมินผล  และฝaกทักษะการจัดการการแสดง 
Principles of production management, production business, planning, operating 

and evaluating; practice of organizing performances/production 
 

0607321 การรําโนราทําบทสีโตผันหน'า 3(2-2-5) 
Nora  Dance to the Tune of See Toh Face Turning   
บุรพวิชา : 0607111 การรําโนราข้ันพ้ืนฐาน 
การรําทําบทสีโตผันหน�า กําพรัดเก้ียว และจังหวะการร�องรับ  วิเคราะห8ความหมาย  ความเป\นมา

ของบท  ฝaกทักษะการทําบทสองชั้น สามชั้น 
Prerequisite: 0607111 Basic Nora Dance 
Techniques in Nora Dance to the Tune of See Toh Face Turning, flirting singing and 

responding singing; analysis of meaning and background of singing scripts; practice of two-
level and three-level singing 

 

0607322 การรําโนราเพลงทับเพลงโทน 1 3(2-2-5) 
Nora  Dance to the Tunes of Rhythm Marker and  Long Drum 1 
บุรพวิชา : 0607111  การรําโนราข้ันพ้ืนฐาน 
ความหมาย ประเภทของเพลงทับเพลงโทน การตีท@ารํา จังหวะการร�องรับข้ันสูง  ฝaกรําโนราเพลง

ทับเพลงโทน 
Prerequisite: 0607111 Basic Nora Dance 
Meaning and types of tunes of Rhythm Marker and Long Drum, posturing, rhythm 

in advanced responding singing; practice of Nora dance to the tunes of Rhythm Marker and 
Long Drum 
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0607323 การรําโนรานายโรง 3(2-2-5) 
Nora Troupe Leader Dance 
กระบวนการรําเพ่ือสร�างบทบาทและบุคลิกภาพเฉพาะของนายโรง  ฝaกทักษะปฏิบัติการรําเฆ่ียน

พราย - เหยียบลูกมะนาว รําขอเทริด รําคล�องหงส8 และรําแทงเข� 
Process of dancing to indicate role and particular personality of Nora troupe 

leader; practice of Kian-Kwai dancing, Yiab Look Manaodancing,KhoSerd dancing, Klong Hong 
dancing and TaengKe dancing 

 

0607324 การแสดงโนราสร'างสรรค! 3(2-2-5) 
Creative Nora Performance 
ความรู�เก่ียวกับการนําศิลปะการแสดงร@วมสมัยมาสร�างสรรค8ร@วมกับการแสดงโนรา  รูปแบบ 

วิธีการ และเทคนิคการสร�างสรรค8โนรา  ฝaกออกแบบการแสดงโนราสร�างสรรค8 
Knowledge about how to integrate contemporary performance into Nora dance, 

form, methods and techniques in making Nora dance a creative performance; practice 
designing creative Nora performance 

 

0607325 การออกแบบและประดิษฐ!เครื่องแต7งกายโนรา 3(2-2-5) 
Nora Costume Designing and Production 
รูปแบบ วิธีการออกแบบและประดิษฐ8เครื่องแต@งกายโนรา  ฝaกออกแบบและประดิษฐ8  เครื่องแต@ง

กายโนรา 
Patterns, design and decorating technique of Nora costumes; practice of designing 

and making Nora costumes 
 

0607326 การออกแบบท7ารําโนราเพลงโค 3(2-2-5) 
Designing the Nora Kho Song Dance Poture 
ความหมายของเพลงโค  บุคลิกและความสามารถพิเศษของศิลป_นโนราท่ีมีชื่อเสียงด�านการรํา  การ

นําท@าโนรามาเรียงร�อยเป\นกระบวนการรํา การรําท@านาด  ฝaกออกแบบท@ารําโนราชุดใหม@ 
Meaning of Kho Song, personality and gift of well-known Nora Kho Song  

dancers; integration of different postures to create a whole process of dancing, walking-
posture dancing; practice of designing new postures of Nora dancing 
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0607327 การแสดงพรานและทาสี 3(2-2-5) 
Performance of the Roles of Hunter and Female Clown 
ความหมาย ความสําคัญ ความเป\นมาของการแสดงพรานและทาสี  การประดิษฐ8หน�าพราน  ลีลา

การนาดพราน การขับร�องกลอนของพราน บทบาทพรานและทาสีในการแสดงโนราฝaกการแสดงพรานและทาสี 
Meaning, importance and background of the hunter and female clowns; making a 

hunter mask; walking style of the hunter, the way the hunter sings and roles of the hunter 
and female clowns in Nora dance; practice of performing as the hunter and female clowns 

 

0607331 ระบําเบ็ดเตล็ด 3(2-2-5) 
Miscellaneous Dances 
บุรพวิชา : 0607112  นาฏศิลปdไทยเบ้ืองต�น 
ความรู�เก่ียวกับระบําเบ็ดเตล็ด วิธีการแสดง และองค8ประกอบของการแสดงระบําเบ็ดเตล็ด  และ

ฝaกทักษะระบําเบ็ดเตล็ด 
Prerequisite: 0607112 Basic Thail Dance 
Knowledge about miscellaneous dances, performing methods and components of 

miscellaneous dances; practice of miscellaneous dance skills 
 

0607332 รําหน'าพาทย! 3(2-2-5) 
Idiosyncratic Dances 
บุรพวิชา : 0607112  นาฏศิลปdไทยเบ้ืองต�น 
ความรู�เก่ียวกับการรําหน�าพาทย8 วิธีการแสดง และองค8ประกอบของการรําหน�าพาทย8 ฝaกทักษะ

การรําหน�าพาทย8ท่ีใช�ประกอบการแสดง ท้ังหน�าพาทย8ธรรมดาและหน�าพาทย8ชั้นสูง 
Prerequisite: 0607112  Basic Classical Thai Dance 
Knowledge about idiosyncratic dance, performing methods and components of 

idiosyncratic dance; practice of both ordinary idiosyncratic dancing and advanced 
idiosyncratic dancing used as supporting part of the main performance 
 

0607333 การออกแบบท7ารําเต'น 3(2-2-5) 
Choreography 
หลักการประดิษฐ8ท@ารําเต�นของนาฏศิลปdไทย ตะวันออกและตะวันตก องค8ประกอบของการแสดง 

การออกแบบท@าทาง รูปแบบการผสมผสานเป\นนาฏลีลา ฝaกประดิษฐ8ท@ารําเต�น และออกแบบการแสดง 
Principles in creating postures of Thai dances, oriental dances and western dances, 

components of the performance, posture designing and patterns of integrating postures to 
form dancing styles; practice of designing postures and performance 
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0607334 รําเดี่ยว 3(2-2-5) 
Solo Dance 
บุรพวิชา : 0607112  นาฏศิลปdไทยเบ้ืองต�น 
ความรู�เก่ียวกับการรําเด่ียว วิธีการแสดง และองค8ประกอบของการรําเด่ียวท่ีเป\นแบบมาตรฐาน  

ฝaกทักษะและเทคนิคการรําฉุยฉาย การรําลงสรง และการรําเด่ียวเฉพาะอย@าง 
Prerequisite: 0607112  Basic Classical Thai Dance 
Knowledge about Solo Dance, performing methods and standard components of 

solo dance. Practice skills and techniques of Chui Chai dance, Long Song dance and specific 
types of solo dance 

 

0607335 การแต7งกายและแต7งหน'านาฏศิลปOไทย 3(2-2-5) 
Thai  Dance Costume  Designing  and  Make-up  Application 
ประวัติความเป\นมา ประเภท วิธีการ และเทคนิคการแต@งหน�าและการแต@งกายเพ่ือการแสดง

นาฏศิลปdไทย ฝaกทักษะการแต@งกายและแต@งหน�าการแสดงนาฏศิลปdไทย 
History background, types, methods, and techniques in putting make-up and 

dressing in Thai classical dance; practice of skills in putting make-up and dressing for Thai 
classical dance 

 

0607336 ระบําโบราณคดี 3(2-2-5) 
Archaeology Dance 
บุรพวิชา : 0607112  นาฏศิลปdไทยเบ้ืองต�น 
ความรู�เก่ียวกับระบําโบราณคดี วิธีการแสดง และองค8ประกอบของการแสดงระบําโบราณคดี  และ

ฝaกทักษะระบําโบราณคดี 
Prerequisite: 0607112   Basic Classical Thai Dance 
Knowledge about Archeology Dance, performing methods and components of 

Archeology Dance; practice of skills in archeology dancing 
 

0607337 รําคู7 3(2-2-5) 
Duet Dance 
บุรพวิชา : 0607112  นาฏศิลปdไทยเบ้ืองต�น 
ความรู�เก่ียวกับการรําคู@ วิธีการแสดง และองค8ประกอบของการรําคู@ท่ีเป\นแบบมาตรฐาน  ฝaกทักษะ

และเทคนิคการรําคู@ในการแสดงละครรําของไทย 
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Prerequisite: 0607112  Basic Classical Thai Dance 
Knowledge about Duet Dance, performing methods and components of standard 

Duet Dance; practice of skills and techniques in Thai dramatic dance 
 

0607338 โขน 3(2-2-5)   
Khoan 
บุรพวิชา : 0607112 นาฏศิลปdไทยเบ้ืองต�น 
ความรู�เก่ียวกับโขน วิธีการแสดง และองค8ประกอบของการแสดงโขน ฝaกทักษะการแสดงโขนและ

นําเสนอ 
Prerequisite: 0607112 Basic Classical Thai Dance 
Knowledge about Khoan, performing methods and components of Khoan; practice 

of Khoan skills and performance 
 

0607341 การกํากับการแสดงเบ้ืองต'น 3(2-2-5) 
Basic  Directing 
หลักพ้ืนฐานในการกํากับการแสดงละครเวทีได�แก@คุณสมบัติ  บทบาทหน�าท่ีของผู�กํากับการแสดง 

การวิเคราะห8ความหมายของบทละคร การสร�างภาพรวมบนเวทีและการสื่อสารระหว@างผู�กํากับการแสดงกับ
นักแสดงและฝaกทักษะกํากับนักแสดง 

Basic principles in directing stage play which includes characteristics, role of 
director, play analysis, creating overall image of the stage and communication between 
director and performers; practing of directing 
 

0607342 การวิเคราะห!บทละคร 3(3-0-6) 
Play Analysis 
หลักการอ@านบทละคร และวิเคราะห8องค8ประกอบของบทละครเพ่ือการแสดง 
Principles of play reading and component analysis of the play for performance  

 

0607343 การกํากับการแสดง 1 3(2-2-5) 
Directing  1 
บุรพวิชา : 0607341  การกํากับการแสดงเบ้ืองต�น 
การวิเคราะห8และตีความบทละครเพ่ือการกํากับการแสดงละครเวที การวางแนวคิดสําหรับการจัด

แสดงละคร การวิเคราะห8ตัวละคร การทํางานร@วมกับนักแสดงและฝaกทักษะการกํากับการแสดงละครอย@างน�อย 
1 ฉาก 
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Prerequisite: 0607331  Basic  Directing 
Analysis and interpretation of the play for stage play directing, planning for stage 

playshow, analyzing characters and co-working with performers; practice of directing at least 
one scene of the play 

 

0607344 การเขียนบทละคร 1 3(2-2-5) 
Playwriting 1 
หลักการเขียนบทละครเวที การกําหนดแก@นเรื่อง การวางโครงเรื่อง การพัฒนาเรื่อง การสร�างตัว

ละคร การสร�างบทสนทนา และฝaกทักษะการเขียนบทละครเวทีองก8เดียว 
Principles in playwriting, theme setting, plot setting, developing story, building up 

the characters and constructing dialogues; practice of playwriting for one act 
 

0607345 ละครร7วมสมัย 3(2-2-5) 
Contemporary Theater 
ความเป\นมาและพัฒนาการของการละครร@วมสมัย รูปแบบ แนวทาง และกระบวนการนําเสนอ

และการสร�างสรรค8ละครร@วมสมัยในปbจจุบัน  ฝaกสร�างสรรค8ละครร@วมสมัยจากศิลปะการแสดงของไทย 
History background and evolution of contemporary plays, form, ideas, presentation 

process and creating current contemporary play; practice of creating contemporary play from 
Thai performing art 

 

0607346 วรรณกรรมการละครเวที 3(3-0-6) 
Dramatic Literature 
พัฒนาการ รูปแบบการประพันธ8 แนวคิด ค@านิยมของวรรณกรรมการละครเวที  คุณค@าของบท

ละครคัดสรรท่ีมีต@อวงการละครและสังคม 
Development, composing format, ideas, values of stage play literature, value of 

selected scripts for drama and society 
 

0607347 ละครสําหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5) 
Drama for Children and Youth 
วิธีการสร�างและแสดงละครสําหรับเด็กและเยาวชน ท้ังในรูปแบบละครเพ่ือการศึกษาท่ีเน�นศิลปะ

และสาระการเรียนรู�และละครเพ่ือความบันเทิงท่ีเน�นการสร�างสรรค8และจินตนาการ  สร�างและจัดแสดงละคร
สําหรับเด็กหรือเยาวชน 
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Method of producing and performing drama for children and youth both for 
educational purpose with the emphasis on art and learning; drama for entertaining purpose 
with the emphasis on creativity and imagination; produce and perform drama for children 
and youth 

 

0607348 ละครเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
Drama in Education and Community Development 
หลักการและพัฒนาการการนําละครมาใช�ประโยชน8ทางการศึกษาและพัฒนาชุมชนการสร�างละคร

เพ่ือพัฒนาและสร�างเสริมคุณภาพของชุมชนและสังคม 
Principles and development of drama for educational benefit and community 

development, drama production; produce drama to develop and promote quality of 
community and society 

 

0607349 การออกแบบฉากและแสงเพ่ือการแสดงข้ันสูง 3(2-2-5) 
Advance Designing Stage and Lighting for Performance 
หลักการออกแบบแสงและฉากข้ันสูง ค�นคว�าและสังเคราะห8ความรู�เก่ียวกับการออกแบบฉากและ

การออกแบบจากเอกสารและงานวิจัย ฝaกการออกแบบและสร�างฉากและการออกแบบแสงในข้ันสูง 
Principles in advanced stage designing and lighting designing; research and 

synthesize knowledge regarding stage designing and lighting designing from documents and 
research work; practice of designing and building stage and lighting designing 

 

0607401 การวิจารณ!การแสดง 3(3-0-6) 
Performing Review 
ความรู�เก่ียวกับการวิจารณ8การแสดง การเขียนงานวิจารณ8เชิงวิชาการ ฝaกวิจารณ8และเขียนวิจารณ8

การแสดง 
Knowledge about critical review of performance and academically critical review 

writing. Practice reflecting and writing reviews of performances 
 

0607411 ศิลปะการแสดงสร'างสรรค! 3(2-2-5) 
Create Performance Arts 
เรียนรู�กระบวนการสร�างสรรค8 ท่ีเกิดจากการทดลองสร�างสรรค8 นําไปสู@กระบวนการคิดเพ่ือสร�างสิ่ง

แปลกใหม@ หรือเพ่ือการพัฒนา ของเดิมให�ดีข้ึนทําให�เกิดผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตน 
Study creative works derived from trials; practice thinking process in order to 

create new things or improve existing work leading to uniqueness; practice of performance 
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0607412 สัมมนาศิลปะการแสดง 2(1-2-3) 
Performing Arts Seminar 
ค�นคว�าข�อมูลเก่ียวกับศิลปะการแสดงพ้ืนบ�านภูมิภาคต@าง ๆ นาฏศิลปdไทยหรือการแสดงร@วมสมัย  

นําเสนอผลงานด�วยเอกสารและการสัมมนา 
Searching information regarding local performances in different regions of the 

country and Thai dramatic art or contemporary works of performing arts; presenting the 
findings in paper and through seminar 

 

0607421 ศิลปะการแสดงนิพนธ! (โนรา) 5(2-6-7) 
Senior Project in Performing Arts (Nora) 
สร�างสรรค8งานด�านศิลปะการแสดง ซ่ึงเป\นการอนุรักษ8หรือความคิดสร�างสรรค8ของตนเอง 1 ชิ้น 

นําเสนอผลงานในรูปแบบงานวิจัยและจัดแสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 
Create one performance that reflects own creativity and present it in a research 

report and perform in public 
 

0607422 การรําโนราเพลงทับเพลงโทน2 3(2-2-5) 
Nora Dance to the Tunes of Rhythm Marker and Long Drum 2 
การตีท@ารํา และจังหวะการร�องรับ และฝaกปฏิบัติการรําโนราเพลงทับเพลงโทนท่ีแตกต@างจากการ

รําโนราเพลงทับเพลงโทน 1 
Techniques and rhythm in responding singing; practice of Nora dance techniques  

different from those in Nora Dance to the Tunes of Rhythm Marker and Long Drum 1 
 

0607423 การแสดงโนราโรงคร ู 3(2-2-5) 
Performance of Master Stage Nora Dance 
ประวัติความเป\นมา โอกาสของการแสดงโนราโรงครู ข้ันตอน และพิธีกรรมท่ีใช�ประกอบการแสดง  

ฝaกทักษะบทร�องและรําแต@ละประเภท  จัดให�มีการเข�าร@วมกิจกรรมโนราโรงครู 
History background, occasion in performing, procedures and ritual practiced as part 

of the dance; practice of each type of skills in singing and dancing; participating in Master 
Stage Nora Dance activity 
 

0607424 การแสดงละครโนรา 3(2-2-5) 
Nora Drama Performance 
องค8ประกอบ และพัฒนาการของละครโนรา  เปรียบเทียบละครโนราแบบโบราณกับละครโนรา

ร@วมสมัย ฝaกแสดงละครโนรา 
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Components and development of Nora drama; comparison of Nora drama in the 
ancient time and contemporary; practice of Nora drama performance 

 

0607431 ศิลปะการแสดงนิพนธ! (นาฏศิลปOไทย) 5(2-6-7) 
Senior Project in Performing Arts (Thai Dance) 
สร�างสรรค8ผลงานด�านศิลปะการแสดง ซ่ึงเป\นความคิดสร�างสรรค8ของตนเอง 1 ชิ้น นําเสนอผลงาน

ในรูปแบบงานวิจัยและจัดแสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 
Create one performance that reflects own creativity and present it in a research 

report and perform in public 
 

0607432 การแสดงละครรํา 3(2-2-5) 
Dance Drama Performance 
บุรพวิชา : 0607112  นาฏศิลปdไทยเบ้ืองต�น 
ความรู�เก่ียวกับการแสดงละครรําของไทย วิธีการแสดง และองค8ประกอบของการแสดงละครรํา  

ฝaกทักษะการแสดงละครรําและนําเสนอ 
Prerequisite: 0607112  Basic  Classical Thai Dance 
Thai dance drama performance, performing methods and components of dance 

drama; practicing dance drama and performing the show 
 

0607433 การประพันธ!บทสําหรับการแสดงนาฏศิลปOไทย 3(2-2-5) 
Composition for Thai Dancing Arts Performances   
หลักการ วิธีการประพันธ8บทสําหรับการแสดงนาฏศิลปdไทย การคัดเลือก การตัดต@อ และดัดแปลง

บทประพันธ8สําหรับการแสดงนาฏศิลปdไทย และฝaกทักษะ 
Principles and techniques in composing the scripts for Thai classical dance 

performance, scripts choosing, editing and modifying for Thai classical dance performance; 
practice of dancing skills 

 

0607434 อาศรมศึกษา 3(2-2-5) 
Hermitage Study 
ประวัติและผลงานบุคคลต�นแบบทางด�านนาฏศิลปdไทย  ฝaกทักษะและเทคนิคการแสดงนาฏศิลปd

กับบุคคลต�นแบบอย@างน�อย 1 ชุด 
History background and works of role model persons of Thai dramatic 

arts;practicing skills and performing techniques with role model person for at least one kind 
of dance 
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0607441 ศิลปะการแสดงนิพนธ! (การละคร) 5(2-6-7) 
Senior Project in Performing Arts (Drama) 
สร�างสรรค8งานด�านศิลปะการละคร ซ่ึงเป\นความคิดสร�างสรรค8ของตนเอง 1 ชิ้น นําเสนอผลงานใน

รูปแบบงานวิจัยและจัดแสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 
Create one Drama/Theatre that reflects own creativity and present it in a research 

report and perform in public 
 

0607442 การแสดง 2 3(2-2-5) 
Acting 2 
บุรพวิชา : 0607213  การแสดง 1 
เทคนิคการแสดงข้ันสูง การเข�าถึงบทบาทตัวละครท่ีมีความซับซ�อน ฝaกทักษะการแสดงละครแนว

ต@าง ๆ 
Prerequisite: 0607213  Acting 1 
Advanced performing technique and technique in approaching the role of a 

character with complex personality; practice of acting in different kinds of plays 
 

0607443 การกํากับการแสดง 2 3(2-2-5) 
Directing 2 
บุรพวิชา : 0607343  การกํากับการแสดง 1 
การวิเคราะห8และตีความบทละครเพ่ือการกํากับการแสดงละครเวที การวางแนวคิดสําหรับการจัด

แสดงละคร การวิเคราะห8ตัวละคร การทํางานร@วมกับนักแสดงและฝaกทักษะการํากับการแสดงละครอย@างน�อย 
1 ฉาก  

Prerequisite: 0607343  Directing 1 
Analysis and interpretation of the play to direct and plan the play; analysis of 

characters in the play and co-working with the performers; practice of directing at least one 
scene of the play 

 

0607444 การเขียนบทละคร 2 3(2-2-5) 
Playwriting 2 
บุรพวิชา : 0607344  การเขียนบทละคร 1 
เทคนิคข้ันสูงในการเขียนบทละครเวที เน�นโครงสร�างบท การสร�างพัฒนาการของตัวละครท่ี

ซับซ�อนข้ึน  ฝaกทักษะการเขียนบทละครเวทีโดยใช�เทคนิคข้ันสูงและนําเสนอ 
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Prerequisite: 0607344  Playwriting 1  
Advanced technique in writing the play with the emphasis on structure of the 

script; creating play characters in a more complex way; practice of playwriting using 
advanced techniques and giving a presentation 
 

0607445 การแต7งหน'าเทคนิคพิเศษ 3(2-2-5) 
Make-up for Special Effects 
หลักการแต@งหน�าเทคนิคพิเศษสําหรับละคร เทคนิคการแต@งหน�าตัวละครตามอุปนิสัยท่ีแสดง การ

แก�ไขข�อบกพร@อง การเปลี่ยนบุคลิกและวัย การทําผม และเทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ และฝaกปฏิบัติ 
Principles in make-up for special effects in the play, techniques in putting make-up 

matching characteristics performers; improving weaknesses, changing personality and age, hair 
dressing and other special techniques; practice of putting make-up 

 

0607446 การออกแบบเครื่องแต7งกายสําหรับละคร 3(2-2-5) 
Drama Costume Designing 
หลักการออกแบบและสร�างเครื่องแต@งกายสําหรับละคร  การวิเคราะห8และตีความบทละครเพ่ือการ

ออกแบบเครื่องแต@งกาย  ฝaกออกแบบและสร�างแบบจําลองเครื่องแต@งกายสําหรับละคร 
Principles in designing and making costumes for drama; analysis and interpretation 

of the script for design costumes; practice of designing and creating costume models for the 
drama 

 

0607447 การฝ�กใช'เสียงและการขับร'อง 3(2-2-5) 
Voice Training and Singing for Acting 
หลักการ และวิธีการใช�เสียง  การอ@านโน�ต และการขับร�องประกอบการแสดงละคร ฝaกทักษะการ

ใช�เสียง การอ@านโน�ตและการขับร�องในการแสดง 
Principles methods of using voice; reading musical notes and singing for dramatic 

performances; skilled practice of using voice, reading musical notes and singing for dramatic 
performances 
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0607451 ฝ�กประสบการณ!วิชาชีพ 200 ช่ัวโมง 
Practicum Professional 
ฝaกปฏิบัติงานด�านศิลปะการแสดงในหน@วยงานหรือองค8การต@างๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน เพ่ือให�

เกิดการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง เป\นระยะเวลาไม@น�อยกว@า 200 ชั่วโมง 
200 hours internship in performing arts for hands-on learning experience in both 

public and organizations 
 

3.2 ช่ือ สกุล ตําแหน7ง และคุณวุฒิของอาจารย! 
 3.2.1 อาจารย!ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน7ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป@ 

1 นายธรรมนิตย8   นิคมรตัน8 ผู�ช@วย ศศ.ม. นาฏยศิลปdไทย จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 2540 
  ศาสตราจารย8 กศ.บ. การประถมศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคใต� 
2531 

2 นางสาวธนภรณ8  แสนอ�าย 
 

อาจารย8 ศป.ด. 
อ.ม. 

ศิลปกรรมศาสตร8 
ศิลปะการละคร 

จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 

2560 
2552 

   ศป.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

นาฏยศิลปd จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 2550 

3 นายเฉลมิพล  จันทรโชต ิ อาจารย8 ศศ.ม. 
ศ.บ. 

ศิลปะการแสดง 
นาฏศิลปdไทย 

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปd 

2556 

2543 

4 นางสาวสายฝน ไฝเส�ง อาจารย8 ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ศิลปะการแสดง 
ศิลปะการแสดง 

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 
ม.ทักษิณ 

2556 
2552 

5 นางอรวรรณ  โภชนาธาร อาจารย8 ศศ.ม. นาฏยศิลปdไทย จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 2542 
   ศษ.บ. 

(เกียรตินิยม

อันดับ 2) 

นาฏศิลปdไทย สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร8 

2536 

 

 3.2.2 อาจารย!พิเศษ 
  เป\นบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเป\นครั้งคราวและเป\นไปตาม

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย หลักเกณฑ8และวิธีการแต@งต้ังอาจารย8พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2551 และตามประกาศเกณฑ8มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข�อ 10.1.3 อาจารย8ผู�สอน 
วรรคท่ี 2 “ในกรณีของอาจารย8พิเศษอาจได�รับการยกเว�นคุณวุฒิปริญญาโทแต@ท้ังนี้ต�องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท@า และมีประสบการณ8การทํางานท่ีเก่ียวข�องกับวิชาท่ีสอนมาแล�วไม@น�อยกว@า 6 ปZ ท้ังนี้ อาจารย8
พิเศษต�องมีชั่วโมงสอนไม@เกินร�อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย8ประจําเป\นผู�รับผิดชอบรายวิชานั้น” 
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4. องค!ประกอบเก่ียวกับการฝ�กภาคสนาม (การฝ�กประสบการณ!วิชาชีพ)  
 นิสิตต�องเข�าร@วมกิจกรรมทางศิลปะการแสดงของสาขาวิชาจํานวนไม@น�อยกว@า 200 ชั่วโมง และฝaก
ปฏิบัติงานในหน@วยงานท่ีมีความเก่ียวข�องทางด�านศิลปะการแสดงหรือทางด�านศิลปวัฒนธรรมจํานวนไม@น�อย
กว@า 200 ชั่วโมง โดยมีผลการประเมินเป\นท่ีน@าพอใจจากสาขาวิชา 

4.1 ผลการเรียนรู'ของประสบการณ!ภาคสนาม 
ไม@มี 

4.2 ช7วงเวลา 
 - กิจกรรมทางศิลปะการแสดงของสาขาวิชา นิสิตสามารถเข�าร@วมกิจกรรมได�ตลอดหลักสูตร 
 - กิจกรรมฝaกปฏิบัติงานในหน@วยงานท่ีเก่ียวข�องในภาคเรียนฤดูร�อน ของนิสิตชั้นปZท่ี 3 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ฝaกปฎิบัติงานตามวันและเวลาท่ีหน@วยงานกําหนด 

 
5. ข'อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยย7อ 
สร�างสรรค8งานด�านศิลปะการแสดง ซ่ึงเป\นการอนุรักษ8หรือเป\นความคิดสร�างสรรค8ของตนเอง 1 

ชิ้น นําเสนอผลงานในรูปแบบงานวิจัยและจัดแสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู' 

มาตรฐานผลการเรียนรู�จากศิลปะการแสดงนิพนธ8 มีดังนี้ 
1. มีองค8ความรู�จากการสร�างสรรค8งานด�านศิลปะการแสดง 
2. สามารถออกแบบและสร�างสรรค8ผลงานด�านศิลปะการแสดงโดยกระบวนการวิจัย 
3. สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นข�อมูล 
4. สามารถปรับตัวในการทํางานร@วมกับผู�อ่ืน 
5. สามารถนําเสนอผลงานสร�างสรรค8ด�วยวาจา เขียนรายงานวิจัย และจัดแสดง 

5.3 ช7วงเวลา  
 ภาคเรียนท่ี 2 ชั้นปZท่ี 4 
5.4 จํานวนหน7วยกิต 

5 หน@วยกิต หรือ จํานวนชั่วโมง 8 ชั่วโมง/สัปดาห8 
5.5 การเตรียมการ 

การให�คําแนะนําช@วยเหลือทางวิชาการแก@นิสิต มีกระบวนการดังนี้ 
1. แต@งต้ังคณะกรรมการรายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ8เพ่ือกําหนดเกณฑ8และกระบวนการ

ดําเนินงานในรายวิชา ตลอดจนเพ่ือสรุปประเมินผล 
2. อาจารย8ประจําวิชาออกแบบกระบวนการสอน และจัดตารางการติดตามการทํางาน พร�อมให�

คําแนะนําการทําศิลปะการแสดงนิพนธ8แก@นิสิต 
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3. แต@งต้ังอาจารย8ท่ีปรึกษาให�คําแนะนํานิสิต โดยให�นิสิตเป\นผู�เลือกอาจารย8ท่ีปรึกษาและหัวข�อท่ี
นิสิตสนใจ 

4. อาจารย8ท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการให�คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต 
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ8สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน เช@น คอมพิวเตอร8 อุปกรณ8จัดแสดง 

งบประมาณสนับสนุนการจัดแสดง ห�องฝaกซ�อมการแสดง และห�องจัดแสดง 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผล มีดังนี้ 
1. ประเมินคุณภาพในภาพรวมโดยคณะกรรมการรายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ8 
2. ประเมินความก�าวหน�าในระหว@างการทํางาน โดยอาจารย8ท่ีปรึกษาและอาจารย8ประจําวิชา  

จากการรายงานด�วยวาจา เอกสาร และสื่อวีดีทัศน8 
3. ประเมินคุณภาพผลงานการแสดงสร�างสรรค8ในกระบวนการจัดแสดงเผยแพร@โดยคณะกรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิทางด�านศิลปะการแสดง อย@างน�อย 3 คน ประเมินคุณภาพรายงานวิจัยและสอบปากเปล@า โดย
คณะกรรมการสอบท่ีแต@งต้ัง 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู' กลยุทธ!การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ!หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 

มีพ้ืนฐานทักษะศิลปะการแสดง
ด�าน 
การแสดงพ้ืนบ�านโนรา, 
นาฏศิลปdไทย และการละคร 

- จัดให�นิสิตได�เรียนหมวดวิชาพ้ืนฐาน
เฉพาะด�าน ท่ีรวมศิลปะการแสดงด�านโนรา
, นาฏศิลปdไทย และการละคร จํานวน 94 
หน@วยกิต 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 94 หน@วยกิต  
ได�แก@ 
- วิชาแกน จํานวน 28 หน@วยกิต  
- วิชาเฉพาะด�าน จํานวน 43 หน@วยกิต 
- วิชาเอก จํานวน 23 หน@วยกิต 
      วิชาเอกบังคับ  จํานวน 17 หน@วยกิต 
      วิชาเอกเลือก   จํานวน  6 หน@วยกิต 

มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค8 และ
สามารถนําเสนอผลงานต@อหน�า
สาธารณะชน 

- มีรายวิชาท่ีนิสิตต�องฝaกความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค8 และต�องสร�างสรรค8ผลงานการ
แสดง เพ่ือนําเสนอต@อหน�าสาธารณชน 
- มี ร า ย วิ ช า อ อ ก แ บ บ ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ
ศิลปะการแสดง 
- มอบหมายให�นิสิตนําเสนอผลงานอย@าง
ต@อเนื่องโดยบูรณาการองค8ความรู�จาก
ประสบการณ8การเรียนในแต@ละรายวิชา 

- ศิลปะการแสดงสร�างสรรค8 
- ศิลปะการแสดงนิพนธ8 
- การออกแบบท@ารําเต�น 
- การออกแบบการแต@งหน�าและเครื่องแต@ง
กายเพ่ือการแสดง 
- ละครสําหรับเด็กและเยาวชน 
- ละครเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชน 
- ละครร@วมสมัย 
- โนราสร�างสรรค8 
- ศิลปะการแสดงกับชุมชน 
- การออกแบบศิลปdสําหรับการแสดง 

มีทักษะทางด�านการจัดแสดง
และมีทักษะทางด�านวิชาชีพ 

- กําหนดให�นิสิตเข�าร@วมกิจกรรมการแสดง
และการจัดการการแสดงท่ีอยู@ ในความ
รับผิดชอบของสาขาวิชาท่ีให�บริการใน
โอกาสต@างๆ ไม@น�อยกว@า 200 ชั่วโมงตลอด
หลักสูตร 
- กํ าห นด ให� นิ สิ ต ฝa ก งาน ในอ งค8 ก ร ท่ี
เก่ียวข�องกับศิลปะการแสดงท้ังหน@วยงาน
ของภาครัฐและเอกชน ไม@น�อยกว@า 200  
- ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ปฎิบัติ นิสิตจะต�องจัดนําเสนอผลงานโดยมี
ทรงคุณวุฒิมาประเมินทักษะทางด�านการ

รายวิชาทักษะปฏิบัติท้ัง 3 วิชาเอก ได�แก@ 
- การจัดการการแสดง 
- ระบําเบ็ดเตล็ด 
- ระบํามาตรฐาน 
- อาศรมศึกษา 
- การรําโนรา 
- การแสดง 
- นาฏศิลปdร@วมสมัย 
- นาฏศิลปdตะวันออก 
- นาฏศิลปdตะวันตก 
- การแสดงพ้ืนบ�านของไทย 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ!หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 
จัดการแสดงและการบริหารจัดการการ
แสดง 

- การออกแบบท@ารําเต�น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู'ในแต7ละด'าน  
ผลการเรียนรู' กลยุทธ!การสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู' กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู' 

1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ซื่อสัตย8สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต@อ

ตนเองและสังคม 
1.2 มีทัศนคติที่เป_ดกว�าง ยอมรับฟbงแนวคิดของผู�อื่น 
1.3 มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณ 

 

 
1) กําหนดให�มีวัฒนธรรมองค8กร เพื่อปลูกฝbงให�นิสิต เคารพ
บูรพาจารย8 ครูอาจารย8และผู�อาวุโส  
2) ปลูกฝbงการมีวินัย ซื่อสัตย8 สุจริต เสียสละ  
3) มอบหมายให�นิสิตทํางานเป\นกลุ@ม ฝaกการเป\นผู�นํา 
สมาชิกกลุ@ม ฝaกความรับผิดชอบต@อตนเองและสังคมในฐานะ
นักแสดง และผู�สร�างสรรค8ผลงานการแสดง 
4) อาจารย8ผู�สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ  

 
ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิต 
 

2. ด'านความรู' 
2.1 รอบรู�ในศาสตร8ทางศิลปกรรม และศาสตร8อื่นที่

เกี่ยวข�อง 
2.2 มีความสามารถในการค�นคว�า แก�ปbญหา และ

พัฒนาทางด�านศิลปกรรมศาสตร8อย@างเป\นระบบ 
2.3 มีความรู�ทางศิลปะที่สัมพันธ8กับบริบททางสังคม 

ภูมิปbญญาและวัฒนธรรม 
2.4 มีความรู�เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติ

ในการประกอบวิชาชีพด�านศิลปกรรมศาสตร8ในสาขาวิชาที่
ศึกษา 

 
1) เน�นการเรียนการสอนที่เป\น Active learning 
2) จัดให�มีการเรียนรู�ควบคู@กับการปฏิบัติ 
3) จัดให�มีกิจกรรมบังคับเพื่อสร�างความชํานาญทางด�าน
ทักษะการแสดง 
4) จัดให�นิสิตได�มีการศึกษาค�นคว�าเพื่อสร�างสรรค8ผลงาน
และงานวิจัย 

 
1) การสอบ 
2) การปฏิบัติ  
3) การรายงาน 
4) การนําเสนอผลงานสร�างสรรค8  
5) การแสดง และการจัดการแสดง 
6) การทํากิจกรรมบังคับ 
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ผลการเรียนรู' กลยุทธ!การสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู' กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู' 

3. ด'านทักษะทางปIญญา 
3.1 สามารถค�นคว�า รวบรวม และประเมินข�อมูลจาก

แหล@งข�อมูลที่หลากหลายอย@างมีวิจารณญาณ 
3.2 สามารถวิเคราะห8  สังเคราะห8  และเสนอแนว

ทางแก�ไขปbญหาได�อย@างสร�างสรรค8 
3.3 สามารถบูรณาการความรู� กับศาสตร8 อื่น เพื่อ

สร�างสรรค8ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได� 
3.4 มีความคิดสร�างสรรค8 และมีปฎิภาณไหวพริบใน

การสร�างผลงาน 

 
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝaกทักษะการคิด ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ@ม เช@น การวิเคราะห8 สังเคราะห8 
อภิปรายกลุ@ม  
2) จัดกิจกรรมให�นิสิตมีโอกาสปฏิบัติงานจริง เช@น การ
สร�างสรรค8ผลงานทางด�านศิลปะการแสดง  
 

 
1) การเขียนรายงาน 
2) การนําเสนอผลงานสร�างสรรค8 
 

4. ทักษะความสัมพันธ!ระหว7างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีภาวะผู�นํา เข�าใจบทบาทหน�าที่ของตนเอง รับฟbง
ความคิดเห็นของผู�อื่นและมนุษยสัมพันธ8ที่ดี 

4.2 มีความรับผิดชอบต@องานของตนเอง และสามารถ
ทํางานร@วมกับผู�อื่นได�อย@างมีประสิทธิภาพ 

4 .3  สามารถแสดงความ คิด เห็ นอย@ างมี เห ตุผล 
ตรงไปตรงมาและเคารพความคิดเห็นที่แตกต@าง 

 
 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมบังคับที่เน�น
การทํางานเป\นกลุ@มและงานที่ต�องมีปฏิสัมพันธ8ระหว@าง
บุคคล 
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ8 การ
เข�าใจวัฒนธรรมขององค8กร ฯลฯ 

 
 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ@ม 
2) การนําเสนอผลงานเป\นกลุ@ม 
3) ประเมินความรับผิดชอบในหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู' กลยุทธ!การสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู' กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู' 

5. ด'านทักษะการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถสื่อสารด�วยการพูด ฟbง อ@าน เขียนในการ
สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช�วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม 
และนําเสนองานได�อย@างมีประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�น
ข�อมูลเพื่อการสร�างสรรค8ผลงานหรือการนําเสนองานอย@างมี
ประสิทธิภาพ 

5.3 มีความสามารถในการประยุกต8ใช�ความรู�เชิงตัวเลข 
หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับงานศิลปกรรม 

 
 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน�นการฝaกทักษะการสื่อสารทั้ง
การพูด การฟbง การเขียนในระหว@างผู� เรียน ผู�สอน และ
ผู�เกี่ยวข�องอื่น ๆ 
2) จัดประสบการณ8การเรียนรู�ที่ส@งเสริมให�ผู�เรียนเลือกใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห8เชิงตัวเลขที่
เหมาะสม 

 
 
1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงาน 
3) ทักษะการนําเสนอโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช�ทักษะเชิงตัวเลข 
 

6. ทักษะพิสัย 
6.1 สามารถใช�ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร8ในการ

สร�างสรรค8ผลงานของตน 
 

 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน�นให�นิสิตใช�ทักษะทางด�านการ
ปฏิบัติ การคิด การสร�างสรรค8ผลงาน 
2) จัดประสบการณ8การเรียนรู�ที่ส@งเสริมให�นิสิตได�นําทักษะ
ทางด�านศิลปะการแสดงมาวิเคราะห8 และสังเคราะห8ออกมา
เป\นผลงานของตนเอง 

 
1) ทักษะการคิด การสร�างสรรค8ผลงานของตนเอง 
2) นําเสนอผลงานสร�างสรรค8 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู'จากหลักสูตรสู7รายวิชา 
 (Curriculum Mapping)   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ผลการเรียนรู'ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน�นความซ่ือสัตย8สุจริต สุภาพ อ@อนน�อมถ@อมตน และ 

ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย@างพอเพียง 
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหน�าท่ีท้ังต@อตนเองและผู�อ่ืน 

2. ด'านความรู' 
2.1 มีความรอบรู�ในศาสตร8ต@าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
2.2 มีโลกทัศน8กว�างไกล มีความเข�าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 

3. ด'านทักษะทางปIญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห8 สังเคราะห8อย@างเป\นระบบ 
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร8ต@าง ๆ ไปประยุกต8เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได� 
3.3 มีความใฝxรู�และสามารถแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง 

4. ด'านทักษะความสัมพันธ!ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต@อตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธ8ท่ีดี เคารพและให�คุณค@าแก@ตนเองและผู�อ่ืน 
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานร@วมกับผู�อ่ืนท้ังในฐานะผู�นําและสมาชิกของ

ชุมชนและสังคม 
4.4 ยอมรับความแตกต@างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรู�ท่ีจะอยู@ร@วมกับสมาชิกในสังคมท่ีมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได�อย@างมีความสุข 
5. ทักษะการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการสืบค�น รวบรวมข�อมูล วิเคราะห8 สังเคราะห8 สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใช�ภาษาไทยหรือภาษาต@างประเทศได�อย@างมีประสิทธิภาพ  

5.2 สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีและสารสนเทศอย@างเหมาะสมและรู�เท@าทัน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต7อผลการเรียนรู'จากหลักสูตรสู7รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ!ระหว7าง

บุคคลและความรับผิดชอบ

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 
กลุ7มการใช'ภาษา         

0000111  ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา � � �  �  � � 

0000121  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน  � � � � �   

0000122  การอ@านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  � � � � �   
กลุ7มบูรณาการ         

0000161  คุณภาพชีวิต � � � �  �   
0000162  สิ่งแวดล�อมกับการดําเนินชีวิต �  � � � � �  
0000261  สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง � � � � � �  � 

กลุ7มวิชาบังคับเลือก         

0000262  ทักษิณศึกษา � � � � � �  � 

0000263  วิถีชุมชนท�องถ่ิน � � � � � �  � 
กลุ7มวิชาเลือก         

0000131  ภาษาและวัฒนธรรมพม@า  � � �  � �  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ!ระหว7าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห! 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช'เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

0000132  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  � � �  � �  �  � �  

0000133  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี  � � �  � �  �  � �  

0000134  ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่xน  � � �  � �  �  � �  

0000135  ภาษาและวัฒนธรรมจีน  � � �  � �  �  � �  

0000136  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู  � �   �   �  � �  

0000163  วิถีอาเซียน  � � � � �  �   �  � 

0000164  หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต  � � � � �     � �  

0000165  ชมศิลปd ดูหนัง ฟbงเพลง � �  � �      � � � 

0000166  ไฟฟkากับชีวิต  � � � � � �   � � �  

0000167  อาหารเพื่อชีวิตและความงาม  � � � � � �  � �  �  

0000168  การอ@านเพื่อชีวิต � � �  �  � �    �  

0000169  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  � � �  �  � � �    

0000264  เศรษฐศาสตร8และการจัดการ  � �  � �    � �  � 
0000265  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา     
             คุณภาพชีวิต 

� � � � � � �  �   �  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ!ระหว7าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห! 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช'เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

0000266  เศรษฐกิจสร�างสรรค8 �  �  � � � �  �  �  

0000267  ทัศนศิลปdและสังคีตวิจกัษ8 �   � � �     � � � 

0000268  การเมืองการปกครองไทย  � � � � �    � � �  

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. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู'จากหลักสูตรสู7รายวิชา  
 (Curriculum Mapping)   
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 ผลการเรียนรู'ในตารางมีความหมาย ดังนี้  

1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ซ่ือสัตย8สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต@อตนเองและสังคม 
1.2 มีทัศนคติท่ีเป_ดกว�าง ยอมรับฟbงแนวคิดของผู�อ่ืน 
1.3 มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณ 

2. ด'านความรู' 
2.1 รอบรู�ในศาสตร8ทางศิลปกรรม และศาสตร8อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
2.2 มีความสามารถในการค�นคว�า แก�ปbญหา และพัฒนาทางด�านศิลปกรรมศาสตร8อย@างเป\นระบบ 
2.3 มีความรู�ทางศิลปะท่ีสัมพันธ8กับบริบททางสังคม ภูมิปbญญาและวัฒนธรรม 
2.4 มีความรู�เก่ียวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด�านศิลปกรรมศาสตร8ใน

สาขาวิชาท่ีศึกษา 
3. ด'านทักษะทางปIญญา 

3.1 สามารถค�นคว�า รวบรวม และประเมินข�อมูล จากแหล@งข�อมูลท่ีหลากหลายอย@างมีวิจารณญาณ 
3.2 สามารถวิเคราะห8 สังเคราะห8 และเสนอแนวทางแก�ไขปbญหาได�อย@างสร�างสรรค8 
3.3 สามารถบูรณาการความรู�กับศาสตร8อ่ืนเพ่ือสร�างสรรค8ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได� 
3.4 มีความคิดสร�างสรรค8 และมีปฎิภาณไหวพริบในการสร�างผลงาน 

4. ด'านทักษะความสัมพันธ!ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู�นํา เข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเอง รับฟbงความคิดเห็นของผู�อ่ืนและมนุษยสัมพันธ8ท่ีดี 
4.2 มีความรับผิดชอบต@องานของตนเอง และสามารถทํางานร@วมกับผู�อ่ืนได�อย@างมีประสิทธิภาพ 
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย@างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต@าง 

5. ด'านทักษะการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  สามารถสื่อสารด�วยการพูด ฟbง อ@าน เขียนในการสื่อสารโดยท่ัวไป ตลอดจนใช�วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม 
และนําเสนองานได�อย@างมีประสิทธิภาพ 

5.2  สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นข�อมูลเพ่ือการสร�างสรรค8ผลงานหรือการนําเสนองาน
อย@างมีประสิทธิภาพ 

5.3  มีความสามารถในการประยุกต8ใช�ความรู�เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับงานศิลปกรรม 
6. ทักษะพิสัย 

 6.1 สามารถใช�ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร8ในการสร�างสรรค8ผลงานของตน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู'จากหลักสูตรสู7รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 � ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
ELO 
(ถ'ามี) 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ!
ระหว7างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห!เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช'เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 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 
หมวดวิชาเฉพาะ                    
วิชาแกน                    
0607101  ศิลปะการแสดงปริทัศน8  1  �  �    �           
0607102  พัฒนาการศิลปะการแสดง 
ของไทย 

1 
 �  �    �   

 
       

0607103  พิธีไหว�ครูศิลปะการแสดง 1,2 �     �       �      
0607104  วรรณกรรมการแสดง 1,2  �    �   �      �    
0607201  นาฏศิลปdตะวันออก 1,2  �    �          �    

0607202  การแสดงพื้นบ�านของไทย 1,2  �    �  �           

0607203  ดนตรีเพื่อการแสดง 1,2 �   �      �         
0607301  นาฏศิลปdตะวันตก 1,2  �    �         �    
0607302  กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับศิลปะ 
การแสดง 

1,3 
�   �   �    
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'ามี) 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ!
ระหว7างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห!เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช'เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 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 
0607401  การวิจารณ8การแสดง 1,3  �    �    �    � �    

วิชาเฉพาะ                    
0607111  การรําโนราขั้นพื้นฐาน 1,2 �   �               
0607112  นาฏศิลปdไทยเบื้องต�น 1,2 �   �   �            
0607113  การแสดงเบื้องต�น 1,2  �         �  �      
0607211  การรําโนราสบิสองท@า 1,2  �  �               

0607212  ระบํามาตรฐาน 1,2 
 

   �   �      �      

0607213  การแสดง 1 1,2 
 

 �   �   �   �  � �    � 

0607214  การออกแบบการแต@งหน�าและ
การแต@งกายเพื่อการแสดง 

1,2 
 �  �     �  

 
       

0607215  การออกแบบฉากและแสงเพื่อ
การแสดง 

1,2 
 �   �    �    �  �  �  

0607311  การออกแบบศิลปdสําหรับการแสดง 1,2,3  �  � �     � � � � �   � � 
0607312  ศิลปะการแสดงกับชุมชน 1,2,3  � � � �   �  � � � � �   � � 
0607313  การบรรยายประกอบการแสดง 1,2     �   �  �     � �   

0607314  ระเบียบวิธีวิจยัศิลปะการแสดง 1,3  �   �   �      �     
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'ามี) 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ!
ระหว7างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห!เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช'เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 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 
0607315  การจัดการการแสดง 1,2,3 �  �  �     �  �     �  

0607411  ศิลปะการแสดงสร�างสรรค8 1,2,3  �  �      �       � � 

0607412  สัมมนาศิลปะการแสดง 1,2,3    �      �  �  � �    

วิชาเอก                    

ก. โนรา                    

     วิชาเอกบังคับ                    
0607321  การรําโนราทําบทสโีตผันหน�า   1,2 

 

   �   �     �       
0607322  การรําโนราเพลงทับเพลงโทน 1 1,2    �   �     �       

0607323  การรําโนรานายโรง 1,2  �  � �  �     �       

0607324  การแสดงโนราสร�างสรรค8 1,2,3    �   � �   � �      � 
0607421  ศิลปะการแสดงนิพนธ8 (โนรา) 1,2,3   � �      � �  �     � 

    วิชาเลือกบังคับ                    
0607325  การออกแบบและประดิษฐ8เครื่อง
แต@งกายโนรา 

1,2,3 
   �  �  � 

 
�       

� � 

0607326  การออกแบบท@ารําโนราเพลงโค 1,2,3    �  �    � �      � � 
0607327  การแสดงพรานและทาส ี 1,2   � �               
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'ามี) 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ!
ระหว7างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห!เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช'เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 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 
0607422  การรําโนราเพลงทับเพลงโทน 2 1,2,3    �    �   �   �    � 
0607423  การแสดงโนราโรงคร ู 1,2,3    �    �   �   �    � 
0607424  การแสดงละครโนรา 1,2,3   � �    �   �   �    � 
ข. นาฏศิลปOไทย                    

    วิชาเอกบังคับ                    

0607331  ระบําเบ็ดเตล็ด 1,2 �     �             

0607332  รําหน�าพาทย8 1,2 �      �            

0607333  การออกแบบท@ารําเต�น 1,2,3  �   �     � �   �   � � 
0607334  รําเดี่ยว 1,2  �     �      �      
0607431  ศิลปะการแสดงนิพนธ8 
(นาฏศิลปdไทย) 

 
� �  � � �   

 
� � � � 

 � �  � 

    วิชาเอกเลือก                    

0607335  การแต@งกายและแต@งหน�า
นาฏศิลปdไทย 

1,2,3 
 � �    �      �      

0607336  ระบําโบราณคด ี 1,2 �   �               

0607337  รําคู@ 1,2 �      �  �   �       
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'ามี) 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ!
ระหว7างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห!เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช'เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 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 
0607338  โขน 1,2,3 �   �   � �     �  �    

0607432  การแสดงละครรํา 1,2,3 �   �  �  �     �  �    

0607433  การประพันธ8บทสําหรบัการ
แสดงนาฏศิลปdไทย 

1,2 
�        �    �      

0607434 อาศรมศึกษา 1,2,3 �    �  �  �   �   �  �  

ค. ละคร                    

   วิชาเอกบังคับ                    

0607341  การกํากับการแสดงเบื้องต�น 1,3 � �  �          � �    
0607342  การวิเคราะห8บทละคร 1,2,3  �   �   � �     � �    
0607343  การกํากับการแสดง 1 1,2 � �  � �    �   �      � 
0607344  การเขียนบทละคร 1 1,2         �     � �    

0607441 ศิลปะการแสดงนิพนธ8 (การละคร)  � �  � � � � � � � � � �  �   � 
     วิชาเอกเลือก                    
0607345  ละครร@วมสมัย 1,2,3      �   �  �       � 
0607346  วรรณกรรมการละครเวที 1 � � � � � �   � � � � �      
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'ามี) 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ!
ระหว7างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห!เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช'เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 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 
0607347  ละครสําหรับเด็กและเยาวชน 1,2,3 � � � �  �   �  � � �     � 
0607348  ละครเพื่อการศึกษาและพัฒนา
ชุมชน 

1,2,3 
� � �   �  � � �  � � � �  � � 

0607349  การออกแบบฉากและแสงเพื่อ
การแสดงขั้นสูง 

1,2,3 
   �   �  

 
 �  � 

   
 � 

0607442  การแสดง 2 1,2,3 � �  � �  � � �   � � � �  � � 
0607443  การกํากับการแสดง 2 1,2,3 � �  � �  � � �  � �  �   � � 
0607444  การเขียนบทละคร 2 1,2,3  �  � �   �  �    �    � 
0607445  การแต@งหน�าเทคนิคพิเศษ 1,2,3    �      �        � 
0607446  การออกแบบเครื่องแต@งกาย
สําหรับละคร 

1,2,3 
   �    � 

 
 �  � 

 
  

 � 

0607447 การฝaกใช�เสยีงและการขับร�องใน
การแสดง 

1 
� �      � �    �  �    
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รายวิชา 
ELO 
(ถ'ามี) 

TQF 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู' 3. ทักษะทางปIญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ!
ระหว7างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห!เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร 

และการใช'เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 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 
วิชาประสบการณ!เชิงปฏิบัติ                    
0607451  ฝaกประสบการณ8วิชาชีพ 1,2,3 �      � � � � � � � � � � � � 
รวม � ความรับผิดชอบหลัก   27 32 9 39 20 16 16 21 16 18 20 18 22 17 19 7 12 24 
รวม  ความรับผิดชอบรอง   28 16 16 12 12 29 20 32 23 14 8 13 41 26 36 26 6 - 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ!ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ!ในการให'ระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะต�องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม@น�อยกว@าร�อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น จึงจะ

ได�รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต@ละรายวิชาเป\นแบบระดับข้ัน โดยเป\นไป
ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว@าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 5 (ภาคผนวก จ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

การทวนสอบระดับรายวิชา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ และมีคณะกรรมการหลักสูตรจัด

ประชุมพิจารณาความเหมาะสมให�เป\นไปตามแผนการสอน 
การทวนสอบระดับหลักสูตร 
การทวนสอบในระกับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู�ของนิสิต 
 

3. เกณฑ!การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1. นิสิตต�องลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร�างหลักสูตร สอบผ@านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ8ทุก

รายวิชาท่ีลงทะเบียน ท้ังนี้ ต�องมีค@าเฉลี่ยสะสมไม@น�อยกว@า 2.00 และต�องเป\นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ว@าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 8 ข�อ 37 และข�อ 38 (ภาคผนวก จ) 
 2. นิสิตต�องเข�าร@วมกิจกรรมทางศิลปะการแสดงของสาขาวิชาจํานวนไม@น�อยกว@า 200 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร
และฝaกปฏิบัติงานในหน@วยงานท่ีมีความเก่ียวข�องทางด�านศิลปะการแสดงหรือทางด�านศิลปวัฒนธรรมจํานวนไม@
น�อยกว@า 200 ชั่วโมง โดยมีผลการประเมินเป\นท่ีน@าพอใจจากสาขาวิชา 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย! 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย!ใหม7 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 1.  อาจารย8ใหม@ทุกคนต�องเข�ารับการปฐมนิเทศอาจารย8ใหม@  
 2.  อาจารย8ใหม@ทุกคนต�องได�รับการฝaกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย8มหาวิทยาลัย
ทักษิณ เน�นเรื่อง การเป\นครูมืออาชีพ ,เทคนิคการสอน และหลักการวัดและการประเมินผลการเรียน 

ระดับคณะ  
1.  อาจารย8ใหม@ทุกคนเข�าโครงการปฐมนิเทศในระดับคณะประกอบด�วย 

(1)  ให�คําแนะนําและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู�และปรับตัวเองเข�าสู@การเป\นอาจารย8ในคณะ 
(2)  ให�คําแนะนําและนิเทศก8การสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีต�องสอนคู@กับอาจารย8พ่ีเลี้ยง 
(3)  คณะมอบหมายอาจารย8พ่ีเลี้ยงเพ่ือให�คําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารย8ใหม@ 
(4)  แนะนําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต@าง ๆ ของคณะ 
(5)  ประเมินและติดตามความก�าวหน�าในการปฏิบัติงานของอาจารย8ใหม@ 

2.  อาจารย8ทุกคนได�รับการพัฒนาอย@างท่ัวถึงในด�านจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัย โดยจัด
กิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส@งเสริมให�เข�าร@วมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนให�เข�าร@วมอบรม ประชุมวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(2)  เข�าร@วมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและต@างประเทศ 
(3)  ศึกษาดูงานและฝaกอบรมท้ังในประเทศและต@างประเทศ 
(4)  ร@วมทีมวิจัยกับนักวิจัย อาจารย8ในคณะหรือภายนอกคณะและมีการเผยแพร@ผลงานวิจัย 

ระดับหลักสูตร  
1.  ชี้แจงและมอบเอกสารท่ีเก่ียวข�องได�แก@รายละเอียดหลักสูตรซ่ึงแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ และ

วัตถุประสงค8ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู@มือนิสิต ให�อาจารย8ใหม@ 
2.  ชี้แจงและการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซ่ึงแสดงถึงผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ8

การสอนและการประเมินผล ให�แก@อาจารย8ผู�สอนรวมท้ังอาจารย8ใหม@ 
 
 2. การพัฒนาความรู'และทักษะให'แก7อาจารย! 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  จัดระบบการประเมินผลด�านการสอนอย@างมีส@วนร@วมระหว@างผู�สอน ผู�บริหาร และผู�เรียน 
 2.1.2  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.3  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ8 อภิปรายปbญหาและแนวทางการแก�ไข ระหว@าง

อาจารย8ในสาขาวิชา 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 69 - 

 2.1.4  การสนับสนุนให�อาจารย8เข�าร@วมประชุม/ฝaกอบรมภายนอกสถาบันและนําการเรียนรู�มาถ@ายทอด
ในสาขา 

 2.1.5  พัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.1.6  มีงบประมาณสําหรับการเข�าร@วมสัมมนาวิชาการทางด�านวิชาชีพทางด�านศิลปะการแสดง 
 2.1.7  มีงบประมาณฝaกอบรมทักษะเฉพาะทางท่ีเก่ียวข�องกับวิชาชีพทางด�านศิลปะการแสดง 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด'านอ่ืน ๆ  
 2.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด'านอ่ืน ๆ  

       การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย8 การร@วมเครือข@าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย8 

        การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด�านอ่ืน ๆ เช@น การวิจัย การสร�างสรรค8 การทําผลงานทางวิชาการ 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต@อ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได�แก@ มีอาจารย8ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและ คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรเป\นผู�กํากับดูแลบริหารจัดการหลักสูตรให�เป\นไปตามเกณฑ8มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ  

1. มีอาจารย8ประจําหลักสูตร ไม@น�อยกว@า 5 คน และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาของ
หลักสูตร 

2. อาจารย8ประจําหลักสูตร มีคุณสมบัติเป\นอาจารย8ผู�รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย8ผู�สอน 
3. มีการประเมินหลักสูตรจากผู�มีส@วนได�ส@วนเสียทุกปZและดําเนินปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปZ  
4. การดําเนินงานเป\นไปตามตัวบ@งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ 
 

2. บัณฑิต 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ@งเน�นการผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะ ดังนี้   

1. มีความรู� รอบรู� และสามารถศึกษาค�นคว�าวิจัยและบูรณาการศิลปะการแสดงกับศาสตร8อ่ืนได�อย@าง
เหมาะสม 

2. มีทักษะปฎิบัติ สามารถสืบสาน สร�างสรรค8 พัฒนาและประยุกต8ศิลปะการแสดงใด�สอดคล�องกับสภาพ
สังคมในปbจจุบัน 

3. ใฝxรู� มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรณยาบรรณของนักแสดง 
 

3. นิสิต 
หลักสูตรมีกระบวนการรับนิสิตและการควบคุม ดูแลและพัฒนานิสิตดังนี้  
3.1 การรับนิสิต 
 3.1.1 มีการกําหนดแผนการรับนิสิต โดยการพิจารณาจํานวนรับนิสิตพิจารณาจากจํานวนรับตามท่ีระบุ

ใน มคอ.2 และการยืนยันแผนการรับจากคณะ 
 3.1.2 การกําหนดโครงการรับนิสิต มีการกําหนดโครงการรับนิสิต ออกเป\น 3 กลุ@ม คือ โครงการโควตา

พิเศษของมหาวิทยาลัย โครงการโควตาพิเศษของแต@ละสาขาวิชาและโครงการรับสมัครปกติ เม่ือสภาวิชาการ
อนุมัติเห็นชอบโครงการรับนิสิตมีการกําหนดจํานวนรับนิสิตในแต@ละโครงการ โดยภารกิจรับนิสิตทําหนังสือแจ�งให�
คณะระบุจํานวนรับนิสิตในแต@ละโครงการของแต@ละหลักสูตร/สาขาวิชา  

 3.1.3 ดําเนินการประชาสัมพันธ8การรับสมัครนิสิตใหม@ โดยประชาสัมพันธ8ผ@านเว็บไซต8ระบบการรับนิสิต
ใหม@ และการออกประชาสัมพันธ8ในพ้ืนท่ีผ@านโครงการต@าง ๆ ของหลักสูตร 

 3.1.4 ดําเนินการสอบและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยแต@งต้ัง  
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 3.1.5 ประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ผ@านเว็บไซต8ระบบการรับสมัครนิสิตใหม@  
3.2 การเตรียมความพร�อมก@อนเข�าศึกษา 

 ในการเตรียมความพร�อมก@อนเข�าศึกษาหลักสูตรมีโครงการการปรับพ้ืนฐานด�านศิลปะการแสดงสําหรับ

นิสิตใหม@ เพ่ือได�เรียนรู�และปรับพ้ืนฐานการเพ่ือเตรียมความพร�อมก@อนเป_ดภาคเรียน รวมท้ังสร�างความคุ�นเคย
ก@อนการเรียนจริง โดยจะดําเนินการช@วงก@อนเป_ดเทอมของทุกปZการศึกษา  

3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข�อร�องเรียนของนิสิต 
 เม่ือสิ้นสุดปZการศึกษามหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินของนิสิตรวมถึงหลักสูตรได�ทําการเป_ดรับเรื่อง

ร�องเรียนจากนิสิต นอกเหนือจากช@องทางอ่ืนๆ เช@น กล@องรับความคิดเห็น การร�องเรียนผ@านอาจารย8ท่ีปรึกษา ท้ังนี้
หลักสูตรมีข้ันตอนการจัดการข�อร�องเรียนของนิสิตโดยประชุมพิจารณาของอาจารย8ประจําหลักสูตร เพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงแก�ไขหากเป\นการบริหารจัดการระดับสาขาวิชาหรือคณะก็จะทําการแจ�งไปตามลําดับและแจ�ง
นิสิตทราบผลการดําเนินงาน  

 
4. อาจารย! 

กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย8นั้น มีกระบวนการต้ังแต@การรับอาจารย8ใหม@  การส@งเสริมคุณสมบัติ  
พัฒนาความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและความก�าวหน�าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย8ดังนี้ 

4.1 การรับอาจารย8ใหม@  ซ่ึงดําเนินการตามกําหนดข้ันตอนการรับสมัครอาจารย8ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว�
อย@างชัดเจน ดังนี้  

4.1.1 สาขาวิชาและคณะกําหนดคุณสมบัติทางด�านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู� ความสามารถ 
ประสบการณ8ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของหลักสูตร  

4.1.2 มหาวิทยาลัย จัดทําประกาศรับสมัคร  
4.1.3 มหาวิทยาลัย จัดทําคําสั่งแต@งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย8  ตามโครงสร�างท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด และการเสนอชื่อจากสาขาวิชา  
4.1.4 การพิจารณาคัดเลือกจะมีท้ังการสอบสอนและการสอบสัมภาษณ8  

4.2 การบริหารอาจารย8 หลักสูตรดําเนินการตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย ว@าด�วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 (รวมท้ังมีมาตรการภาระงานข้ันตํ่าของคณาจารย8ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ใน
การบริหารอาจารย8 ได�แก@ วางแผนงบประมาณส@งเสริม/พัฒนาบุคลากร  

4.3 การส@งเสริมและพัฒนาอาจารย8  หลักสูตรดําเนินการ ดังนี้ 
 4.3.1 มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง เช@นการเข�าร@วมอบรม สัมมนา หรือการประชุม

ทางวิชาการเป\นรายบุคคล  
 4.3.2 หลักสูตรกําหนดให�อาจารย8ประจําทุกคนต�องมีการพัฒนาตนเองอย@างน�อยปZละ 1 ครั้ง  
 4.3.3 คณะและสาขาวิชามีการสนับสนุน ส@งเสริมการสร�างสรรค8และเผยแพร@ผลงานสร�างสรรค8 เช@น

โครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการร@วมกับสถาบันต@าง ๆ ท้ังในและต@างประเทศ  
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 4.3.4 คณะมีประกาศหลักเกณฑ8การสนับสนุนค@าตอบแทนการเผยแพร@ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค8
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหรือการตีพิมพ8ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 4.3.5 คณะมีหลักเกณฑ8การสนับสนุนค@าตอบแทนการตีพิมพ8ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

 4.3.6 ควบคุม กํากับ ส@งเสริมให�อาจารย8พัฒนาตนเอง โดยอาจารย8ต�องรายงานผลการพัฒนาตนเอง
ตามแบบฟอร8มท่ีกําหนด 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู'เรียน 
5.1  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ@งเน�นการพัฒนาคนในทักษะทางด�าน

ศิลปะการแสดง การสร�างสรรค8ผลงานด�านโนรา  นาฏศิลปdไทย และการละคร หลักสูตรจึงได�มีการจัดโครงสร�าง
รายวิชาท่ีเก่ียวข�องกับรายวิชาทฤษฎี และการปฏิบัติทักษะการแสดง โนรา นาฏศิลปdไทย และการละคร การ
สร�างสรรค8ผลงานศิลปะการแสดง ท่ีนิสิตสามารถนําไปประยุกต8ใช�ในการประกอบอาชีพ  

5.2  การกําหนดผู�สอน  
5.2.1  หลักสูตรมีการประชุมแผนการเป_ดรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ตามกําหนดการของ

ส@วนงานวิชาการคณะ  
5.2.2  คณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย8ผู�สอนร@วมกันประชุมพิจารณากําหนดผู�สอนตามแผนการ

เป_ดรายวิชา โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ความชํานาญในรายวิชานั้นๆ และมีกระจายความเหมาะสมทาง
ภาระงานสอนท่ีสอดคล�องตามเกณฑ8  

5.2.3  ในกรณีท่ีกรรมการหลักสูตรมีการประเมินร@วมกันว@าควรมีการเพ่ิมเติมทักษะจากบุคคลภายนอก
หรือผู�เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ จะมีการเชิญอาจารย8พิเศษตามความเหมาะสม โดยจัดสอนเด่ียวหรือคู@กับอาจารย8ผู�สอนใน
หลักสูตรเพ่ือให�นิสิตได�รับความรู�หรือมุมมองท่ีแตกต@างเพ่ือใช�ในการพัฒนาตนเองต@อไป  

5.3  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู� (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน 
5.3.1 ส@วนงานวิชาการคณะ กําหนดให�ผู�สอนดําเนินการส@ง มคอ.3 ก@อนวันเป_ดภาคการศึกษา  
5.3.2 กรรมการหลักสูตรกํากับ ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และกําหนดการตรวจสอบ พิจารณาความ

ถูกต�อง เหมาะสม ก@อนส@งไปยังคณะ  
5.3.3 กรรมการหลักสูตรมีการติดตาม ประเมินการเรียนการสอนโดยการร@วมพิจารณาและ ประเมินผล

งานศิลปกรรมของนิสิต มีการกําหนดการพิจารณาผลการเรียนรู� เพ่ือประเมินการเรียนการสอน โดยนําผลท่ีได�จาก
การ ประเมินท้ังข�อเสียและข�อเสนอแนะ ชี้แจงกับอาจารย8ผู�สอน เพ่ือเป\นแนวทางแก�ไข และพัฒนาให�แก@ผู�สอน
ต@อไป 
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5.4  การประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ หลักสูตรมีระบบและ
กลไกการประเมินผู�เรียน ดังนี้  

5.4.1 หลักสูตรประชุม/ชี้แจงเกณฑ8การประเมินนิสิตให�สอดคล�องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห@งชาติ (TQF) ของหลักสูตรต@ออาจารย8ผู�รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษานั้น ๆ เพ่ือนําเกณฑ8ไปปฏิบัติ/จัดทํา มคอ.3  

5.4.2 อาจารย8ผู�รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย8ผู�สอน ดําเนินการจัดทํา มคอ. 3 ตามเกณฑ8ท่ีประชุม
ดังนี้        

 - อาจารย8ผู�สอนทําการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ8การประเมิน/เครื่องมือในการประเมิน
ฯลฯ ให�นิสิตทราบ/มีส@วนร@วม  

 - อาจารย8กําหนดเกณฑ8 และวิธีการประเมิน ในสัปดาห8แรกของภาคเรียน  
 - หากมีการเปลี่ยนแปลงตามข�อตกลงร@วมกันระหว@างอาจารย8และนิสิตให�นําผลมาปรับแก�ไขใน 

มคอ.3 (รายวิชาเดียวกันควรมี มคอ.3และวิธีการประเมินเป\นแนวทางเดียวกัน)   
 - น้ําหนักขององค8ประกอบในการประเมินสอดคล�องกับจุดเน�นในรายวิชา (วิชาทฤษฏี ปฏิบัติ 

สัมมนา)  
 - การประเมินผลการเรียนรู�ตามสภาพจริง(เครื่องมือท่ีมีความหลากหลาย เช@น ข�อสอบปรนัย 

อัตนัย สอบปฏิบัติ รายงานท่ีได�รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรม เป\นต�น)  
 - อาจารย8ผู�สอนแจ�งผลการเรียนรู�แก@นิสิต 

5.5  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนิสิต 
5.5.1 อาจารย8ประจําหลักสูตรมีส@วนร@วมในการเป\นกรรมการประเมินผลงานสร�างสรรค8 หรือผลงานจาก

รายวิชาฝaกปฏิบัติในรายวิชาต@าง ๆ  
5.5.2 อาจารย8ประจําหลักสูตรมีการตรวจสอบการตัดเกรดหรือการวัดผลการเรียนรู�จากรายงาน มคอ.5 

หากมีการให�เกรด A หรือ I เป\นจํานวนมากต�องมีการชี้แจงการวัดและประเมินผลต@อคณะกรรมการหลักสูตรและท่ี
ประชุมสาขาวิชาฯ หากเห็นว@าไม@เหมาะสมและมีเหตุผลอันควรต�องดําเนินการตามมติของประชุม 

5.6  กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน 
5.6.1 หลักสูตรมีการกํากับ ติดตามการจัดทํารายงานการประเมินผลการเรียนรู� มคอ.5 โดยกําหนดให�

ผู�สอนดําเนินการส@งให�กรรมการหลักสูตรตรวจสอบและพิจารณาภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา  
5.6.2 หลักสูตรร@วมกันพิจารณา ประเมินผลการเรียนรู� ตามรายงาน มคอ.5 หากมีข�อผิดปกติของการ

รายงานผล เช@น การตัดเกรด และผลการเรียนรู�ไม@เป\นไปตาม มคอ.3 จะดําเนินการเชิญอาจารย8ผู�สอนชี้แจงและ
ดําเนินการแก�ไข ก@อนส@งส@วนวิชาการคณะเพ่ือดําเนินการต@อไป  
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' 
6.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส@วนร@วมของอาจารย8ประจําหลักสูตร เพ่ือให�มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู� โดยอาจารย8ประจําหลักสูตรดําเนินการเพ่ือให�มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� ดังนี้  
- สํารวจและประเมินความต�องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ของหลักสูตร เสนอไปยังสาขาวิชาและคณะ 

ตามลําดับ  
- ติดตามผลการดําเนินการและจัดสรรตามข�อเสนอของหลักสูตร  
- แจ�งนิสิตและอาจารย8ประจําหลักสูตรทราบ 

6.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�และการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร มีสิ่งสนับการเรียนรู� ดังนี้  
      1. ห�องปฏิบัติการด�านนาฏศิลปd โนราและการละคร 
      2. ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร8 จากสํานักคอมพิวเตอร8 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
      3. หนังสือและวารสารด�านศิลปะการแสดง จากสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  
      โดยหลักสูตร มีการจัดสรรห�องเรียนปฏิบัติการเฉพาะทาง ซ่ึงดูแลโดยหลักสูตรเอง และดําเนินการแจ�ง

ไปยังแผนกหรือหน@วยงานท่ีรับผิดชอบเช@นอาคาร สถานท่ี การจัดห�องเรียนต@างๆให�แก@หลักสูตรเพ่ิมเติมให�มีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน ปbจจุบันหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเป\นวัสดุและอุปกรณ8อยู@ในเกณฑ8ดีเป\นท่ี
พึงพอใจของนิสิตท้ังนี้หลักสูตรได�ประเมินความต�องการ เหมาะสมด�านสถานท่ีในการเรียนการสอนเสนอต@อ
มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการจัดสรรสถานท่ีเพ่ิมเติมและมีสอดคล�องกับการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ8มากข้ึน 
 
7. ตัวบ7งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  ดัชนีบ7งช้ีผลการดําเนินงาน 
ป@การศึกษา 

ป@ท่ี 1 ป@ท่ี 2 ป@ท่ี 3 ป@ท่ี 4 ป@ท่ี 5 
1. อาจารย8ผู�รับผิดชอบหลักสูตรอย@างน�อยร�อยละ 80 มีส@วนร@วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร8 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ8
ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย@างน�อยก@อนการ
เป_ดสอนในแต@ละภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ8ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ  มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป_ดสอนให�
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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  ดัชนีบ7งช้ีผลการดําเนินงาน 
ป@การศึกษา 

ป@ท่ี 1 ป@ท่ี 2 ป@ท่ี 3 ป@ท่ี 4 ป@ท่ี 5 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปZการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู� ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ�ามี) อย@างน�อยร�อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเป_ดสอนในแต@ละปZการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ8การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู�จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปZท่ีแล�ว 

X X X X X 

8. อาจารย8ใหม@ (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด�านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย8ประจําหลักสูตรทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย@างน�อยปZละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม@น�อยกว@าร�อยละ 50 ต@อปZ 

X X X X X 

11. มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปZสุดท�าย/บัณฑิตใหม@ท่ีมีต@อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม@น�อยกว@า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต@อบัณฑิตใหม@ หลังจาก
ทํางานไปแล�วอย@างน�อย 1 ปZ หลังสําเร็จการศึกษาเฉลี่ยไม@น�อยกว@า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ7งช้ีบังคับท่ีต'องดําเนินการ (ข'อ 1-5) ในแต7ละป@ 5 5 5 5 5 
ตัวบ7งช้ีบังคับ (ข'อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบ7งช้ีในแต7ละป@ 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ!การสอน 

1.1.1 การปรึกษาหารือกับผู�เชี่ยวชาญด�านหลักสูตรหรือวิธีสอน  
1.1.2 การวิเคราะห8ผลการประเมินของนิสิต  
1.1.3 ประเมินรายวิชา โดยนิสิต 
1.1.4 ประเมินกลยุทธ8การสอนโดยทีมผู�สอนหรือระดับภาควิชา 
1.1.5 ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต  
1.1.6 ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน 
1.1.7 ดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธ8การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย!ในการใช'แผนกลยุทธ!การสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินอาจารย8ผู�สอนในแต@ละรายวิชา 
1.2.2 สังเกตการณ8 โดยอาจารย8ประจําหลักสูตรท่ีได�รับมอบหมาย 
1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย8ให�แก@อาจารย8ผู�สอนเพ่ือใช�ในการปรับปรุงกลยุทธ8การสอนต@อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต 

     การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปZท่ี 4 ในภาคเรียนสุดท�ายก@อนสําเร็จการศึกษา โดยใช�
แบบสอบถาม  

2.2  โดยผู'ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู'ประเมินภายนอก 
ผู�ทรงคุณวุฒิให�คําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.3  โดยผู'ใช'บัณฑิต และ/หรือผู'มีส7วนได'ส7วนเสียอ่ืน ๆ 
  ใช�แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจคุณภาพของบัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ@งชี้  (Key 

Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ข�อ 7 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
4.2  ผู�รับผิดชอบหลักสูตร และผู�สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธ8การสอน 
4.3  เชิญผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ8การสอน 
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ภาคผนวก ก 
คําส่ังแต7งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย!ผู'รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย!ประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย!ผู'รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย!ประจําหลักสูตร 
 

1. ช่ือ – นามสกุล    นายธรรมนิตย!  นิคมรัตน! 
คุณวุฒิ     ศศ.ม. (นาฏยศิลปdไทย)  

จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย, 2540 
กศ.บ. (การประถมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2531 

      ตําแหน7งทางวิชาการ  ผู�ช@วยศาสตราจารย8  
ผลงานทางวิชาการ 

บทความ 
ธรรมนิตย8 นิคมรัตน8.  (2560).  โนรารับเสด็จในหลวงรชัการท่ี 9 ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต� ในปZ 2502.  
          วารสารเมืองโบราณ ป ีท่ี 43 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2560. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ. 
ธรรมนิตย8 นิคมรัตน8.  (2559).  ศิลปะการแสดงโนรา มรดกภูมิปbญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรมส@งเสริม 
          วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : กิจการโรงพิมพ8 องค8กรสงเคราะห8ทหารผ@านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ8. 
ธรรมนิตย8  นิคมรัตน8.  (2556). โนรากับโฆษณา. สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษ8 ปZท่ี14 ฉบับท่ี1 ตุลาคม 
          2556 – มีนาคม 2557 นครศรีธรรมราช : กรีนโซนอินเตอร8.  
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2. ช่ือ – นามสกุล    นางสาวธนภรณ!  แสนอ'าย 
คุณวุฒิ     ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร8) 
    จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย, 2560 

อ.ม. (ศิลปะการละคร)  
จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย, 2552 

    ศป.บ. (นาฏยศิลปd) เกียรตินิยมอันดับ 2 
จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย, 2550 

ตําแหน7งทางวิชาการ  อาจารย8  
ผลงานทางวิชาการ 

Saen-ai. T. (2014). Contemporary Nora Puppet Performance : Phran Boon Catches Nora. 
International Music Performing Art Conferrent. November 19-21. 2014. Universiti 
Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. 

Saen-ai. T. (2013). The Creation of Contemporary Nora Puppetry. Proceeding of  
 The Research Forum on Thai/ASEAN Contemporary Theatre. January 19 – 20. 2013. 
Chulalongkorn University. Thailand 

      ผลงานสร'างสรรค!  

ช่ือผลงาน แหล7งเผยแพร7 ป@ พ.ศ. 

ผลงานสร�างสรรค8 “ทับยั่วหุ@น” มหาวิทยาลัยทักษิณ 2555 

ผลงานสร�างสรรค8 “Contemporary Nora 
Marionette” 

มหาวิทยาลัยพิดิกัน ประเทศมาเลเซีย 2557 

ผู�กํากับละครเวที เรื่อง “เม่ือพบ...มัสสุหรี”  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 

ผู�กํากับละครแสง สี เสียง เรื่อง 
“ประวัติศาสตร8เมืองสงขลา" 

โรงสีแดง (หับ โห� หิ้น) ถ.นครนอก อ.เมือง 
จ.สงขลา 

2557 

ผู�กํากับละครแสง สี เสียง เรื่อง “ตํานาน
อมตะ อริยสงฆ8 องค8หลวงปูxทวด เหยียบน้ํา
ทะเลจืด” 

วัดพะโค�ะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 2558 
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3. ช่ือ - นามสกุล    นางอรวรรณ  โภชนาธาร 
คุณวุฒิ     ศศ.ม. (นาฏยศิลปdไทย)   

จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย, 2542 
    ศษ.บ. (นาฎศิลปdไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2  
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทเวศร8, 2536 

ตําแหน7งทางวิชาการ  อาจารย8 
ผลงานทางวิชาการ 

บทความ 
วิศรุต  แก�วพิทักษ8, อรทัย  ทองโท และอรวรรณ  โภชนาธาร.  (2560)  ผลงานสร�างสรรค8ชุด พยุหยาตราลีลา

เรือเสด็จ.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 27 ประจําปZ 2560 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด�านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร8 ครั้งท่ี 3  ประเทศไทย 4.0 “วิจัย
ขับเคลื่อนสังคม”  ระหว@างวันท่ี 3-6  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง  
จ.สงขลา. 

โสภณา  วีระไทย, อัญชิษฐาศิริธานนท8 และอรวรรณ  โภชนาธาร.  (2560)  ผลงานสร�างสรรค8ชุด เทียน
พระราชา.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 27 ประจําปZ 2560 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด�านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร8 ครั้งท่ี 3  ประเทศไทย 4.0 “วิจัย
ขับเคลื่อนสังคม” ระหว@างวันท่ี 3-6  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง  
จ.สงขลา. 

เพชรมณี  นาคมณี,  ศุภพงษ8  คงเมือง  และอรวรรณ  โภชนาธาร.  (2560)  ผลงานสร�างสรรค8ชุด  โคนม. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 27 ประจําปZ 2560 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด�านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร8 ครั้งท่ี 3  ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”  
ระหว@างวันท่ี 3-6  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา. 

ปkอมเพชร  นาควิจิตร  และอรวรรณ  โภชนาธาร.  (2558)  พุทธคติบุโรพุทธโธ. การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย/สร�างสรรค8ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ประจําปZ 2558 “วิจัยก�าวใหม@เพ่ือธุรกิจ
ไทยยั่งยืน”  ระหว@างวันท่ี  ณ คณะพาณิชยศาสตร8และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8 
วิทยาเขตตรัง  อ.เมือง  จ.ตรัง 

จุฑาภรณ8  มีสุขศรี และ อรวรรณ  โภชนาธาร.  (2557). ผลงานสร�างสรรค8ชุด ล@องปZ�จุม.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 24 ประจําปZ 2557 “วิจัยเพ่ิมมูลค@า เศรษฐกิจก�าวหน�า 
การศึกษาก�าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”  ระหว@างวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย8ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปZ  อําเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา. 
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ณุสรา  มาระแสง, เฉลิมพล  จันทรโชติ และอรวรรณ  โภชนาธาร.  (2557). ผลงานสร�างสรรค8ชุด ยกดอก 
พุมเรียง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 24 ประจําปZ 2557 “วิจัยเพ่ิม
มูลค@า เศรษฐกิจก�าวหน�า การศึกษาก�าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”  ระหว@างวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 
2557  ณ ศูนย8ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปZ  อําเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา. 

วีรภัทร  หลักขัน และ อรวรรณ  โภชนาธาร.  (2557). ผลงานสร�างสรรค8ชุดนาฏยป_ติ.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 24 ประจําปZ 2557 “วิจัยเพ่ิมมูลค@า เศรษฐกิจก�าวหน�า 
การศึกษาก�าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”  ระหว@างวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย8ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปZ  อําเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา. 

อรนภา  พลเวร, เฉลิมพล  จันทรโชติ และ อรวรรณ  โภชนาธาร. (2557).ผลงานสร�างสรรค8ชุดห@มบุญ.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 24 ประจําปZ 2557 “วิจัยเพ่ิมมูลค@า เศรษฐกิจ
ก�าวหน�า การศึกษาก�าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”  ระหว@างวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย8
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปZ  อําเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา. 

อรวรรณ  โภชนาธาร.  (2556)ผลงานสร�างสรรค8(ศิลปะการแสดง)ชุดพลิกผืนผ�าโนราร@วมสมัย.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 23 ประจําปZ 2556 “สังคมคุณธรรม : ความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน”  ระหว@างวันท่ี 22-25 พฤษภาคม 2556  ณ ศูนย8ประชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปZ  อําเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา. 

Phochanatarn. O. (2014). Nora, A Thai Traditional Dance Performance Nora-Chatree. 
International Music Performing Art Conferrent. November 19-21. 2014. Universiti 
Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. 

 

ผลงานสร'างสรรค! 
ช่ือผลงาน แหล7งเผยแพร7 ป@ พ.ศ. 

รางวัล ดี เด@นผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 
ประจําปZ พ.ศ.2559 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห@งชาติ เรื่อง  “มนต8ดูหลํา” 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด8 และบางกอกคอนแวน
ชันเซ็นเตอร8 เซ็นทรัลเวิลด8 กรุงเทพฯ 

2559 

เขียนบทและกํากับการแสดงละครพระเวสสันดร
ชาดก ประกอบการเทศน8มหาชาติ  

วัดหาดใหญ@ใน อ.หาดใหญ@ จ.สงขลา 
วัดเขาราม อ.เมือง จ.สงขลา 

2559 

ผลงานสร�างสรรค8 “รําอศิรวาท” วันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 

บริเวณถนนเสน@หานุสรณ8 อ.หาดใหญ@ จ.สงขลา 2559 

เขียนบทและกํากับการแสดงละครปลุกใจเรื่อง 
“เลือดสุพรรณ”  

มหกรรมการแสดงละครภาคใต� ครั้งท่ี 2 “ก�วน
ความสุข สนุก × 2 วันท่ี 17-18 สิงหาคม 
2557 ณ โรงสีแดง (หับ โห�หิ้น) 

2557 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 84 -

ช่ือผลงาน แหล7งเผยแพร7 ป@ พ.ศ. 
รางวัลดีเด@นผลงานสร�างสรรค8ชุด “พลิกผืนผ�าโนรา
ร@วมสมัย” 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. ครั้งท่ี 23 ประจําปZ 2556 “สังคม
คุณธรรม : ความม่ันคงทางอาหารและ
พลังงาน”  ระหว@างวันท่ี 22-25 พฤษภาคม 
2556  ณ ศูนย8ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปZ  อําเภอหาดใหญ@ จังหวัด
สงขลา. 

2556 
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4.  ช่ือ - นามสกุล    นางสาวสายฝน  ไฝเส'ง 
คุณวุฒิ     ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2556 
    ศศ.บ.(ศิลปะการแสดง) 
    มหาวิทยาลัยทักษิณ,  2551 

ตําแหน7งทางวิชาการ  อาจารย8 
ผลงานทางวิชาการ 

บทความ 
สุพิชชา  สกุล, อัญชนา เกษมาลา และสายฝน ไฝเส�ง.  (2560). ผลงานสร�างสรรค8ชุด สุวรรณชาด.การประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 27 ประจําปZ 2560 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด�านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร8 ครั้งท่ี 3  ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” 
ระหว@างวันท่ี 3-6  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา. 

สายฝน  ไฝเส�ง. (2558). ทัศนคติท่ีมีต@อการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลปdและการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช. นาคบุตรปริทรรศน8 ปZท่ี 
7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558. 

สายฝน  ไฝเส�ง.  (2556).  การใช�อาวุธในการรําโนราประกอบพิธีกรรม.  สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ84.ปZที 
14 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557 : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ8. 

 
ผลงานสร'างสรรค!  

ช่ือผลงาน แหล7งเผยแพร7 ป@ พ.ศ. 
ละครเวทีเรื่อง มนุษย8 การนําเสนอผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครศรีธรรมราช 
2556 

เขียนบทละคร เรื่อง ฟbนดี การประกวดละครคุณธรรมสําหรับเด็กและเยาชน 2556 
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5.   ช่ือ - นามสกุล    นายเฉลิมพล จันทรโชติ 
คุณวุฒิ     ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2556 
    ศ.บ.(นาฏศิลปdไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปd ,2543 

ตําแหน7งทางวิชาการ  อาจารย8 
ผลงานทางวิชาการ 

บทความ 
เฉลิมพล  จันทรโชติ.(2560)  ผลงานสร�างสรรค8ชุด  ลํายองแต@งตัว. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอ. ตรัง 

วิจัยประจําปZ2560  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8  วิทยาเขตตรัง  วิจัยก�าวใหม@เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน  ในวันท่ี 20 เมษายน  2560 ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8  วิทยาเขตตรัง   

ณุสรา  มาระแสง, เฉลิมพล  จันทรโชติ และอรวรรณ  โภชนาธาร.  (2557)  ผลงานสร�างสรรค8ชุด ยกดอก
พุมเรียง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ     มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 24 ประจําปZ 2557 “วิจัย
เพ่ิมมูลค@า เศรษฐกิจก�าวหน�า การศึกษาก�าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”  ระหว@างวันท่ี 21-24 
พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย8ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปZ  อําเภอหาดใหญ@ 
จังหวัดสงขลา. 

อรนภา  พลเวร, เฉลิมพล  จันทรโชติ และ อรวรรณ  โภชนาธาร.  (2557)  ผลงานสร�างสรรค8ชุด ห@มบุญ. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ     มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 24 ประจําปZ 2557 “วิจัยเพ่ิมมูลค@า  
เศรษฐกิจก�าวหน�า การศึกษา ก�าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”  ระหว@างวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2557  
ณ ศูนย8ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ปZ  อําเภอหาดใหญ@ จังหวัดสงขลา. 

ชัยวัฒน8  แสงสุวรรณ, หทัยชนก  สุทธิคณะ และเฉลิมพล  จันทรโชติ.  (2560)  ผลงานสร�างสรรค8ชุด คช
บดินทร8.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 27 ประจําปZ 2560 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด�านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร8 ครั้งท่ี 3  ประเทศไทย 4.0 “วิจัย
ขับเคลื่อนสังคม”  ระหว@างวันท่ี 3-6  พฤษภาคม2557  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง  
จ.สงขลา. 

นิภาภรณ8  สโมสร,อภชิญา  คุ�มภัยและเฉลิมพล  จันทรโชติ. (2560)  ผลงานสร�างสรรค8ชุด  ปลานิล. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 27 ประจําปZ 2560 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด�านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร8 ครั้งท่ี 3  ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”  
ระหว@างวันท่ี 3-6  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา. 

พัฒน8ศรุต  ช�างนิลและเฉลิมพล  จันทรโชติ. (2560)  ผลงานสร�างสรรค8ชุด  มหาชนก. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ครั้งท่ี 27 ประจําปZ 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด�าน
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร8 ครั้งท่ี 3  ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”  ระหว@างวันท่ี 
3-6  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา. 
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ผลงานสร'างสรรค! 
ชื่อผลงาน แหล@งเผยแพร@ ปZ พ.ศ. 

เขียนบทและกํากับการแสดงละคร
ปลุกใจเรื่อง “เลือดสุพรรณ”  

มหกรรมการแสดงละครภาคใต� ครั้งท่ี 2 “ก�วนความสุข สนุก 
× 2 วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2557 ณ โรงสีแดง (หับ โห� หิ้น) 

2557 

การแสดงชุด  :  เบิกโรงผู�ชนะสิบทิศ 
 

โครงการสื่อละครสร�างสรรค8ชุด  ผู�ชนะสิบทิศ  ตอนศึกรัก
ระหว@างรบ จัดข้ึนเม่ือวันท่ี  20  พฤศจิกายน  2557   
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8  วิทยาเขตตรัง 

2557 

ชื่อผลงาน แหล@งเผยแพร@ ปZ พ.ศ. 
การแสดง สี  เสียง ประกอบจินต
ภาพชุด วันพระยารัษฎานุประดิษฐ8 

งานวันพระยารัษกานุประดิษฐ8  ณ ทุ@งแจ�ง  จังหวัดตรัง 
 

2559 

การแสดงชุด  :  ไหซองล@องสวรรค8 งาน IMT-GT  ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 

2559 

การแสดงชุด  :  MANUSIA 
 

ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8  วิทยาเขตตรังวัน ท่ี 5 
กันยายน 2559 

2559 

ผลงานสร�างสรรค8ชุด “ระบําสราญภิ
รมน8” ประกอบการแสดงละครพระ
เวสสันดรชาดก ประกอบการเทศน8
มหาชาติ  

วัดหาดใหญ@ใน  อ.หาดใหญ@ จ.สงขลา 
 

2559 

ผลงานสร�างสรรค8 “รําอศิรวาท” วัน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�า
สิริกิต พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 

บริเวณถนนเสน@หานุสรณ8 อ.หาดใหญ@ จ.สงขลา 2559 

ผลงานสร�างสรรค8ชุด  ลํายอง
แต@งตัว. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอ. ตรัง  วิจัยประจําปZ 2560  
“วิจัยก�าวใหม@เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”  ในวันท่ี 20 เมษายน  
2560  ณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8  วิทยาเขตตรัง   

2560 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระหว7าง 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กับ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว7างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
กับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in 
 Performing Arts 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in 
 Performing Arts 

- คงเดิม 

2. จํานวนหน7วยกิต 
 จํานวนหน@วยกิตรวมไม@น�อยกว@า 135 หน@วยกิต 

2. จํานวนหน7วยกิต 
 จํานวนหน@วยกิตรวมไม@น�อยกว@า 130 หน@วยกิต 

- ปรับลดและยุบรวมรายวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�าง
ของหลักสูตรตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

3. โครงสร'างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน7วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม7น'อยกว7า 99 หน7วยกิต 
     วิชาเฉพาะด�าน 
     วิชาเอก   

66 
33 

หน@วยกิต 
หน@วยกิต 

          วิชาบังคับ           
          วิชาเลือก              ไม@น�อยกว@า 

21 
12 

หน@วยกิต 
หน@วยกิต 

วิชาประสบการณ8วิชาชีพ (ไม@นับหน@วยกิต) 200 ชั่วโมง 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม7น'อยกว7า 6 หน7วยกิต 

 

3. โครงสร'างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน7วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม7น'อยกว7า  94 หน7วยกิต 
     วิชาแกน              
     วิชาเฉพาะด�าน   

28 
43 

หน@วยกิต 
หน@วยกิต 

     วิชาเอก 
          วิชาเอกบังคับ           
          วิชาเอกเลือก 
     วิชาประสบการณ8วิชาชีพ 

23 
17 
6 

หน@วยกิต 
หน@วยกิต 
หน@วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม7น'อยกว7า 6 หน7วยกิต 
 

- ปรับตามโครงสร�างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
- ปรับโครงสร�างหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ เพื่อมุ@งเน�น
การพัฒนาทางด�านวิชาทักษะปฏิบัติ เฉพาะทางให�
มากกว@าวิชาทางด�านทฤษฎี เพื่อให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของแหล@งประกอบการทางด�านศิลปะการแสดง
ในปbจจุบัน 
- ปรับลดและยุบรวมรายวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�าง
ของหลักสูตรตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

4. คําอธิบายรายวิชา  4. คําอธิบายรายวิชา  
0607101 ศิลปะการแสดงปริทัศน! 3(3-0-6) 
 Performing Arts Review 
 รูปแบบ วิธีการแสดง และองค8ประกอบศิลปะการแสดง
ของตะวันออกและตะวันตก 

0607101 ศิลปะการแสดงปริทัศน! 3(3-0-6) 
 Performing Arts Review 
 รูปแบบ วิธีการแสดง และองค8ประกอบศิลปะการแสดงของ
ตะวันออกและตะวันตก 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607102 หลักการแสดงเบื้องต'น 3(2-2-5) 
 Basic Principles of Acting  
 ศึกษาหลักการแสดงเบื้องต�น การใช�สมาธิ การใช�ลม
หายใจ การใช�เสียง การใช�อารมณ8 และการเตรียมความพร�อมทาง
ร@างกายสําหรับนักแสดง  เทคนิคพื้นฐานการเคลื่อนไหวในการแสดง 
การเคลื่อนไหวร@างกายที่สอดคล�องกับอารมณ8และความรู�สึกอย@างมี
ความหมายและฝaกปฏิบัติ 

0607131 การแสดงเบื้องต'น 3(2-2-5) 
 Basic Acting 
 ฝaกทักษะการใช�เครื่องมือพื้นฐานของนักแสดงได�แก@ 
ร@างกายความคิด การสังเกต สมาธิ จินตนาการ การหายใจ การผ@อน
คลาย การใช�เสียง การฝaกประสาทสัมผัสและการแสดงบทบาท โดยเน�น
วินัยและจรรยาบรรณของนักแสดง 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) ให�สอดคล�องกับชื่อ
รายวิชา (ภาษาไทย) และคําอธิบายรายวิชา 
- ปรับชั่วโมงเรียนให�เหมาะสมกับคําอธิบายรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชาให�มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

0607103 พัฒนาการศิลปะการแสดงของไทย 3(3-0-6) 
 Development of Thai Performing Arts 
 ศึกษาประวัติความเป\นมา การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา 
ความสัมพันธ8ของสังคมและชุมชนกับศิลปะการแสดงของไทย 
 

0607102 พัฒนาการศิลปะการแสดงของไทย 3(3-0-6) 
 Development of Thai Performing Arts 
 ประวัติความเป\นมา พัฒนาการ อิทธิพลของสังคมและ
ชุมชนที่มีต@อการพัฒนาศิลปะการแสดงของไทยและของภาคใต�ตั้งแต@
สมัยอยุธยาจนถึงปbจจุบัน 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

0607111 การรําโนราขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Nora Dance  
 ศึกษาระเบียบวิธีการฝaกหัดโนรา การตัดเลือกนักแสดง 
การดัดมือ ดัดแขน ดัดลําตัว ศัพท8เฉพาะในการรําโนราพื้นฐาน ฝaก
ทักษะการรํา เทคนิค และแนวคิดการวางพื้นฐานการรําโนรา บทครู
สอน บทสอนรํา บทประถม 

0607111 การรําโนราขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Nora Dance  
 ศึกษาระเบียบวิธีการฝaกหัดโนรา การตัดเลือกนักแสดง 
การดัดมือ ดัดแขน ดัดลําตัว ศัพท8เฉพาะในการรําโนราพื้นฐาน ฝaก
ทักษะการรํา เทคนิค และแนวคิดการวางพื้นฐานการรําโนรา บทครู
สอน บทสอนรํา บทประถม 

คงเดิม 

0607121 นาฏศิลป !ไทยเบื้องต'น 3(2-2-5) 
 Basic Classic Thai Dance 
 ศึกษาลักษณะนาฎศิลปdไทยที่เป\นแบบแผน นาฏยศัพท8 
การเตรียมความพร�อมของร@างกาย ฝaกทักษะเพลงช�า เพลงเร็ว แม@บท 
และรําวงมาตรฐาน 

0607112 นาฏศิลป !ไทยเบื้องต'น 3(2-2-5) 
 Basic Classic Thai Dance 
 ศึกษาลักษณะนาฎศิลปdไทยที่เป\นแบบแผนนาฏยศัพท8 
การเตรียมความพร�อมของร@างกาย ฝaกทักษะเพลงช�า เพลงเร็ว แม@บท 
และรําวงมาตรฐาน 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607201 พิธีไหว'ครูศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
 Rite of Homage to Performing Arts Masters 
 ศึกษาประวัติความเป\นมา ความสําคัญ องค8ประกอบ 
และวิธีการจัดพิธีไหว�ครูศิลปะการแสดงของไทย 

0607103 พิธีไหว'ครูศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
 Rite of Homage to Performing Arts Masters 
 ศึกษาประวัติความเป\นมา ความสําคัญ องค8ประกอบ และ
วิธีการจัดพิธีไหว�ครูศิลปะการแสดงของไทย 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607202 วรรณกรรมการแสดง 2(2-0-4) 
 Literature for Performance 
 ศึกษาวรรณกรรมการแสดงและวรรณกรรมที่นิยมนํามา
ดัดแปลงเป\นวรรณกรรมการแสดง วิเคราะห8ประเภท ลักษณะ แนวคิด
และคุณค@าของวรรณกรรมการแสดง 

0607104 วรรณกรรมการแสดง 3(3-0-6) 
 Literature for Performance 
 วรรณกรรมการแสดงตะวันออกและตะวันตกวรรณกรรม
ที่นิยมนํามาดัดแปลงเป\นวรรณกรรมการแสดง วิเคราะห8ประเภท 
ลักษณะ แนวคิดและคุณค@าของวรรณกรรมการแสดง  

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
- ปรับชั่วโมงเรียนให�เหมาะสมกับคําอธิบายรายวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชาให�มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

0607203 การออกแบบการแต7งหน'าและการ 3(2-2-5) 
 แต7งกายเพื่อการแสดง 
 Make-up and Costume Designing for  
 Performance 
 ศึกษาประวัติความเป\นมา ประเภท วิธีการ และเทคนิค
การแต@งหน�าและการแต@งกายเพื่อการแสดง  หลักการออกแบบการ
แต@งหน�าและการแต@งกายให�เหมาะสมกับการแสดง  ฝaกทักษะและ
ออกแบบการแต@งหน�า และการแต@งกายเพื่อการแสดง 

0607214 การออกแบบการแต7งหน'าและการ 3(2-2-5) 
 แต7งกายเพื่อการแสดง 
 Make-up  and Costume Designing for  
 Performance 
 ประวัติความเป\นมา ประเภท วิธีการ และเทคนิคการ
แต@งหน�าและการแต@งกายเพื่อการแสดง  หลักการออกแบบการ
แต@งหน�าและการแต@งกายให�เหมาะสมกับการแสดง  ฝaกทักษะและ
ออกแบบการแต@งหน�า และการแต@งกายเพื่อการแสดง 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607211 การรําโนราสิบสองท7า 3(2-2-5) 
 Performance of Twelve Nora Dance Postures 
 ศึกษาประวัติและความสําคัญของการรําสิบสองท@า ฝaก
ทักษะการรําสิบสองท@า 

0607211 การรําโนราสิบสองท7า 3(2-2-5) 
 Performance of Twelve Nora Dance 
 ศึกษาประวัติและความสําคัญของการรําสิบสองท@า ฝaก
ทักษะการรําสิบสองท@า 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607212 การรําโนราทําบทสีโตผันหน'า 1 3(2-2-5) 
 Nora  Dance to the Tune of  See Toh Face  
 Turning 1 
 บุรพวิชา : 0607111 
 ศึกษาการรําทําบทสีโตผันหน�า กําพรัดเกี้ยว และจังหวะ
การร�องรับ  วิเคราะห8ความหมาย  ความเป\นมาของบท ฝaกทักษะการ
ทําบทสองชั้น สามชั้น 

0607321 การรําโนราทําบทสีโตผันหน'า 3(2-2-5) 
 Nora  Dance to the Tune of  See Toh Face  
 Turning 
 บุรพวิชา : 0607111 
 การรําทําบทสีโตผันหน�า กําพรัดเกี้ยว และจังหวะการร�อง
รับ  วิเคราะห8ความหมาย  ความเป\นมาของบท ฝaกทักษะการทําบท
สองชั้น สามชั้น 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607213 การรําโนราเพลงทับเพลงโทน 1 3(2-2-5) 
 Nora Dance to the Tunes of Rhythm Marker  
 and Long Drum 1 
 บุรพวิชา : 0607111 
 ศึกษาความหมาย ประเภทของเพลงทับเพลงโทน การตี
ท@ารํา จังหวะการร�องรับขั้นสูง  ฝaกรําโนราเพลงทับเพลงโทน 

0607322 การรําโนราเพลงทับเพลงโทน 1 3(2-2-5) 
 Nora Dance to the Tunes of Rhythm  
 Marker and Long Drum 1 
 บุรพวิชา : 0607111 
 ความหมาย ประเภทของเพลงทับเพลงโทน การตีท@ารํา 
จังหวะการร�องรับขั้นสูง  ฝaกรําโนราเพลงทับเพลงโทน 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607214 การขับร'องและประพันธ!กลอนโนรา 3(2-2-5) 
 Nora Verse Chanting and Composition 
 ศึกษาบทกลอนและวิธีการขับร�องกลอนโนราที่ไม@ต�องใช�
ท@ารํา และมีท@ารําประกอบ  การแต@งบทร@ายแตระ กลอนสี่ และกลอน
หก  ฝaกทักษะการร�อง การรับ และการใช�กลอนสด 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ�อนกับรายวิชาใหม@ คือ 
0607208 ดนตรีเพื่อการแสดง 

0607221 ระบํามาตรฐาน 3(2-2-5) 
 Standard  Dancing Styles 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับระบํามาตรฐาน วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบของการแสดงระบํามาตรฐาน  และฝaกทักษะระบํา
มาตรฐาน 

0607212 ระบํามาตรฐาน 3(2-2-5) 
 Standard  Dancing Styles 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับระบํามาตรฐาน วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบของการแสดงระบํามาตรฐาน  และฝaกทักษะระบํา
มาตรฐาน 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
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0607222 นาฏศิลปOตะวันออก 3(2-2-5) 
 Oriental Dances 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับนาฏศิลปdตะวันออก วิธีการแสดง
และองค8ประกอบของนาฏศิลปdตะวันออก พร�อมทั้งฝaกพื้นฐานการ
แสดงนาฏศิลปdตะวันออก 

0607201 นาฏศิลปOตะวันออก 3(2-2-5) 
 Oriental Dances 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับนาฏศิลปdตะวันออก วิธีการแสดง
และองค8ประกอบของนาฏศิลปdตะวันออก พร�อมทั้งฝaกพื้นฐานการแสดง
นาฏศิลปdตะวันออก 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 
 
 

0607223 ระบําเบ็ดเตล็ด 3(2-2-5) 
 Miscellaneous  Dances 
 บุรพวิชา : 0607121 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับระบําเบ็ดเตล็ด วิธีการแสดงและ
องค8ประกอบของการแสดงระบําเบ็ดเตล็ด และฝaกทักษะระบําเบ็ดเตล็ด 

0607331 ระบําเบ็ดเตล็ด 3(2-2-5) 
 Miscellaneous  Dances 
 บุรพวิชา : 0607121 
 ความรู� เ กี่ ยว กับระบํ าเบ็ด เตล็ด  วิ ธีการแสดงและ
องค8ประกอบของการแสดงระบําเบ็ดเตล็ด และฝaกทักษะระบําเบ็ดเตล็ด 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607224 ระบําพื้นบ'านไทย 3(2-2-5) 
 Thai Folk Dances 
 บุรพวิชา : 0607121 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับระบําพื้นบ�านไทย วิธีการแสดง 
และองค8ประกอบของการแสดงระบําพื้นบ�านไทย  และฝaกทักษะระบํา
พื้นบ�านไทย 

ยกเลิก - ปรับลดรายวิชาเอกบังคับตามโครงสร�างของหลักสูตร
และแผนการเรียน 

0607225 การแต7งกายและแต7งหน'านาฏศิลปOไทย 3(2-2-5) 
 Thai Dance Costume Designing and Make-up  
 Application 
 บุรพวิชา : 0607203 
 ศึกษาประวัติความเป\นมา ประเภท วิธีการ และเทคนิค
การแต@งหน�าและการแต@งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลปdไทยฝaกทักษะการ
แต@งกายและแต@งหน�าการแสดงนาฏศิลปdไทย 

0607335 การแต7งกายและแต7งหน'านาฏศิลปOไทย 3(2-2-5) 
 Thai Dance Costume Designing and  
 Make-up Application 
 ประวัติความเป\นมา ประเภท วิธีการ และเทคนิคการ
แต@งหน�าและการแต@งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลปdไทยฝaกทักษะการแต@ง
กายและแต@งหน�าการแสดงนาฏศิลปdไทย 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 94 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607231 ทักษะการแสดง 1 3(2-2-5) 
 Acting Skills 1 
 ศึกษาและฝaกทักษะการใช�เครื่องมือพื้นฐานของนักแสดง
ได�แก@ ร@างกาย  ความคิด การสังเกต สมาธิ จินตนาการ การหายใจ 
การผ@อนคลาย การใช�เสียง การฝaกประสาทสัมผัส และการแสดง
บทบาทโดยเน�นวินัยและจรรยาบรรณของนักแสดง 

0607213 การแสดง 1 3(2-2-5) 
 Acting 1 
 หลักการตีความบทการวิเคราะห8จุดมุ@งหมายการกระทํา
และพัฒนาการของตัวละคร แนวทางการเข�าถึงบทบาทการใช�พื้นที่ของ
เวทีและฝaกทักษะการแสดงละคร 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของ
หลักสูตรและแผนการเรียน 

 

0607232 วรรณกรรมการละครเวที 3(3-0-6) 
 Theatrical  Dramatic  Literature 
 ศึกษาพัฒนาการ รูปแบบการประพันธ8 แนวคิด ค@านิยม
ของวรรณกรรมการละครเวที  คุณค@าของบทละครคัดสรรที่มีต@อ
วงการละครและสังคม 

0607346 วรรณกรรมการละครเวที 3(3-0-6) 
 Theatrical  Dramatic  Literature 
 พัฒนาการ รูปแบบการประพันธ8 แนวคิด ค@านิยมของ
วรรณกรรมการละครเวที  คุณค@าของบทละครคัดสรรที่มีต@อวงการ
ละครและสังคม 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

0607233 การวิเคราะห!บทละคร 3(3-0-6) 
 Play  Analysis 
 ศึกษาหลักการอ@านบทละคร และวิเคราะห8องค8ประกอบ
ของบทละครเพื่อการแสดง 

0607342 การวิเคราะห!บทละคร 3(3-0-6) 
 Play  Analysis 
 ศึกษาหลักการอ@านบทละคร และวิเคราะห8องค8ประกอบ
ของบทละครเพื่อการแสดง 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607241 การออกแบบและการสร'างฉาก 3(2-2-5) 
 ประกอบการแสดง  1 
 Design and Construction of  
 Setting in Performing Arts 

 ศึกษาประเภท รูปแบบ หลักการออกแบบและเทคนิค
การสร�างฉากประกอบการแสดง การใช� พื้น ที่และทิศทางการ
เคลื่อนไหวบนเวทีในการแสดงประเภทต@างๆ  

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่ เนื้อหาซ้ํ าซ�อนกับรายวิชาใหม@ คือ 
0607206 การออกแบบฉากและแสงเพื่อการแสดง 
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0607242 การออกแบบเครื่องแต7งกาย 3(2-2-5) 
 สําหรับละคร 1 
 Drama Costume Designing 1 
 บุรพวิชา : 0607203 
 ศึกษาหลักการออกแบบและสร�างเครื่องแต@งกายสําหรับ
ละคร  การวิเคราะห8และตีความบทละครเพื่อการออกแบบเครื่องแต@ง
กาย  ฝaกออกแบบและสร�างแบบจําลองเครื่องแต@งกายสําหรับละคร 

0607446 การออกแบบเครื่องแต7งกาย 3(2-2-5) 
 สําหรับละคร 
 Drama Costume Designing 
 หลักการออกแบบและสร�างเครื่องแต@งกายสําหรับละคร  
การวิเคราะห8และตีความบทละครเพื่อการออกแบบเครื่องแต@งกาย  ฝaก
ออกแบบและสร�างแบบจําลองเครือ่งแต@งกายสําหรับละคร 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให�
สอดคล�องกับคําอธิบายรายวิชา 

 

0607301 การใช'สื่อผสมในศิลปะการแสดง 3(2-2-5) 
 The Application of Multi-media in  
 Performing Arts 
 ศึกษาหลักการใช�สื่อผสมในศิลปะการแสดง ฝaกออกแบบ 
สร�างและทดลองใช�สื่อผสม 

ยกเลิก - เป\นเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ�อนกับรายวิชาใหม@ 
คือ 0607301 การออกแบบศิลปdสําหรับการแสดง 

0607302 การจัดการการแสดง 3(2-2-5) 
 Performance Management 
 ศึกษาหลักการการจัดการการแสดง  การดําเนินการเชิง
ธุรกิจ  การวางแผน  การดําเนินการ การประเมินผล และฝaกทักษะ
การจัดการการแสดง 

0607315 การจัดการการแสดง 3(2-2-5) 
 Performance Management 
 หลักการการจัดการการแสดง  การดําเนินการเชิงธุรกิจ  
การวางแผน  การดําเนินการ การประเมินผล และฝaกทักษะการจัดการ
การแสดง 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607303 ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
 Research Method in Performance Arts 
 ศึกษาหลักการวิจัยทางศิลปะการแสดง การเลือกหัวข�อ
วิจัย การตั้งปbญหาวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูล การ
วิเคราะห8 การสังเคราะห8ข�อมูล สรุปผลการอภิปรายผล และฝaกเขียน
เค�าโครงวิจัย 

0607314 ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
 Research Method in Performance Arts 
 หลักการวิจยัทางศิลปะการแสดง การเลือกหัวข�อวิจัย 
การตั้งปbญหาวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมลู การ
วิเคราะห8 การสังเคราะห8ข�อมูล สรปุผลการอภิปรายผล และฝaกเขียน
เค�าโครงวิจัย 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 96 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607304 การบรรยายประกอบการแสดง 2(1–2-3) 
 Narration for Performances 
 ศึกษาหลักการ วิธีการ และเทคนิคการอ@าน พูด และ
เขียนคําบรรยายประกอบการแสดง  และฝaกปฏิบัติ 

0607313 การบรรยายประกอบการแสดง 2(1–2-3) 
 Narration for Performances 
 หลักการ วิธีการ และเทคนิคการอ@าน พูด และเขียนคํา
บรรยายประกอบการแสดง  และฝaกปฏิบัต ิ

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

0607311 การรํานายโรง 3(2-2-5) 
 Nora Troupe Leader Dance 
 กระบวนการรําเพื่อสร�างบทบาทและบุคลิกภาพเฉพาะ
ของนายโรง  ฝaกทักษะปฏิบัติการรําเฆี่ยนพราย - เหยียบลูกมะนาว รํา
ขอเทริด รําคล�องหงส8 และรําแทงเข� 

0607323 การรําโนรานายโรง 3(2-2-5) 
 Nora Troupe Leader Dance 
 กระบวนการรําเพื่อสร�างบทบาทและบุคลิกภาพเฉพาะ
ของนายโรง  ฝaกทักษะปฏิบัติการรําเฆีย่นพราย - เหยียบลูกมะนาว รํา
ขอเทริด รําคล�องหงส8 และรําแทงเข� 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

0607312 การแสดงโนราโรงครู 3(2-2-5) 
 Performance of Master Stage Nora Dance 
 บุรพวิชา : 0607111 
 ศึกษาประวัติความเป\นมา โอกาสของการแสดงโนราโรง
ครู ขั้นตอน และพิธีกรรมที่ใช�ประกอบการแสดง ฝaกทักษะบทร�องและ
รําแต@ละประเภท  จัดให�มีการเข�าร@วมกิจกรรมโนราโรงครู 

0607423 การแสดงโนราโรงครู 3(2-2-5) 
 Performance of Master Stage Nora Dance 
 บุรพวิชา : 0607111 
 ประวัติความเป\นมา โอกาสของการแสดงโนราโรงครู 
ขั้นตอน และพิธีกรรมที่ใช�ประกอบการแสดง ฝaกทักษะบทร�องและรํา
แต@ละประเภท  จัดให�มีการเข�าร@วมกิจกรรมโนราโรงคร ู

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
- เปลี่ยนหมวดวิชา มาเป\นรายวิชาเลือก 

 

0607313 การแสดงพรานและทาสี 3(2-2-5) 
 Performance of the Roles of Hunter and  
 Female Clown 
 ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ ความเป\นมาของการแสดง
พรานและทาสี  การประดิษฐ8หน�าพราน  ลีลาการนาดพราน การขับ
ร�องกลอนของพราน บทบาทพรานและทาสีในการแสดงโนรา  ฝaกการ
แสดงพรานและทาส ี

0607327 การแสดงพรานและทาสี 3(2-2-5) 
 Performance of the Roles of Hunter  
 and Female Clown 
 ความหมาย ความสําคัญ ความเป\นมาของการแสดงพราน
และทาสี  การประดิษฐ8หน�าพราน  ลีลาการนาดพราน การขับร�อง
กลอนของพราน บทบาทพรานและทาสีในการแสดงโนรา  ฝaกการแสดง
พรานและทาส ี
 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
- เปลี่ยนหมวดวิชา มาเป\นรายวิชาเลือก 
 

 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 97 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607314 การออกแบบท7ารําโนราเพลงโค 3(2-2-5) 

 Designing the Nora Kho Song Dance Poture  
 บุรพวิชา : 0607111 

 ศึกษาความหมายของเพลงโค  บุคลิกและความสามารถ
พิเศษของศิลป_นโนราที่มีชื่อเสียงด�านการรํา  การนําท@าโนรามาเรียง
ร�อยเป\นกระบวนการรํา การรําท@านาด  ฝaกออกแบบท@ารําโนราชุดใหม@ 

0607326 การออกแบบท7ารําโนราเพลงโค 3(2-2-5) 
 Designing the Nora Kho Song Dance Poture  
 บุรพวิชา : 0607111 
 ความหมายของเพลงโค  บุคลิกและความสามารถพิเศษ
ของศิลป_นโนราที่มีชื่อเสียงด�านการรํา  การนําท@าโนรามาเรยีงร�อยเป\น
กระบวนการรํา การรําท@านาด  ฝaกออกแบบท@ารําโนราชุดใหม@ 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
- เปลี่ยนหมวดวิชา มาเป\นรายวิชาเลือก 

 

0607315 การรําโนราทําบทสีโตผันหน'า 2 3(2-2-5) 
 Nora Dance to the Tune of See Toh Face  
 Turning 2 
 บุรพวิชา : 0607212 
 ศึกษาการรําทําบทสีโตผันหน�า กําพรัดเกี้ยว และจังหวะ
การร�องรับขั้นสูง วิเคราะห8ความหมาย ความเป\นมาของบท  ฝaกทักษะ
การทําบทขั้นสูง 

ยกเลิก - ปรับลดรายวิชาเอกบังคับตามโครงสร�างของหลักสูตร
และแผนการเรียน 

0607316 การแสดงพื้นบ'านภาคใต'ตอนบน 3(2-2-5) 
 Upper  Southern Thai Folk Performance 
 ศึกษาประวัติความเป\นมา ประเภท วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบการแสดงพื้นบ�านภาคใต�ตอนบน ฝaกการแสดงพื้นบ�าน
ภาคใต�ตอนบน 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่ไม@เคยเป_ดสอน 

0607317 การออกแบบและประดิษฐ!เครื่อง 3(2-2-5) 
 แต7งกายโนรา 
 Nora  Costume Designing and Production 
 ศึกษารูปแบบ วิธีการออกแบบและประดิษฐ8เครื่อง  แต@ง
กายโนรา  ฝaกออกแบบและประดษิฐ8เครื่องแต@งกายโนรา 

0607325 การออกแบบและประดิษฐ!เครื่อง 3(2-2-5) 
 แต7งกายโนรา 
 Nora  Costume Designing and Production 
 รูปแบบ วิธีการออกแบบและประดิษฐ8เครื่อง  แต@งกาย
โนรา  ฝaกออกแบบและประดิษฐ8เครื่องแต@งกายโนรา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 98 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607318 การแสดงหนังตะลุง 3(2-2-5) 
 Shadow Puppet Performance 
 ศึกษาประวัติความเป\นมา วิธีการแสดง และองค8ประกอบ
การแสดง  ฝaกแสดงหนังตะลุง 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่ไม@เคยเป_ดสอน 

0607319 ดนตรีประกอบการแสดงโนรา 3(2-2-5) 
 Nora Musical Accompaniment 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับดนตรีที่ใช�ประกอบการแสดงโนรา 
หลักการผสมวงประกอบการแสดงโนรา และการร�องรับ ฝaกทักษะการ
บรรเลงดนตรีและการขับร�อง 

ยกเลิก  

0607321 นาฏศิลปOตะวันตก 3(2-2-5) 
 Western Dances 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับนาฏศิลปdตะวันตก วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบของนาฏศิลปdตะวันตก  พร�อมทั้งฝaกพื้นฐานการแสดง
นาฏศิลปdตะวันตก 

0607301 นาฏศิลปOตะวันตก 3(2-2-5) 
 Western Dances 
 ความรู�เกี่ยวกับนาฏศิลปdตะวันตก วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบของนาฏศิลปdตะวันตก  พร�อมทั้งฝaกพื้นฐานการแสดง
นาฏศิลปdตะวันตก 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607322 การออกแบบและสร'างสรรค! 3(2-2-5) 
 นาฏศิลปOร7วมสมัย  1 
 Designing and Creating Contemporary 
 Dancing Art 1 
 ศึกษาหลักการออกแบบและสร�างสรรค8นาฏศิลปdร@วมสมยั  
องค8ประกอบของการแสดง ฝaกออกแบบ สร�างสรรค8นาฏศิลปdร@วมสมยั 
และนําเสนอ 

ยกเลิก - ปรับลดรายวิชาเอกบังคับ ตามโครงสร�างของหลักสูตร
และแผนการเรียน 
- เป\นรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ�อนกับรายวิชาใหม@ คือ 
0607323 การออกแบบท@ารําเต�น 

 
 

  



มคอ.2 ปริญญาตรี - 99 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607323 การแสดงละครรํา 3(2-2-5) 
 Dance Drama Performance 
 บุรพวิชา : 0607121 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการแสดงละครรําของไทย วิธีการ
แสดง และองค8ประกอบของการแสดงละครรํา  ฝaกทักษะการแสดง
ละครรําและนําเสนอ 

0607432 การแสดงละครรํา 3(2-2-5) 
 Dance Drama Performance 
 บุรพวิชา : 0607121 
 ความรู�เกี่ยวกับการแสดงละครราํของไทย วิธีการแสดง 
และองค8ประกอบของการแสดงละครรํา  ฝaกทักษะการแสดงละครรํา
และนําเสนอ 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607324 รําเดี่ยว 3(2-2-5) 
 Solo Dance 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการรําเดีย่ว วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบของการรําเดี่ยวที่เป\นแบบมาตรฐาน  ฝaกทักษะและ
เทคนิคการราํฉุยฉาย การรําลงสรง และการรําเดี่ยวเฉพาะอย@าง 

0607334 รําเดี่ยว 3(2-2-5) 
 Solo Dance 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการรําเดีย่ว วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบของการรําเดี่ยวที่เป\นแบบมาตรฐาน  ฝaกทักษะและ
เทคนิคการราํฉุยฉาย การรําลงสรง และการรําเดี่ยวเฉพาะอย@าง 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607325 รําหน'าพาทย! 3(2-2-5) 
 Idiosyncratic Dances 
 บุรพวิชา : 0607121 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการรําหน�าพาทย8 วิธีการแสดง และ 
องค8ประกอบของการรําหน�าพาทย8  ฝaกทักษะการรําหน�าพาทย8ที่ใช�
ประกอบการแสดง ทั้งหน�าพาทย8ธรรมดาและหน�าพาทย8ชั้นสูง 

0607332 รําหน'าพาทย!  3(2-2-5) 
 Idiosyncratic Dances 
 บุรพวิชา : 0607121 
 ความรู� เกี่ยวกับการรําหน�าพาทย8  วิธีการแสดง และ 
องค8ประกอบของการรําหน�าพาทย8  ฝaกทักษะการรําหน�าพาทย8ที่ใช�
ประกอบการแสดง ทั้งหน�าพาทย8ธรรมดาและหน�าพาทย8ชั้นสูง 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
 

0607326 ระบําโบราณคดี 3(2-2-5) 
 Archaeology Dance 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับระบําโบราณคดี วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบของการแสดงระบําโบราณคด ี และฝaกทักษะระบํา
โบราณคด ี

0607336 ระบําโบราณคดี 3(2-2-5) 
 Archaeology Dance 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับระบําโบราณคดี วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบของการแสดงระบําโบราณคดี  และฝaกทักษะระบํา
โบราณคดี 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

   



มคอ.2 ปริญญาตรี - 100 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607327 การแสดงพื้นบ'านของไทย 3(2-2-5) 
 Thai Folk Performances  
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ�านของไทย วิธีการ
แสดง และองค8ประกอบของการแสดงพื้นบ�านของไทย ฝaกการแสดง
พื้นบ�านของไทย 

0607202 การแสดงพื้นบ'านของไทย 3(2-2-5) 
 Thai Folk Performances  
 ความรู�เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ�านของไทย วิธีการแสดง 
และองค8ประกอบของการแสดงพื้นบ�านของไทยฝaกการแสดงพื้นบ�าน
ของไทย 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607328 หุ7นไทย 3(2-2-5) 
 Thai Puppets 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับหุ@นไทย วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบของการแสดงหุ@นไทย  ฝaกทักษะการแสดงหุ@นไทย 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่ไม@เคยเป_ดสอน 

0607329 ลิเก 3(2-2-5) 
 Likay 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับลิเก วิธีการแสดง และองค8ประกอบ
ของการแสดงลิเก ฝaกแสดงลิเก 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่ไม@เคยเป_ดสอน 

0607331 การกํากับการแสดง 1 3(2-2-5) 
 Directing 1 
 ศึกษาหลักพื้นฐานในการกํากับการแสดงละครเวที ได�แก@ 
คุณสมบัติ บทบาท หน�าที่ของผู�กํากับการแสดงการวิเคราะห8
ความหมายของบทละคร การสร�างภาพรวมบนเวที และการสื่อสาร
ระหว@างผู�กํากับการแสดงกับนักแสดง และฝaกทักษะกํากับนักแสดง 

0607341 การกํากับการแสดงเบื้องต'น 3(2-2-5) 
 Basic  Directing 
 หลัก พื้นฐานในการกํากับการแสดงละครเวที  ได�แก@ 
คุณสมบัติ  บทบาท หน� าที่ของผู� กํากับการแสดงการวิเคราะห8
ความหมายของบทละคร การสร�างภาพรวมบนเวที และการสื่อสาร
ระหว@างผู�กํากับการแสดงกับนักแสดง และฝaกทักษะกํากับนักแสดง 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให�
สอดคล�องกับคําอธิบายรายวิชา 

 

 
 
 
 

  



มคอ.2 ปริญญาตรี - 101 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607332 การเขียนบทละคร 1 3(2-2-5) 
 Playwritting 1 
 ศึกษาหลักการเขียนบทละครเวที การกําหนดแก@นเรื่อง 
การวางโครงเรื่อง การพัฒนาเรื่อง การสร�างตัวละคร การสร�างบท
สนทนา และฝaกทักษะการเขียนบทละครเวทีองค8เดียว 

0607344 การเขียนบทละคร 1 3(2-2-5) 
 Playwritting 1 
 ศึกษาหลักการเขียนบทละครเวที การกําหนดแก@นเรื่อง 
การวางโครงเรื่อง การพัฒนาเรื่อง การสร�างตัวละคร การสร�างบท
สนทนา และฝaกทักษะการเขียนบทละครเวทีองค8เดียว 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607333 การกํากับเวที 3(2-2-5) 
 Stage  Management 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการกํากับเวที ความสําคัญ บทบาท 
และหน�าที่ของผู�กํากับเวที  ฝaกทักษะการกํากับเวทีใน  
การแสดงละครและการแสดงประเภทอื่น ๆ 

ยกเลิก - ปรับลดรายวิชาเอกบังคับ ตามโครงสร�างของหลักสูตร
และแผนการเรียน 

0607334 ทักษะการแสดง 2 3(2-2-5) 
 Acting  Skills  2 
 บุรพวิชา : 0607231 
 ศึกษาหลักการตีความบท การวิเคราะห8จดุมุ@งหมาย การ
กระทํา และพัฒนาการของตัวละคร แนวทางการเข�าถึงบทบาท การ
ใช�พื้นที่ของเวที และฝaกทักษะการแสดงละคร 

0607442 การแสดง 2 3(2-2-5) 
 Acting 2 
 บุรพวิชา : 0607131 
 หลักการตีความบท การวิเคราะห8จุดมุ@งหมาย การกระทํา 
และพัฒนาการของตัวละคร แนวทางการเข�าถึงบทบาท การใช�พื้นที่
ของเวที และฝaกทักษะการแสดงละคร 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให�
สอดคล�องกับคําอธิบายรายวิชา 

0607335 การกํากับการแสดง 2 3(2-2-5) 
 Directing  2 
 บุรพวิชา : 0607331 
 ศึกษาการวิเคราะห8และตคีวามบทละครเพื่อการกํากับการ
แสดงละครเวที การวางแนวคิดสําหรับการจัดแสดงละครการวิเคราะห8
ตัวละคร การทํางานร@วมกับนักแสดง และฝaกทักษะการกํากับการ
แสดงละครอย@างน�อย 1 ฉาก 

0607343 การกํากับการแสดง 1 3(2-2-5) 
 Directing  1 
 บุรพวิชา : 0607231 
 การวิเคราะห8และตีความบทละครเพื่อการกํากับการแสดง
ละครเวที การวางแนวคิดสําหรับการจัดแสดงละครการวิเคราะห8ตัว
ละคร การทํางานร@วมกับนักแสดง และฝaกทักษะการกํากับการแสดง
ละครอย@างน�อย 1 ฉาก 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให�
สอดคล�องกับคําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607336 การละครตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6) 
 Oriental and Western Forms of Drama 
 ศึกษาพัฒนาการของการละครของกลุ@มเอเชีย ยุโรป และ
อเมริกา อิทธิพลของการละครตะวันออกและตะวันตกที่ส@งผลต@อการ
ละครของไทย 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ�อนกับรายวิชาใหม@ คือ 
0607207 วรรณกรรมการแสดง 

0607337 ละครสําหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5) 
 Drama for Children and Youth 
 ศึกษาวิธีการสร�างและแสดงละครสําหรับเด็กและเยาวชน 
ทั้งในรูปแบบละครเพื่อการศึกษาที่เน�นศิลปะและสาระการเรียนรู�และ
ละครเพื่อความบันเทิงที่เน�นการสร�างสรรค8และจินตนาการ  สร�างและ 
จัดแสดงละครสําหรับเด็กหรือเยาวชน 

0607347 ละครสําหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5) 
 Drama for Children and Youth 
 ศึกษาวิธีการสร�างและแสดงละครสําหรับเด็กและเยาวชน 
ทั้งในรูปแบบละครเพื่อการศึกษาที่เน�นศิลปะและสาระการเรียนรู�และ
ละครเพื่อความบันเทิงที่เน�นการสร�างสรรค8และจินตนาการ  สร�างและ
จัดแสดงละครสําหรับเด็กหรือเยาวชน 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

0607338 ละครเพื่อการศึกษาและพัฒนาชมุชน 3(2-2-5) 
 Drama for in Community Education and   
 Development 
 ศึกษาหลักการและพัฒนาการการนําละครมาใช�ประโยชน8
ทางการศึกษาและพัฒนาชุมชน  การสร�างละครเพื่อพัฒนาและสร�าง
เสรมิคุณภาพของชุมชนและสังคม 

0607348 ละครเพื่อการศึกษาและพัฒนาชมุชน 3(2-2-5) 
 Drama in Education and Community 
 Development 
 หลักการและพัฒนาการการนําละครมาใช�ประโยชน8ทาง
การศึกษาและพัฒนาชุมชน  การสร�างละครเพื่อพัฒนาและสร�างเสริม
คุณภาพของชุมชนและสังคม 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ให�สอดคล�องกับชื่อ
ภาษาไทยและคําอธิบายรายวิชา 

0607339 การฝ�กใช'เสียงและการขับร'อง 3(2-2-5) 
 ในการแสดง 
 Voice Training and Singing for Acting 
 ศึกษาหลักการ และวิธีการใช�เสียง การอ@านโน�ต และ การ
ขับร�องประกอบการแสดงละคร ฝaกทักษะการใช�เสียง การอ@านโน�ต 
และการขับร�องในการแสดง 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ�อนกับรายวิชาใหม@ คือ 
0607131  ทักษะการแสดงเบื้องต�น 
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0607342 การออกแบบศิลปOสําหรับละครเวที 3(2-2-5) 
 Art Designing for Stage Plays 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการออกแบบศิลปdสําหรับละครเวที 
หลักการสร�างสรรค8ภาพรวมของฉาก แสง เสียง เครื่องแต@งกาย และ
การแต@งหน�า ฝaกออกแบบและจัดองค8ประกอบศิลปdสําหรบัการแสดง
ละครเวที 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ�อนกับรายวิชาใหม@ คือ 
0607301 ออกแบบศิลปdสําหรับการแสดง  

0607401 กฎหมายที่เกี่ยวข'องกบัศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
 Laws  Relating to Performing Arts 
 ศึ ก ษ าค ว าม รู� เ กี่ ย ว กั บ ก ฎ ห ม าย ที่ เ กี่ ย วข� อ ง กั บ
ศิลปะการแสดง ความสําคัญและกฎหมายประเภทต@าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง
โดยตรงกับการทําธุรกรรมทางศิลปะการแสดงในเรื่อง ลิขสิท ธิ์ 
ทรัพย8สินทางปbญญา แรงงาน และสิทธิประโยชน8ต@าง ๆ 

0607302 กฎหมายที่เกี่ยวข'องกบัศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
 Laws  Relating to Performing Arts 
 ศึ ก ษ า ค ว า ม รู� เ กี่ ย ว กั บ ก ฎ ห ม าย ที่ เ กี่ ย ว ข� อ ง กั บ
ศิลปะการแสดง ความสําคัญและกฎหมายประเภทต@าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง
โดยตรงกับการทําธุรกรรมทางศิลปะการแสดงในเรื่อง ลิขสิท ธิ์ 
ทรัพย8สินทางปbญญา แรงงาน และสิทธิประโยชน8ต@าง ๆ 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

0607402 การวิจารณ!การแสดง 3(3-0-6) 
 Performing Review 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการวิจารณ8การแสดง การเขียนงาน
วิจารณ8เชิงวิชาการ ฝaกวิจารณ8และเขียนวิจารณ8การแสดง 

0607401 การวิจารณ!การแสดง 3(3-0-6) 
 Performing Review 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการวิจารณ8การแสดง การเขียนงาน
วิจารณ8เชิงวิชาการ ฝaกวิจารณ8และเขียนวิจารณ8การแสดง 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

0607403 สัมมนาศิลปะการแสดง 2(1-2-3) 
 Performing Arts Seminar 
 ศึกษาค�นคว�าข�อมูลเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบ�าน
ภูมิภาคต@าง ๆ นาฏศิลปdไทยหรือการแสดงร@วมสมัย  นําเสนอผลงาน
ด�วยเอกสารและการสัมมนา 

0607412 สัมมนาศิลปะการแสดง 2(1-2-3) 
 Performing Arts Seminar 
 ศึกษาค�นคว�าข�อมูลเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบ�านภูมิภาค
ต@าง ๆ นาฏศิลปdไทยหรือการแสดงร@วมสมัย  นําเสนอผลงานด�วย
เอกสารและการสัมมนา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
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0607404 ศิลปะการแสดงนิพนธ! 5(0-15-0) 
 Senior Project in Performing Arts 
 สร�างสรรค8งานด�านศิลปะการแสดง ซึ่งเป\นความคิด
สร�างสรรค8ของตนเอง 1 ชิ้น นําเสนอผลงานในรูปแบบงานวิจัยและจัด
แสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 

0607421 ศิลปะการแสดงนิพนธ! (โนรา) 5(2-6-7) 
 Senior Project in Performing Arts (Nora) 

               สร�างสรรค8งานด�านศิลปะการแสดง ซึ่งเป\นการอน
รักษ8หรือความคิดสร�างสรรค8ของตนเอง 1 ชิ้น นําเสนอผลงาน
ในรูปแบบงานวิจัยและจัดแสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 

- ปรับรายวิชาให�สอดคล�องกับการเรียนการสอนในแต@
ละ วิชาเอก โดยแยกเป\น  3 วิชาเอก ได�แก@  โนรา  
นาฏศิลปdไทย และการละคร 
 

 

 0607431 ศิลปะการแสดงนิพนธ! (นาฏศิลปOไทย)          5(2-6-7) 
             Senior Project in Performing Arts (Thai Dance)             
            สร�างสรรค8งานด�านศิลปะการแสดง ซึ่งเป\นหรือ
ความคิดสร�างสรรค8ของตนเอง 1 ชิ้น นําเสนอผลงานใน
รูปแบบงานวิจัยและจัดแสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 

- ปรับรายวิชาให�สอดคล�องกับการเรียนการสอนในแต@
ละ วิชาเอก โดยแยกเป\น  3 วิชาเอก ได�แก@  โนรา  
นาฏศิลปdไทย และการละคร 
 

 0607431 ศิลปะการแสดงนิพนธ! (การละคร)              5(2-6-7) 
             Senior Project in Performing Arts (Drama)             
            สร�างสรรค8งานด�านศิลปะการละคร ซึ่งเป\นหรือ
ความคิดสร�างสรรค8ของตนเอง 1 ชิ้น นําเสนอผลงานใน
รูปแบบงานวิจัยและจัดแสดงผลงานเผยแพร@ต@อสาธารณะ 

- ปรับรายวิชาให�สอดคล�องกับการเรียนการสอนในแต@
ละ วิชาเอก โดยแยกเป\น  3 วิชาเอก ได�แก@  โนรา  
นาฏศิลปdไทย และการละคร 
 

0607411 การรําโนราเพลงทับเพลงโทน 2 3(2-2-5) 
 Nora Dance to the Tunes of Rhythm 
 Marker and  Long Drum 2 
 ศึกษาการตีท@ ารํ า และจังหวะการร�องรับ  และฝa ก
ปฏิบัติการรําโนราเพลงทับเพลงโทนที่แตกต@างจากการรําโนราเพลง
ทับเพลงโทน 1 

0607422 การรําโนราเพลงทับเพลงโทน 2 3(2-2-5) 
 Nora Dance to the Tunes of Rhythm 
 Marker and  Long Drum 2 
 ศึกษาการตีท@ารํา และจังหวะการร�องรับ และฝaกปฏิบัติการ
รําโนราเพลงทับเพลงโทนที่แตกต@างจากการรําโนราเพลงทับเพลงโทน 
1 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
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0607412 การแสดงพื้นบ'านภาคใต'ตอนล7าง 3(2-2-5) 
 Lower Southern Thai Folk Performance 
 ศึกษาประวัติความเป\นมา ประเภท วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบการแสดงพื้นบ�านภาคใต�ตอนล@าง ฝaกการแสดงพื้นบ�าน
ภาคใต�ตอนล@าง 

ยกเลิก 
  

- ปรับลดรายวิชาเอกบังคับตามโครงสร�างของหลักสูตร
และแผนการเรียน 

0607413 การแสดงละครโนรา 3(2-2-5) 
 Nora Drama Performance 
 ศึกษาองค8ประกอบ และพัฒนาการของละครโนรา  
เปรียบเทียบละครโนราแบบโบราณกับละครโนราร@วมสมัย ฝaกแสดง
ละครโนรา 

0607424 การแสดงละครโนรา 3(2-2-5) 
 Nora Drama Performance 
 ศึกษาองค8ประกอบ และพัฒนาการของละครโนรา  
เปรียบเทียบละครโนราแบบโบราณกับละครโนราร@วมสมัย ฝaกแสดง
ละครโนรา 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

0607414 การแสดงโนราสร'างสรรค! 3(2-2-5) 
 Creative Nora Performance 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการนําศิลปะการแสดงร@วมสมัยมา
สร�างสรรค8ร@วมกับการแสดงโนรา  รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการ
สร�างสรรค8โนรา  ฝaกออกแบบการแสดงโนราสร�างสรรค8 

0607324 การแสดงโนราสร'างสรรค! 3(2-2-5) 
 Creative Nora Performance 

 ความรู� เ กี่ยวกับการนําศิลปะการแสดงร@วมสมัยมา
สร�างสรรค8ร@วมกับการแสดงโนรา  รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการ
สร�างสรรค8โนรา  ฝaกออกแบบการแสดงโนราสร�างสรรค8 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

0607421 รําคู7 3(2-2-5) 
 Duet Dance 
 บุรพวิชา : 0607121 
 ศึกษาความรู� เ กี่ ยวกับการรํา คู@  วิ ธีการแสดง และ
องค8ประกอบของการรําคู@ที่เป\นแบบมาตรฐาน  ฝaกทักษะและเทคนิค
การรําคู@ในการแสดงละครรําของไทย 

0607337 รําคู7 3(2-2-5) 
 Duet Dance 

 บุรพวิชา : 0607121 
 ความรู�เกี่ยวกับการรําคู@ วิธีการแสดง และองค8ประกอบของ

การรําคู@ที่เป\นแบบมาตรฐาน  ฝaกทักษะและเทคนิคการรําคู@ในการแสดง
ละครรําของไทย 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

 
 

  



มคอ.2 ปริญญาตรี - 106 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607422 การรําอาวุธ 3(2-2-5) 
 Weapon Dance 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการรําอาวุธ วิธีการแสดง และ
องค8ประกอบของการรําอาวุธ  ฝaกทักษะและเทคนิคการรําอาวุธในการ
แสดงละครรําของไทย 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่ไม@เคยเป_ดสอน 

0607423 การแสดงละครไทยปรับปรุง 3(2-2-5) 
 Amended Thai Drama Performance 
 บุรพวิชา : 0607121 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับการแสดงละครไทยปรับปรุง วิธีการ
แสดง และองค8ประกอบของการแสดงละครไทยปรับปรุง  ฝaกทักษะ
การแสดงละครไทยปรับปรุงและนําเสนอ 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่ไม@เคยเป_ดสอน 

0607424 โขน 3(2-2-5) 
 Khoan 
 บุรพวิชา : 0607121 
 ศึกษาความรู�เกี่ยวกับโขน วิธีการแสดง และองค8ประกอบ
ของการแสดงโขน ฝaกทักษะการแสดงโขนและนําเสนอ 

0607338 โขน 3(2-2-5) 
 Khoan 

 บุรพวิชา : 0607121 
 ความรู�เกี่ยวกับโขน วิธีการแสดง และองค8ประกอบของการ

แสดงโขน ฝaกทักษะการแสดงโขนและนําเสนอ 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

  



มคอ.2 ปริญญาตรี - 107 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607425 การประพันธ!บทสําหรับการแสดง  3(2-2-5) 
 นาฏศิลปOไทย  
 Composition  for  Thai  Dancing  Arts  
 ศึกษาหลักการ วิธีการประพันธ8บทสําหรับการแสดง
นาฏศิลปdไทย การคัดเลือก การตัดต@อ และดัดแปลงบทประพันธ8
สําหรับการแสดงนาฏศิลปdไทย และฝaกทักษะ 

0607433 การประพันธ!บทสําหรับการแสดง 3(2-2-5) 
 นาฏศิลปOไทย 
 Composition  for  Thai  Dancing  Arts  

 หลักการ วิธีการประพันธ8บทสําหรับการแสดงนาฏศิลปdไทย 
การคัดเลือก การตัดต@อ และดัดแปลงบทประพันธ8สําหรับการแสดง
นาฏศิลปdไทย และฝaกทักษะ 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607426 อาศรมศึกษา 3(2-2-5) 
  Hermitage Study 
 ศึกษาประวัติและผลงานบุคคลต�นแบบทางด�านนาฏศิลปd
ไทย  ฝaกทักษะและเทคนิคการแสดงนาฏศิลปdกับบุคคลต�นแบบอย@าง
น�อย 1 ชุด 

0607434 อาศรมศึกษา 3(2-2-5) 
 Hermitage Study 

 ประวัติและผลงานบุคคลต�นแบบทางด�านนาฏศิลปdไทย  
ฝaกทักษะและเทคนิคการแสดงนาฏศิลปdกับบุคคลต�นแบบอย@างน�อย 1 
ชุด 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607427 การออกแบบและสร'างสรรค! 3(2-2-5) 
 นาฏศิลปOร7วมสมัย 2 
 Contemporary Dancing Art Designing   
 and Creation  2 
 บุรพวิชา : 0607322 
 ศึกษาหลักการออกแบบและสร�างสรรค8นาฏศิลปdร@วมสมัย
ขั้นสูง  องค8ประกอบของการแสดง  ฝaกออกแบบ สร�างสรรค8นาฏศิลปd
ร@วมสมัย และนําเสนอ 

ยกเลิก - ปรับลดรายวิชาเอกบังคับ ตามโครงสร�างของหลักสูตร
และแผนการเรียน 
- เป\นรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ�อนกับรายวิชาใหม@ คือ 
0607323 การออกแบบท@ารําเต�น 

 
 
 
 

  



มคอ.2 ปริญญาตรี - 108 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607431 ทักษะการแสดง 3 3(1-4-4) 
 Acting  Skills  3 
 บุรพวิชา : 0607334 
 ศึกษาเทคนิคการแสดงขั้นสูง  การเข�าถึงบทบาทตัวละคร
ที่มีความซับซ�อน ฝaกทักษะการแสดงละครแนวต@าง ๆ 

ยกเลิก - ปรับลดรายวิชาเอกบังคับ ตามโครงสร�างของหลักสูตร
และแผนการเรียน 

0607432 การกํากับการแสดง  3 3(1-4-4) 
 Directing  3 
 บุรพวิชา : 0607335 
 ศึกษาเทคนิคขั้นสูงของการกํากับการแสดงละครเวที 
กระบวนการในการกํากับการแสดง การวิเคราะห8ตีความบทและ
วิเคราะห8ตัวละคร การวางแนวคิดสําหรับการจัดการแสดงละครในเชิง
ลึก และการทํางานร@วมกับฝxายต@าง ๆ ฝaกทักษะการกํากับการแสดง
ละครอย@างน�อย 1 องก8 

0607443 การกํากับการแสดง  2 3(1-4-4) 
 Directing  2 

 บุรพวิชา : 0607331 
 เท ค นิ ค ขั้ น สู งข อ งก าร กํ า กั บ ก ารแ ส ด งล ะค ร เว ที 

กระบวนการในการกํากับการแสดง การวิเคราะห8ตีความบทและ
วิเคราะห8ตัวละคร การวางแนวคิดสําหรับการจัดการแสดงละครในเชิง
ลึก และการทํางานร@วมกับฝxายต@าง ๆ ฝaกทักษะการกํากับการแสดง
ละครอย@างน�อย 1 องก8 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)ให�
สอดคล�องกับคําอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607433 การเขียนบทละคร  2 3(2-2-5) 
 Playwriting  2 
 ศึกษาเทคนิค ขั้นสู งในการเขียนบทละครเวที  เน�น
โครงสร�างบท การสร�างพัฒนาการของตัวละครที่ซับซ�อนขึ้น ฝaกทักษะ
การเขียนบทละครเวทีโดยใช�เทคนิคขั้นสูงและนําเสนอ 

0607444 การเขียนบทละคร  2 3(2-2-5) 
 Playwriting  2 

 ศึกษาเทคนิคขั้นสูงในการเขียนบทละครเวที เน�นโครงสร�าง
บท การสร�างพัฒนาการของตัวละครที่ซับซ�อนขึ้น  ฝaกทักษะการเขียน
บทละครเวทีโดยใช�เทคนิคขั้นสูงและนําเสนอ 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

 
 
 
 
 

  



มคอ.2 ปริญญาตรี - 109 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607434 การวิจารณ!ละครเวที ภาพยนตร! 3(3-0-6) 
 และละครโทรทัศน!  
 Reviews of Stage Drama, Film, and   
 Television  Drama 
 ศึกษาหลักการและแนวทางการวิจารณ8 ละครเวที 
ภาพยนตร8และละครโทรทัศน8 บทบาทหน�าที่และจรรยาบรรณของนัก
วิจารณ8  ฝaกทักษะการอ@านและเขียนบทวิจารณ8ละครเวที ภาพยนตร8
และละครโทรทัศน8 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ�อนกับรายวิชาใหม@ คือ 
0607402 การวิจารณ8การแสดง 

0607435 การแต7งหน'าเทคนิคพิเศษ 3(2-2-5) 
 Make-up for Special Effects 
 บุรพวิชา : 0607203 
 ศึกษาหลักการแต@งหน�าเทคนิคพิเศษสําหรับละคร เทคนิค
การแต@งหน�าตัวละครตามอุปนิสัยที่แสดงการแก�ไขข�อบกพร@อง การ
เปลี่ยนบุคลิกและวัย การทําผม และเทคนิคพิเศษอื่น ๆ และฝaกปฏิบัติ 

0607445 การแต7งหน'าเทคนิคพิเศษ 3(2-2-5) 
 Make-up for Special Effects 

 หลักการแต@งหน�าเทคนิคพิเศษสําหรับละคร เทคนิคการ
แต@งหน�าตัวละครตามอุปนิสัยที่แสดง การแก�ไขข�อบกพร@อง การเปลี่ยน
บุคลิกและวัย การทําผม และเทคนิคพิเศษอื่น ๆ และฝaกปฏิบัติ 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 

0607436 ละครร7วมสมัย  3(2-2-5) 
 Contemporary Theater 
 ศึกษาความเป\นมาและพัฒนาการของการละครร@วมสมัย 
รูปแบบ แนวทาง และกระบวนการนําเสนอและการสร�างสรรค8ละคร
ร@วมสมัยในปbจจุบัน  ฝaกสร�างสรรค8ละครร@วมสมัยจากศิลปะการแสดง
ของไทย 

0607345 ละครร7วมสมัย  3(2-2-5) 
 Contemporary Theater 

 ความเป\นมาและพัฒนาการของการละครร@วมสมัยรูปแบบ 
แนวทาง และกระบวนการนําเสนอและการสร�างสรรค8ละครร@วมสมัยใน
ปbจจุบัน  ฝaกสร�างสรรค8ละครร@วมสมัยจากศิลปะการแสดงของไทย 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 

 
 
 

  



มคอ.2 ปริญญาตรี - 110 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607437 ดนตรีประกอบการแสดงละคร   3(2-2-5) 
 Music  in  Drama 
 ศึกษาความสําคัญและพัฒนาการของดนตรีประกอบการ
แสดง  เทคนิคการเลือกใช�ดนตรีและเพลงเพื่อการสร�างเสริม
บรรยากาศในการแสดง  เน�นลีลาและอารมณ8ของผู�แสดง 

ยกเลิก - เป\นรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ�อนกับรายวิชาใหม@ คือ 
0607301  ออกแบบศิลปdสําหรับการแสดง 

0607441 การออกแบบและการสร'างฉาก 3(2-2-5) 
 ประกอบการแสดง 2  
 Stage Designing and Creation for  
 Performance 2 
 บุรพวิชา : 0607241 
 ศึกษาหลักการออกแบบฉากขั้นสูง ค�นคว�าและสังเคราะห8
ความรู� เกี่ยวกับการออกแบบฉากจากเอกสารและงานวิจัย  ฝaก
ออกแบบและสร�างฉาก 

0607349 การออกแบบฉากและแสงเพื่อ 3(2-2-5) 
 การแสดงขั้นสูง 
 Advance  Designing Stage  and  Lighting for 
 Performance 

 หลักการออกแบบฉากขั้นสูง ค�นคว�าและสังเคราะห8ความรู�
เกี่ยวกับการออกแบบฉากจากเอกสารและงานวิจัย  ฝaกออกแบบและ
สร�างฉาก 

- เปลี่ยนรหัสวิชาให�สอดคล�องกับโครงสร�างของหลักสตูร
และแผนการเรียน 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให�
สอดคล�องกับคําอธิบายรายวิชา 

 

0607442 การออกแบบและการจัดแสงพื่อการแสดง 2 3(2-2-5) 
 Designing and Arrangement of Lighting for  
 Performance  2 
 บุรพวิชา : 0607341 
 ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติขั้นสูงในการออกแบบแสง 
การวิเคราะห8และตีความบทละครเพื่อนําไปใช�ในการออกแบบแสง ฝaก
ออกแบบแสงสําหรับละครแนวต@าง ๆ และการแสดงบนเวทีในรูปแบบ
อื่น ๆ 

ยกเลิก - ปรับลดรายวิชาเอกบังคับตามโครงสร�างของหลักสูตร
และแผนการเรียน 

 
 

  



มคอ.2 ปริญญาตรี - 111 - 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0607443 การออกแบบเครื่องแต7งกายสําหรับละคร 2 3(2-2-5) 
 Drama Costume Designing 2 
 บุรพวิชา : 0607242 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติการขั้นสูงในการออกแบบ 
เครื่องแต@งกายละคร ค�นคว�าและสังเคราะห8ความรู� เกี่ยวกับการ
ออกแบบเครื่องแต@งกาย การเลือกใช�วัสดุ และการสร�างเครื่องแต@งกาย 
โดยคํานึงถึงความเป\นเอกภาพร@วมกับการออกแบบฉากและแสง  ฝaก
ปฏิบัติ 

ยกเลิก - ปรับลดรายวิชาเอกบังคับตามโครงสร�างของหลักสูตร
และแผนการเรียน 

ไม7มี 0607203 ดนตรีเพื่อการแสดง 3(2-2-5) 
 Music for Performance 

 เพลงและดนตรีประเภทต@างๆพร�อมกับฝaกทักษะการฟbง 
การร�อง ปฏิบัติทักษะเบื้องต�น ดนตรีที่ใช�สําหรับประกอบการแสดง 

- เป\นรายวิชาใหม@เพื่อเพิ่มเติมองค8ความรู�หมวดวิชา
เฉพาะด�าน ตามข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิ 

ไม7มี 0607311 การออกแบบศิลปOสําหรับการแสดง 3(2-2-5) 
 Art Designing for Performance 

 ความรู� เกี่ยวกับการออกแบบศิลปdสํ าหรับการแสดง 
หลักการสร�างสรรค8ภาพรวมของฉาก แสง เสียงและการใช�สื่อผสมใน
การแสดง  ฝaกออกแบบและจัดองค8ประกอบศิลปdสําหรับการแสดง 

- เป\นรายวิชาใหม@เพื่อเพิ่มเติมองค8ความรู�หมวดวิชา
เฉพาะด�าน 

ไม7มี 0607312 ศิลปะการแสดงกับชุมชน 3(2-2-5) 
 Performing Arts for Community 

 หลักการและพัฒนาการการนําศิลปะการแสดงมาใช�
ประโยชน8กับชุมชน การสร�างงานศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาและสร�าง
เสริมคุณภาพของชุมชนและสังคม 

- เป\นรายวิชาใหม@เพื่อเพิ่มเติมองค8ความรู�หมวดวิชา
เฉพาะด�าน 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
ไม7มี 0607215 การออกแบบฉากและแสงเพื่อการแสดง 3(2-2-5) 

 Stage Designing and Creation for  
 Performance  

 หลักการออกแบบฉาก ลักษณะและรูปแบบของเวทีและ
ฉาก การวิเคราะห8และตีความ บทละครเพื่อการออกแบบฉากและ
อุปกรณ8ประกอบฉาก ฝaกออกแบบและสร�างแบบจําลองฉาก 

- เป\นรายวิชาใหม@เพื่อเพิ่มเติมองค8ความรู�หมวดวิชา
เฉพาะด�าน 

ไม7มี 0607333 การออกแบบท7ารําเต'น 3(2-2-5) 
 Choreography  

 หลักการประดิษฐ8ท@ารําเต�นของนาฏศิลปdไทย ตะวันออก
และตะวันตก องค8ประกอบของการแสดง การแสดงออกท@าทาง 
รูปแบบการผสมผสานเป\นนาฏลีลา ฝaกประดิษฐ8ท@ารําเต�น และ
ออกแบบการแสดง 

- รายวิชาใหม@ เพื่อเพิ่มเติมองค8ความรู� การสร�างสรรค8 
และทักษะทางด�านศิลปะการแสดงนาฏศิลปdไทย 

ไม7มี 0607411 ศิลปะการแสดงสร'างสรรค! 3(2-2-5) 
 Create Performance Arts 

 เรียนรู�กระบวนการสร�างสรรค8 ที่เกิดจากกการทดลอง
สร�างสรรค8 นําไปสู@กระบวนการคิดเพื่อสร�างสิ่งแปลกใหม@หรือเพื่อการ
พัฒนา ของเดิมให�ดีขึ้นทําให�เกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน 

- เป\นรายวิชาใหม@เพื่อเพิ่มเติมองค8ความรู�หมวดวิชา
เฉพาะด�าน ตามข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิ 

ไม7มี 0607451 ฝ�กประสบการณ!วิชาชีพ                     200 ชั่วโมง 
 Practicum  Professional 

 ฝaกปฏิบัติงานด�านศิลปะการแสดงในหน@วยงานหรือ
องค8การต@างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให�เกิดการเรียนรู�
จากการปฏิบัติจริง เป\นระยะเวลาไม@น�อยกว@า 200 ชั่วโมง 

นิ สิ ต ได� เรี ย น รู� ก ร ะบ วน ก ารส ร� า งส รรค8 ผ ล งาน
ศิลปะการแสดง ฝaกประสบการณ8วิชาชีพเพื่อสนับสนุน
การทําศิลปะการแสดงนิพนธ@รพฟ 
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ภาคผนวก ง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร! 

(มคอ.1) 
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ภาคผนวก จ 
ข'อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว7าด'วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ว�าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
................................................................................ 

เพ่ือให	การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป�นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน$ต%อนิสิต และ
เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
จึงออกข	อบังคับไว	ดังต%อไปนี้  

ข	อ ๑  ข	อบังคับนี้ เรียกว%า “ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559” 

ข	อ ๒  ให	ใช	ข	อบังคับนี้ต้ังแต%วันถัดจากวันประกาศเป�นต	นไป และใช	สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี   
ท่ีเริ่มเข	าศึกษาต้ังแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เป�นต	นไป 

ข	อ 3  ให	ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และท่ี 
แก	ไขเพ่ิมเติม ยังมีผลบังคับใช	กับนิสิตท่ีเริ่มเข	าศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในข	อท่ีว%าด	วยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพ	นสภาพนิสิต และการอนุมัติให	ปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพ	นจากสภาพ
การเป�นนิสิต  

ข	อ 4 ให	ยกเลิกข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 และข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 (แก	ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) ฉบับลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559  โดยให	ใช	ข	อบังคับฉบับนี้แทน 

ข	อ 5  การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงไม%ได	กําหนดไว	ในข	อบังคับนี้ 
และไม%ได	มีข	อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว	 ให	นําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป�นรายกรณี และแจ	งผล
การพิจารณาให	สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ข	อ 6  ในข	อบังคับนี้  
 “ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจหลักด	านการจัด

การศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
 “อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 “หัวหน	าส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหน	าส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีภารกิจ

หลักด	านการจัดการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 “หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความว%า หัวหน	าภาควิชาหรือประธาน

สาขาวิชาท่ีหัวหน	าส%วนงานวิชาการมอบหมายให	ปฏิบัติหน	าท่ีลักษณะเดียวกับหัวหน	าภาควิชา 
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 “คณะกรรมการผู	รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว%า คณะกรรมการท่ีส%วนงานวิชาการ
แต%งต้ังจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเป�นไปตามเกณฑ$มาตรฐาน  

 “อาจารย$ประจํา” หมายความว%า ผู 	ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีหน	าท่ีหลักทางด	าน 
การสอนและการวิจัย 

 “ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผู	รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งท่ีส%วนงานวิชาการแต%งต้ัง  

 “อาจารย$ท่ีปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ท่ีปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 
 “นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและให	หมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก

สถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 “นายทะเบียน” หมายความว%า ผู 	ท่ีมหาวิทยาลัยแต%งต้ังให	ควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของ

วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  
 “งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน

นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  ๑ 
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา 

 
ข	อ 7  ประเภทของนิสิต แบ%งออกเป�น ๔ ประเภท ดังนี้  

7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซ่ึงเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๒ นิสิตภาคสมทบ หมายถึง นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซ่ึงเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได	 

7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเรียน โดยมีเง่ือนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

7.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยเปTดสอน 

ข	อ 8  ระบบการศึกษา 
ใช	ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาให	จัดการศึกษา ดังนี้ 
8.๑ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคปกติ แบ%งออกเป�น ๒ ภาคเรียน ประกอบด	วย 

ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูร	อน โดยถือเป�นภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาด	วยก็ได	 

8.๒ การจัดการศึกษาสําหรับนิสิตภาคสมทบแบ%งออกเป�น ๓ ภาคเรียน ประกอบด	วย 
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และภาคเรียนฤดูร	อน 

8.๓ ภาครียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ให	มีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม%น	อยกว%า ๑๘ 
สัปดาห$ โดยให	มีระยะเวลาเรียน ไม%น	อยกว%า ๑๕ สัปดาห$ 

8.๔ ภาคเรียนฤดูร	อน ให	มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต%ละรายวิชาเท%ากับจํานวนชั่วโมง 
การเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ หรือภาคเรียนท่ี ๒ 



 

 

- ๓ - 

8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาให	นับช%วงเวลาท่ีมีภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร	อนต%อเนื่องกัน 

ข	อ 9  “หน%วยกิต” หมายถึง หน%วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตรในระบบ
ทวิภาค 

9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช	เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%น	อยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช	เวลาฝXกหรือทดลอง ไม%น	อยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๓ การฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ท่ีใช	เวลาฝXกไม%น	อยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได	รับมอบหมาย ท่ีใช	เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%น	อยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ให	มีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต 

 
หมวดท่ี  ๒ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ข	อ 10  ให	จัดหลักสูตรการศึกษา  ดังนี้  
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต  
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต  
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ให	มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต  
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%น	อยกว%า ๗๒ หนวยกิต 

ข	อ 11  กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้  
11.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๘ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ  
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ 
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ให	ใช	ระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา

สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๑๘ ปBการศึกษา สําหรับหลักสูตรการศึกษา 
ภาคสมทบ 

11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ให	ใช	ระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ 
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หมวดท่ี  ๓ 
การรับเข�าเป-นนิสิต 

 
ข	อ 12  ผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตจะต	องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้  

12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ตํ่ากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าท่ีมหาวิทยาลัย
รับรองเพ่ือเข	าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส%วนงานวิชาการใดส%วนงานวิชาการหนึ่ง 
ตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ  

12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ตํ่ากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าท่ีมหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือ
เข	าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยในส%วนงานวิชาการใด  
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

12.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให 	ผู 	มีประสบการณ $สูงแต %ไม %สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข 	าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได 	ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

12.๔ เป�นผู	มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
12.๕ ไม%เป�นโรคติดต%อร	ายแรง ซ่ึงเป�นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป�นโรคท่ีจะเป�นอุปสรรคต%อ

การศึกษา 
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด 

ข	อ 13  การรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิต ทําได	ดังนี้  
13.๑ สอบคัดเลือก  
13.๒ คัดเลือก  
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
13.๔ รับเข	าตามข	อตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผู	สมัครเข	าเป�นนิสิตเพ่ิมเติมจาก
ข	างต	นได	 

ข	อ 14  การข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต 
14.๑ ผู	ท่ีจะข้ึนทะเบียนเป�นนิสิตต	องเป�นผู	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตตามข	อ 13  
14.๒ ผู	สมัครท่ีได	รับการคัดเลือกให	เข	าเป�นนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน

งานวิชาการใด จะต	องข้ึนทะเบียนเป�นนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น  
14.๓ ผู	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะมีสภาพเป�นนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเม่ือได	รายงานตัว

เป�นนิสิต พร	อมชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให	 
ไม%ว%ากรณีใด ๆ 
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14.๔ ผู	 ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตจะต	องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวให	เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

กรณีท่ีไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได	 ให	ส%งเอกสารล%าช	าภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีท่ีนิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานได	ให	นายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ต	องระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
อย%างช	าไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให	เป�นวันรายงานตัว 

14.๕ ผู 	ท่ีมหาวิทยาลัยรับเข	าเป�นนิสิตไม%สามารถรายงานตัวเป�นนิสิตตามวันเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตให	รายงานตัวเป�นนิสิตได	ภายใน ๗ วัน ท้ังนี้นิสิตต	องชําระ
เงินค%ารายงานตัวช	าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวดท่ี  ๔ 
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน 

 
ข	อ ๑5  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้ 

15.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา ให	ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  
ไม%น	อยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ให	ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ และ
ภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

15.๓ การศึกษาแบบเฉพาะบางช%วงเวลา เป�นการจัดการศึกษาในบางช%วงเวลาของ 
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป�นการจัดการศึกษาโดยใช	การสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป�นการจัดการศึกษาเป�นรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป�นไปตามหลักเกณฑ$ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๖ การศึกษาแบบนานาชาติ เป�นการจัดการศึกษาโดยใช	ภาษาต%างประเทศท้ังหมด                
ซ่ึงอาจจะเป�นความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ 
และมีการจัดการท่ีมีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.๘ การศึกษาเพ่ือรับปริญญาท่ีสอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.๙ รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข	อ 16  การลงทะเบียนเรียน  
16.๑ กําหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต%ละภาคเรียนให 	เป�นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  
16.๒ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนบุรพวิชา นิสิตจะต	องเรียนรายวิชานั้นแล	ว และสอบได	

ระดับข้ัน  
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16.๓ รายวิชาใดท่ีกําหนดให	เรียนควบคู% นิสิตต	องลงทะเบียนรายวิชาควบคู%พร	อมกัน  
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะต	องงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันด	วย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เว	นแต%ได	รับการอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงาน
วิชาการท่ีรายวิชาสังกัด 

16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเม่ือได	ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิทยาลัยเรียบร	อยแล	ว นิสิตผู 	ใดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน ภายหลังจากวันท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จะต	องชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

กรณีท่ีนิสิตท่ีไม%ได	ลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เว	นแต%จะได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับ
มอบหมายเป�นราย ๆ ไป 

16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน 
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ  

16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน
ท่ี ๒ ไม%ตํ่ากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเว	นใน 
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา  

16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน 
ท่ี ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$ท่ีปรึกษา 
และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ต	องไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน  
๙ หน%วยกิต  

16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ 
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน

ท่ี ๒ ไม%ตํ่ากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเว	นใน
ภาคเรียนท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 

16.๕.๒.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$ 
ท่ีปรึกษา และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ท้ังนี้ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูร	อน  
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต 

16.๕.๓ ในภาคเรียนท่ีนิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตท่ี
เหลือ ซ่ึงตํ่ากว%าเกณฑ$ท่ีกําหนดได	 

16.๕.๔ นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบสามารถลงทะเบียนเรียนร%วมกันได	 
ต%อเม่ือได	รับการยินยอมจากหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได	รับอนุมัติจาก
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และจํานวนหน%วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน จะต	องเป�นไปตามเกณฑ$  
ข	อ 16.๕ ท้ังนี้นิสิตภาคปกติต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนร%วมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย   

16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในระดับเดียวกัน
และสามารถนํารายวิชาดังกล%าวมาเป�นส%วนหนึ่งของหลักสูตรท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู	รับผิดชอบหลักสูตรท่ีรายวิชานั้นสังกัด หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และ
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด 
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ข	อ 17  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู	 โดยไม%นับหน%วยกิตรวมเข	าในจํานวนหน%วยกิตในภาคเรียนและจํานวนหน%วยกิตตาม
หลักสูตร ต	องดําเนินการดังนี้  

17.๑ นิสิตต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ผู	สอนในรายวิชานั้น โดยได	รับอนุมัติจาก
อาจารย$ท่ีปรึกษา และหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีนิสิตสังกัด แล	วแจ	งให	งานทะเบียนทราบ 

17.๒ ให	งานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ช%องผลการเรียนว%า “AUD” 
เฉพาะผู	ท่ีผ%านการประเมินจากอาจารย$ผู	สอน และมีเวลาเรียนไม%น	อยกว%า ร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด
ของรายวิชานั้น 

17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให	บุคคลภายนอกท่ีไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเข	าเรียนบาง
วิชาเป�นกรณีพิเศษ โดยเป�นไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข	อ 18  การขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชา  
18.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามข	อ 16.๑ นิสิตต	องได	รับอนุมัติจากอาจารย$

ผู	สอน อาจารย$ท่ีปรึกษา และหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด แล	วแจ	งให	นายทะเบียนทราบ โดยนิสิตต	อง
ชําระเงินค%าขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน 

18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามข	อ 16.๑ ต	องได	รับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับอนุมัติจากอาจารย$ผู	สอน อย%างน	อย ๗ วันทําการก%อนวันแรกของการสอบ 
ปลายภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวดท่ี  ๕ 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข	อ 19  การมีสิทธิ์เข	าสอบ 

นิสิตจะต	องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%น	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะได	รับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนท้ังหมดและไม%ได	ขอถอนรายวิชา ให	อาจารย$ผู	สอนประเมินผลการเรียนเป�นระดับข้ัน F ในรายวิชานั้นเม่ือ
สิ้นสุดภาคเรียน 

ข	อ 20 ให	ผู 	สอนจัดประเมินผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมีการวัดผลเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน
อย%างน	อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา และให	ดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา 
ตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข	อ 21  ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา  
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาให	กระทําเป�นแบบระดับข้ัน ซ่ึงมี

ความหมายและค%าระดับข้ัน ดังนี้  
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ระดับข้ัน ความหมาย  ค�าระดับข้ัน  
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 ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเป�นระดับข้ัน ให	ใช	สัญลักษณ$แทน 
ดังนี้  

สัญลักษณ3 ความหมาย 
AUD          การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)  
W             ถอนรายวิชาโดยได	รับอนุมัติ (Withdraw)  
VG            ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับดีมาก (Very Good)   
G       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับดี (Good)     

    S       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับเป�นท่ีพอใจ  
      (Satisfactory) 

U       ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยู%ในระดับไม%เป�นท่ีพอใจ  
    (Unsatisfactory)  
I        การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)  
รายวิชาท่ีต	องให	สัญลักษณ$ VG, G, S และ U ให	เป�นไปตามท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตร 

หรือตามท่ีสภาวิชาการกําหนด 
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป�นระดับข้ันตามข	อ 21.๑ หรือโดยใช 	

สัญลักษณ$ตามข	อ 21.๒ ให	ใช	เครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้  
เครื่องหมาย  ความหมาย  
#   รายวิชาท่ีไม%คํานวณค%าระดับข้ัน  
##     รายวิชาท่ีโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
###      รายวิชาท่ีเทียบโอนประสบการณ$  
*      รายวิชาท่ีเทียบ/เรียนแทน 
**  รายวิชาท่ียกเว	นหน%วยกิต 

21.๔ การให	ระดับข้ัน F หรือ U     
 อาจารย$ผู	สอนให	ระดับข้ัน F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้  

21.๔.๑ นิสิตลงทะเบียนแล	วไม %เข 	าชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียน 
น	อยกว%าร	อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

21.๔.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ให	อาจารย$ผู	สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป�นระดับข้ัน F ท้ังนี้ไม%ต	องรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต  
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21.๔.๓ นิสิตท่ีได	รับการให	สัญลักษณ$ I ตามข	อ 21.๕ แต%ไม%ได	ขอประเมินผลเพ่ือ
แก	สัญลักษณ$ I ให 	เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไป หากพ	นกําหนดดังกล%าว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เป�นระดับข้ัน F หรือ U 

21.๔.๔ นิสิตท่ีไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว	
ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชานั้น ซ่ึงเป�นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

21.๕ การให	 I ในรายวิชาใดจะกระทําได	ในกรณีต%อไปนี้  
21.๕.๑ นิสิตท่ีมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในข	อ 19 แต%ไม%ได	สอบเพราะป�วยหรือ

เหตุสุดวิสัย  และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
21.๕.๒ อาจารย$ผู	สอนและหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร

ให	รอผลการประเมินระดับข้ัน 
21.๖ นิสิตท่ีได	รับสัญลักษณ$ I ตามความในข	อ 21.๕ ในรายวิชาใดจะต	องดําเนินการขอ

ประเมินผลเพ่ือแก	สัญลักษณ$ I ให	สมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน  นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา  
หากพ	นกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เป�นระดับข้ัน F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว	นแต%
ได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย เห็นสมควรให	ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

ท้ังนี้ให	นําผลการประเมินท่ีแก	สัญลักษณ$ I แล	วมาคํานวณในภาคเรียนเดิมท่ีนิสิตได	
สัญลักษณ$ I   

21.๗ การให	สัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําได	ในกรณีต%อไปนี้ 
21.๗.๑ นิสิตได	รับอนุมัติให	ถอนรายวิชานั้น 
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น  
21.๗.๓ ได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให 	เปลี่ยนจาก

สัญลักษณ$ I ท่ีนิสิตได	รับตามข	อ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แล	วแต%การป�วยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด 

21.๗.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก%อนวันสุดท	ายของการประเมินผลประจํา 
ภาคเรียนนั้น 

21.๘ การนับจํานวนหน%วยกิต เพ่ือใช	ในการคํานวณหาค%าระดับข้ันเฉลี่ยในภาคเรียนใด  
ให	นับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการเรียนเป�นระดับข้ัน และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเว	นรายวิชาท่ีเทียบ
หรือเรียนแทน 

21.๙ การนับจํานวนหน%วยกิตสะสมเพ่ือให	ครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตร ให	นับ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาท่ีได	ระดับข้ัน D ข้ึนไป และนับรวมกับหน%วยกิตท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต 

21.๑๐ ค%าระดับข้ันเฉลี่ยรายภาคเรียนให	คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น  
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับข้ันของแต%ละรายวิชาเป�นตัวต้ังแล	วหารด	วยจํานวนหน%วยกิต 
ตามข	อ 21.๘ 

21.๑๑ ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม ให	คํานวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตต้ังแต%เริ่มเข	าเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดท	าย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับข้ันของแต%ละรายวิชาท่ี
เรียนท้ังหมดเป�นตัวต้ังแล	วหารด	วยจํานวนหน%วยกิตรวมท้ังหมด  

21.๑๒ รายวิชาท่ีได	สัญลักษณ$ I ไม%นําไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต%จัดเก็บไว	ใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต 
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21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรท่ีกําหนดให	ผลการประเมินเป�นสัญลักษณ$ S หรือ U อาจให	มี 
ผลการประเมิน เป�น VG หรือ G หรือ S หรือ U 

ข	อ 22  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  
22.๑ การเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีนิสิตได	ระดับข้ันไม%ตํ่ากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน

ซํ้าอีกได	ต%อเม่ือได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้า
โดยไม%ได	ขออนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตนั้นสังกัดให	งานทะเบียนนิสิตถอนรายวิชาท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนซํ้าออก 

22.๒ การเรียนซํ้าในรายวิชาใด ๆ ท่ีนิสิตได	ระดับข้ัน F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้ 

22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นท่ีได	รับระดับข้ัน F 
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชานั้นเป�นกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน

ซํ้าโดยไม%มีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนจากการสอบเพียงครั้งเดียวเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน) ใน 
ภาคเรียนฤดูร	อน 

รายวิชาใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษและได	ระดับข้ัน F จะลงทะเบียน
เรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษอีกไม%ได	   

นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนซํ้าเป�นกรณีพิเศษเพียงอย%างเดียวต	องชําระเงินค%าบํารุง
การศึกษาและค%าเล%าเรียนในอัตราหนึ่งในสี่ของอัตราค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

22.๒.๓ นิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันแทนได	 โดยต	องมี 
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาท่ีได	รับระดับข้ัน F 

ท้ังนี้ให	อยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ท่ีปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร 
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได	รับอนุมัติจาก
หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน 

ข	อ 23  การจําแนกสภาพนิสิต 
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ได	แก% นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตท่ี

สอบได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐ 
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ได	แก% นิสิตท่ีสอบได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙  
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําได	เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ

ภาคเรียน ยกเว	น นิสิตท่ีเข	าศึกษาเป�นภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนเป�นภาคเรียนท่ีสองนับต้ังแต%เริ่มเข	าศึกษา และยกเว	นภาคเรียนใดท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาท่ีได	รับผลการเรียนเป�นระดับข้ันไม%ต	องจําแนกสภาพนิสิต  

23.๔ นิสิตจะต	องตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป 

ข	อ 24  การทุจริตในการสอบ  
นิสิตท่ีทําการทุจริตด	วยประการใด ๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู	สอนจะให	ระดับ

ข้ัน F ในรายวิชานั้นแล	ว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วย 
วินัยนิสิตได	ด	วย 

 



 

 

- ๑๑ - 

หมวดท่ี ๖ 
การลาพักการเรียน  การรักษาสภาพนิสิต 

และการเปล่ียนประเภทนิสิต 
 

ข	อ 25  การลาพักการเรียน 
25.๑ นิสิตอาจยื่นคําร	องขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดได	

ในกรณีต%อไปนี้  
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับมอบหมายเรียกเข	า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
25.๑.๒ ได 	รับ ทุนแลกเปลี่ ยนนัก ศึกษาระหว %างประเทศ หรือทุน อ่ืน ใด ซ่ึ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
25.๑.๓ เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกินร	อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน

ท้ังหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าด	วยสถานพยาบาล ซ่ึงเป�นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

25.๑.๔ มีความจําเป�นส%วนตัวและได	เข	าศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล	วอย%างน	อย ๑ 
ภาคเรียน 

25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน 
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะต	องได	รับความเห็นชอบจากอาจารย$ท่ีปรึกษาและได	รับ

อนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	นายทะเบียนทราบโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ ต	องดําเนินการ
ให	เสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๓ การขอลาพักการเรียน ให	ขออนุมัติครั้งละไม%เกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยังมี
ความจําเป�นท่ีจะต	องขอลาพักการเรียนต%ออีก ให	ยื่นคําร	องขอลาพักการเรียนใหม%  

25.๔ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน ให	นับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาด	วย 

25.๕ ในระหว%างท่ีได	รับอนุมัติให	ลาพักการเรียน นิสิตจะต	องชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

25.๖ ในกรณีท่ีนิสิตเจ็บป�วย ตามข	อ 25.๑.๓ และได	ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและ 
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนแล	ว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W 
ได	 ซ่ึงต	องมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด 
ท้ังนี้จะไม%ได	รับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน 

ข	อ 26  การรักษาสภาพนิสิต กระทําได	ในกรณีต%อไปนี้ด	วย  
26.๑ นิสิตต	องดําเนินกิจกรรมใดท่ีเป�นส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ได	ลงทะเบียนเรียนแต%

ต	องได	รับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ให	นิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต 
26.๒ นิสิตท่ีเรียนครบตามโครงสร	างหลักสูตรแล	วแต%ไม%ประสงค$จะขอสําเร็จการศึกษา 

หรือมหาวิทยาลัยให	ละเว	นการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นด	วยสาเหตุได	รับโทษทางวินัยหรือกรณีอ่ืน ๆ 
ให	ดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา 
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26.๓ ในกรณีท่ีนิสิตได	รับอนุมัติให	รักษาสภาพนิสิตให	นับระยะเวลาท่ีรักษาสภาพนิสิต
รวมอยู%ในระยะเวลาการศึกษาด	วย  

ข	อ 27  การเปลี่ยนประเภทนิสิต  
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป�นนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน

ประเภทเป�นนิสิตภาคปกติได	 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป�นอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหน	าส%วน
งานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด โดยได	รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจ	งให	นายทะเบียนทราบ ท้ังนี้นิสิตจะต	องปฏิบัติ
ตามข	อบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมท้ังชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากได	รับอนุมัติให	เปลี่ยนประเภทนิสิตแล	ว 

27.๒ นิสิตท่ีเปลี่ยนประเภท จะต	องมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล	วอย%างน	อย ๑  
ภาคเรียน 

27.๓ ในกรณีนิสิตท่ีเปลี่ยนประเภทต	องโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมท้ังหมดท่ีได	เรียนมาแล	วจะโอนเป�นบางรายวิชาไม%ได	 และให	นับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต%เข	าเรียนใน
ประเภทเดิม 

 
หมวดท่ี  ๗ 

การย�ายสังกัดส�วนงานวิชาการ การเปล่ียนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา  
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การรับโอนรายวิชา การยกเว�นหน�วยกิต  

และการเทียบประสบการณ3 
 

ข	อ 28  การย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการ  
28.๑ นิสิตท่ีจะย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการต	องเป�นนิสิตท่ีศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี  

(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
28.๑.๑ ได	ลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแล	วไม%น	อยกว%า ๒ ภาคเรียน และมี

จํานวนหน%วยกิตรวมไม%น	อยกว%า ๓๐ หน%วยกิต 
28.๑.๒ ไม%เคยได	รับอนุมัติให	ย	ายสังกัดมาก%อน 
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเป�นไปตามเกณฑ$ท่ีส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตจะย	ายสังกัดกําหนด 

28.๒ การดําเนินการเก่ียวกับการย	ายสังกัด มีดังนี้  
28.๒.๑ นิสิตต	องแสดงเหตุผลประกอบการขอย	ายส%วนงานวิชาการ โดยให	อยู%ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจ	งผลการย	ายสังกัดให	นายทะเบียนทราบ 

28.๒.๒ นิสิตท่ีได	รับอนุมัติให	ย	ายสังกัดต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา 

28.๓ นิสิตท่ีย	ายสังกัดส%วนงานวิชาการต	องโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตท้ังหมดท่ีเคย
ได	เรียนมา จะโอนเพียงบางรายวิชาไม%ได	 และให	นําหน%วยกิตดังกล%าวมาคํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม 
ทุกรายวิชาด	วย  

28.๔ ระยะเวลาการศึกษาให	นับต้ังแต%วันท่ีเข	าเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม 
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ข	อ 29  การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท  
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได	 
29.๒ นิสิตภาคปกติท่ีศึกษาในหลักสูตรท่ีมีการให	ยกเว	นหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได	  
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกได	เพียงหนึ่งครั้ง โดยต	องลงทะเบียนเรียนใน

วิชาเอกเดิมมาแล	วไม%น	อยกว%า ๑ ภาคเรียน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา 
และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	งานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๔ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาโทได	เพียงหนึ่งครั้ง ท้ังนี้โดยความเห็นชอบจาก 
หัวหน	าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดและแจ	งให	
งานทะเบียนนิสิตทราบ 

29.๕ นิสิตท่ีได	รับอนุมัติให	เปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโทต	องชําระเงินค%าธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา 

ข	อ 30  การเทียบรายวิชา 
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ 

การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาท่ีขอเทียบต	องเป�นรายวิชาในหลักสูตร
ท่ีใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตต	องเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีขอเทียบจะต	อง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีนิสิตต	องเรียนไม%น	อยกว%าร	อยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหน	าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานท่ีรายวิชานั้น
สังกัด และต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย 

ข	อ 31  การโอนรายวิชา 
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือจากมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล	ว ยึดหลักเกณฑ$

ดังนี้ 
31.๑.๑ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน

นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมาย 

31.๑.๒ กรณีนิสิตเข	าศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ให	ดําเนินการ 
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ข	อ 30 ก%อนได	รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมายให	
โอนรายวิชา 

31.๑.๓ รายวิชาท่ีโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตศึกษามาแล	วไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันท่ี
ขอโอนรายวิชา และได	รับระดับข้ันไม%ต่ํากว%า C หรือได	รับค%าระดับข้ันไม%ต่ํากว%า  ๒.๐๐ 

31.๑.๔ จํานวนหน%วยกิตท่ีขอโอนรายวิชา ต	องไม%เกินร	อยละ ๔๐ ของจํานวน 
หน%วยกิตตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีเข	าศึกษา 

31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม  
ท้ังนี้ให	ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว%าเป�นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให	คํานวณค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น    



 

 

- ๑๔ - 

31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายใน 
ปBการศึกษาแรกท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้ 
31.๒.๑ รายวิชาท่ีรับโอนต	องเป�นรายวิชาท่ีนิสิตได	ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ

สถาบันอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแล	วไม%เกิน ๕ ปB  
31.๒.๒ รายวิชาท่ีรับโอนต	องมีเนื้อหาเทียบเคียงได	และครอบคลุมกับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับข้ัน

เฉลี่ยสะสมรวม ท้ังนี้ให	ระบุรายวิชาท่ีรับโอนในระเบียนนิสิตว%าเป�นรายวิชาท่ีรับโอนมา โดยให	คํานวณค%าระดับ
ข้ันเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น 

ท้ังนี้การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให	เป�นตามหลักเกณฑ$ 
ข	อ 30  

ข	อ 32  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะเทียบ

เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได	 โดยต	องมีคุณสมบัติดังนี้ 
32.๑.๑ เป�นผู	มีความประพฤติดี 
32.๑.๒ ไม%เป�นผู	ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล%ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก%อน 

เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 
32.๑.๓ ไม%เป�นผู	พ	นสภาพการเป�นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเดิมเนื่องจาก  

ผลการศึกษาตํ่ากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา 
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ต	องผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน

วิชาการท่ีนิสิต นักศึกษาขอโอนเข	าเรียน และต	องผ%านการเทียบรายวิชา โดยได	รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีท่ีได	รับมอบหมายโดยเป�นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอ่ืน  ท้ังนี้ให	ยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้  

32.๒.๑ จะต 	องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเดิมมาแล	วไม %น 	อยกว %า  
๑ ภาคเรียน  

32.๒.๒ มีรายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณได	ไม%
น	อยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับข้ันเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ต	องไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐ 

32.๒.๓ การสมัครขอโอนย	ายให 	ยื่นคําร 	องถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างน 	อย 
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนท่ีจะโอนเข	าศึกษา 

32.๒.๔ ระยะเวลาการศึกษาให	นับต้ังแต%เริ่มเข	าศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม 
และต	องศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างน	อย ๒ ภาคเรียน   

 

 

 

 



 

 

- ๑๕ - 

ข	อ 33  การยกเว	นหน%วยกิต  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว	นหน%วยกิตให	แก%นิสิตได	ดังกรณีต%อไปนี้  
33.๑ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณให	ยกเว	นหน%วยกิต

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	ท้ังหมด  
33.๒ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืนให	ยกเว	นหน%วยกิตของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ี
หลักสูตรสังกัด 

33.๓ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ให	เรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%น	อยกว%า ๑๒ 
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

33.๔ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได	รับการยกเว	นเพ่ิมจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด 

การดําเนินการตามข	อ 33.๑ - 33.๔ ต	องได	รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ   

การยกเว	นหน%วยกิตตามข	อ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ต	องบันทึกรายวิชาท่ียกเว	น
หน%วยกิตในระเบียนนิสิต แต %ให 	ระบุว%าได 	มีการยกเว 	นหน%วยกิตจํานวนก่ีหน%วยกิต ท้ังนี้ ให 	นําจํานวน 
หน%วยกิตรายวิชาท่ียกเว	นไปรวมในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แต%ไม%นําไปคํานวณ 
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข	อ 34  การเทียบประสบการณ$  
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให	นําประสบการณ$จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบโอน

ประสบการณ$ได	 ดังนี้ 
34.๑ ประสบการณ$ท่ีนํามาเทียบต	องเป�นประสบการณ$ท่ีได	จากการปฏิบัติงานในระยะเวลา

ไม%น	อยกว%า ๕ ปB 
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ต	องดําเนินการให	เสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก

ท่ีนิสิตเข	าศึกษาในมหาวิทยาลัย และต	องได	รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู	รับผิดชอบหลักสูตรหัวหน	า
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการท่ีรายวิชานั้นสังกัด โดยได	รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมท่ีได	รับจากการเทียบประสบการณ$ต	องไม%เกิน ร	อยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสร	างหลักสูตร 

นิสิตต	องเสนอหลักฐานท่ีได	จากการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีระบุถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเทียบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผู	บังคับ
บัญชาของหน%วยงานท่ีนิสิตนําประสบการณ$มาแสดง 

การยื่นคําร	องขอเทียบประสบการณ$ให	ดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เข	าเป�นนิสิต เม่ือได	รับการเทียบรายวิชาแล	วให	ถือว%ามหาวิทยาลัยได	ยกเว	นหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น 

 
 
 

 



 

 

- ๑๖ - 

หมวดท่ี  ๘ 
การพ�นสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการให�ปริญญา 

 
ข	อ 35  การพ	นสภาพนิสิต นิสิตจะพ	นจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้  

35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได	รับปริญญาตามข	อ 37  
35.๒ หัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดอนุมัติให	ลาออก  
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้  

35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเป�นนิสิตตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
35.๓.๒ มารายงานตัวเป�นนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา

และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเว	นได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้  
(๑) ถูกเกณฑ$เข	ารับราชการทหารกองประจําการหรือได	รับหมายเรียกเข	า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติในลักษณะอ่ืน 
(๒) ได 	รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว%างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(๓) เจ็บป�วยจนต	องพักรักษาตัวเป�นเวลานานเกิน ร	อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าด	วยสถานพยาบาลซ่ึงเป�นของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด  

35.๓.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน 

35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามข	อ 12  
35.๓.๕ เม่ือค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนตํ่ากว%า ๑.๕๐   
35.๓.๖ เป�นนิสิตท่ีมีค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตํ่ากว%า ๑.๘๐ เป�นเวลา ๔ ภาคเรียนท่ีมี

การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเม่ือสิ้นสุดการจําแนกในครั้งท่ี ๔ 
35.๓.๗ มีระยะเวลาศึกษาครบตามกําหนดในข	อ ๙ แต%ไม%สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร หรือได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐ 
35.๔ ถูกลงโทษถึงท่ีสุดให	ไล%ออก ตามข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

ข	อ 36  การคืนสภาพนิสิต  
นิสิตอาจได	รับการอนุมัติให	คืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยต	องชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพ	นสภาพ เนื่องจากพ	นสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้ 

36.๑ ได	รับอนุมัติจากหัวหน	าส%วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดให	ลาออกไปแล	วไม%เกิน ๓๐ วัน  
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกท่ีต	องข้ึนทะเบียนเป�นนิสิต  
36.๓ เม่ือพ	นกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแล	วไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษา

สภาพนิสิต 
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ข	อ 37  การขอสําเร็จการศึกษา 
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตต	องแจ	งชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา

ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และต	องชําระเงินค%าข้ึนทะเบียนปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด หากพ	นกําหนดเวลานิสิตต	องยื่นคําร	องต%อนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจ	งขอสําเร็จการศึกษาช	า ท้ังนี้
ต	องชําระเงินค%าปรับขอแจ	งสําเร็จการศึกษาช	าตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

37.๒ นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาได	ต	องคุณสมบัติดังนี้  
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา 
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา 
37.๒.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปB ข้ึนไป) สําเร็จการศึกษาได	ไม%ก%อน ๕  

ปBการศึกษา 
37.๒.๔ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี  (ต %อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได	 ไม%ก%อน ๑  

ปBการศึกษา 
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีท่ีได	รับการยกเว	นหน%วยกิต ต	องมีเวลาลงทะเบียน

เรียนท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%น	อยกว%า ๑ ปBการศึกษา  
37.๒.๖ นิสิตต 	องสอบผ %านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ $ทุกรายวิชาท่ี

ลงทะเบียน ท้ังนี้ต	องมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐  
37.๒.๗ นิสิตได	เรียนครบตามโครงสร	างหลักสูตรท่ีได	ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ   
37.๒.๘ นิสิตต	องสอบได	วุฒิบัตรเก่ียวกับทักษะด	านคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ

จากหน%วยงานท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
37.๒.๙ นิสิตต	องได	รับวุฒิบัตรการเข	าร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตท่ีมหาวิทยาลัย

จัดข้ึน โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%น	อยกว%าจํานวนชั่วโมงท่ีสภาวิชาการกําหนด 
37.๒.๑๐ นิสิตต	องเป�นผู	มีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม

ข	อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าด	วยวินัยนิสิต 

ข	อ 38  การอนุมัติให	ปริญญา  
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานิสิตท่ีเป �นไปตามข	อ 37 ซ่ึงได	แสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$ 
ดังต%อไปนี้ 

38.๑ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตต	องเป�นนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB 
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBข้ึนไป 

38.๒ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตต	องสอบได	จํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม%ตํ่ากว%า ๒.๐๐  

38.๓ นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต	องสอบได	จํานวนหน%วยกิต 
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) ได	 
ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% ๓.๒๕ ข้ึนไป โดยใช	เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนท่ีกําหนดไว	
ในหลักสูตร ไม%เคยได	ระดับข้ันตํ่ากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ได	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิต 
เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ$ ยกเว	น กรณีเข	าศึกษาโดยใช	วุฒิปริญญาตรีใน 
สาขาอ่ืน ให	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิตได	ไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต 
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38.๔  นิสิตผู	มีสิทธิ์ได	รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต	องสอบได	จํานวนหน%วย 
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBข้ึนไป) 
โดยใช	เวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนท่ีกําหนดไว	ในหลักสูตร ได	ค%าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต% 
๓.๖๐ ข้ึนไปไม%เคยได	ระดับข้ันตํ่ากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ได	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิต 
เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ$ ยกเว	น กรณีเข	าศึกษาโดยใช	วุฒิปริญญาตรีใน 
สาขาอ่ืนให	ใช	สิทธิ์ยกเว	นหน%วยกิตได	ไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต 

ข	อ 39  ให	อธิการบดีรักษาการให	เป�นไปตามข	อบังคับนี้ กรณีมีข	อขัดข	องหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ให	อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2559 
 
 
 (ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 


	B_art.pdf
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_01
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_02
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_03
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_04
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_05
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_06
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_07
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_08
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_09
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_10
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_11
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_12
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_13
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_14
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_15
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_16
	มคอ.๑ ป.ตรี_Page_17




