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แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข�าระเบียบวาระการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 

วันเสาร(ท่ี 20 มกราคม 2561 
 

1. หน+วยงานท่ีเสนอ  ฝ�ายวิชาการ  
 

2. เรื่องท่ีเสนอ 
� เรื่องแจ�งเพ่ือทราบ � เรื่องนโยบาย  � เรื่องสืบเนื่อง  � เรื่องพิจารณา 
2.1 ช่ือเรื่อง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
2.2 สรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีเสนอ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร- ได�เสนอ ร/าง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ผ/านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี  
22 พฤศจิกายน 2560  และคณะกรรมการฝ�ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 
เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2560โดยมีข�อมูลการวิเคราะห-หลักสูตร ดังนี้ 

 1. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใน (AUN-QA) อยู/ท่ีระดับ 2.36 
 2. จํานวนนิสิตเฉลี่ย 5 ปCย�อนหลัง จํานวน 38 คน ซ่ึงยังเปFนไปตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 3. ความสอดคล�องประเด็น 
  - มาตรฐานคุณวุฒิตามระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร- มี 
  - มาตรฐานวิชาชีพกําหนด ไม+มี 
 4. มี มาตรฐานผลการเรียนรู� ตามกรอบของ TQF 5 ด�าน 
 5. จํานวนหน/วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ลดลง จากเดิมไม/น�อยกว/า 135 หน/วยกิต เป2น ไม/น�อยกว/า 

130 หน/วยกิต และมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

   รหัสหลักสูตร :     25480221105047 
   ภาษาไทย :     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 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. หน+วยงานท่ีรับผิดชอบ   
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะศิลปกรรมศาสตร- มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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4. ประสิทธิผลของหลักสูตร  
  ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 3 ป9ย�อนหลัง 

ป9การศึกษา คะแนน ผลการประเมิน 
2559 2.36 - 
2558 1.60 - 
2557 2.99 ปานกลาง 

 
  จํานวนนิสิตและผู�สําเร็จการศึกษา 5 ป9ย�อนหลัง 

ป9
การศึกษา 
ท่ีรับเข�า
ศึกษา 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิต 

คงเหลือ ป9การศึกษา
ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาภายใน
กําหนดเวลาของ

หลักสูตร 
ตาม
แผน
(คน) 

ราย 
งานตัว
(คน) 

ย�าย
เข�า 

ย�าย
ออก 

ออก
กลางคัน 

จํานวน 
(คน) 

คิดเป2น
ร�อยละ* 

จํานวน 
(คน) 

คิดเป2น 
ร�อยละ* 

2560 45 40 - - - - - - - - 

2559 45 44 - - 6 38 86.36 2562 - - 
2558 45 34 - - 6 28 82.35 2561 - - 
2557 45 30 - - 8 22 73.33 2560 - - 
2556 45 41 - 1 9 31 75.61 2559 4 9.76 
2555 40 36 1  11 26 72.22 2558 21 58.33 

หมายเหตุ * คํานวณจากจํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสูตร เทียบกับจํานวนนิสิตท่ีรายงานตัว 
 

5. กรอบความคิดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ/งเน�นการผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะ  
มีความรู� รอบรู� และมีทักษะปฏิบัติด�านศิลปะการแสดงสามารถสืบสาน สร�างสรรค- พัฒนาและประยุกต-
ศิลปะการแสดงได�อย/างเหมาะสม และใฝ�รู� สามารถศึกษา ค�นคว�า วิจัยและบูรณาการศาสตร-อ่ืน ๆ กับวิชาชีพ
อย/างมีจรรยาบรรณ หรือศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน หลักสูตรจึงได�มีการจัดโครงสร�างรายวิชาท่ีเก่ียวข�องกับรายวิชา
ทฤษฎีและการปฏิบัติทักษะการแสดง โนรา นาฏศิลปiไทย และศิลปะการละคร โดยเน�นให�ผู�เรียนได�ศึกษา
หมวดวิชาพ้ืนฐาน วิชาแกนและวิชาเฉพาะด�านท่ีประกอบด�วยศาสตร-ทางด�านการแสดงโนรา นาฏศิลปiไทย 
และศิลปะการละครจํานวน 71 หน/วยกิต และให�ผู�เรียนเลือกเรียนทักษะวิชาเอกเพ่ิมเติมตามความถนัดอีก 
ไม/น�อยกว/า 23 หน/วยกิต โดยมีสัดส/วนของรายวิชาท่ีเน�นการฝjกทักษะปฏิบัติการมากกว/ารายวิชาทฤษฎีเพ่ือให�
นิสิตได�รับประสบการณ-ตรงและสามารถปฏิบัติงานได�จริง และเน�นส/งเสริมให�ผู�เรียนมีความคิดสร�างสรรค-  
โดยวางรากฐานการคิดสร�างสรรค-งานศิลปะการแสดงอย/างต/อเนื่องโดยสอดแทรกในการเรียนรายวิชา 
เชิงปฏิบัติการทุกชั้นปC จนนําไปสู/การคิดสร�างสรรค-ผลงานศิลปะการแสดงและนําเสนอผลงาน ในรายวิชา
ศิลปะการแสดงนิพนธ- ซ่ึงเปFนรายวิชาสุดท�ายของหลักสูตรท่ีเน�นให�ผู�เรียนศึกษาค�นคว�า และนําประสบการณ-
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การเรียนการสอนท่ีสั่งสมมาตลอดหลักสูตรมาบูรณาการสร�างสรรค-ผลงานศิลปะการแสดงข้ึนใหม/และนําเสนอ
ตามกระบวนการวิจัย ซ่ึงสอดคล�องกับเอกลักษณ-และอัตลักษณ-ของมหาวิทยาลัยทักษิณ “รับผิดชอบ รอบรู�  
สู�งาน มีประสบการณ-เชิงปฏิบัติและทักษะสากล” 

 
6. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร   

เพ่ือให�สอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2552 “มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร- พ.ศ. 2558” กําหนดให�จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพ่ือให�คุณภาพของบัณฑิตมีมาตรฐานใกล�เคียงกัน  และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให�สอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ (ประเทศไทย 4.0) อาศัยการ ขับเคลื่อนด�วยปmญญา (นวัตกรรม องค-ความรู� และการบริหาร
จัดการ) ในทิศทางท่ีนําเอาศิลปะการแสดงท่ีมี คุณค/าทางศิลปวัฒนธรรมมาสร�างให�เกิดมูลค/า ผ/านการ
ผสมผสานแนวคิดใหม/ ๆ ของเทคโนโลยี วัฒนธรรม  และการดํารงชีวิต เพ่ือสร�างเสน/ห-โดยการรักษาตัวตน
ความเปFนไทย ความเปFนพ้ืนถ่ิน ท่ีประกอบด�วย  เอกลักษณ-ทางวัฒนธรรม และแหล/งมรดกทางวัฒนธรรมให�
สามารถสร�างมูลค/าได� และสามารถใช�คุณค/าความ เปFนไทยผสมผสานกับองค-ประกอบอ่ืนส/งเสริมให�เกิดเวที
ของ Creative Industry และ Creative Economy  ข้ึน พัฒนาตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
เพ่ือให�สอดคล�องกับผลสํารวจขีดความสามารถของบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยสอบถามผู�ใช�บัณฑิต 
บัณฑิต ตลอดจนผู�เรียนในปmจจุบันพบว/า จากการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาศิลปะการแสดงท่ีผ/านมา ต้ังแต/  
ปCการศึกษา 2548 จนถึงปmจจุบันมีบัณฑิตจบการศึกษา จํานวน 9 รุ/น บัณฑิตท่ีจบการศึกษาได�ประกอบอาชีพ
หลากหลาย อาทิเช/น ข�าราชการครู อาจารย-ระดับอุดมศึกษา  ครูอัตราจ�าง  ครูโรงเรียนเอกชน  พนักงานใน
สถานประกอบการแสดง พนักงานบริษัทเอกชนท่ัวไป และประกอบอาชีพอิสระ  จากการติดตามความคิดเห็น
ของบัณฑิตท่ีมีต/อหลักสูตรส/วนใหญ/เห็นว/าหลักสูตรมีจุดแข็งทางด�านโครงสร�างหลักสูตรท่ีเน�นให�ผู�เรียนมีทักษะ
การแสดง 3 ด�าน คือ โนรา นาฏศิลปiไทยและการละคร ส/งผลดีต/อการนําไปประกอบอาชีพ มีความรอบรู�  
มีทักษะหลายด�านท่ีสามารถปฏิบัติงานในหน/วยงานต/างๆได�อย/างคล/องแคล/วและมีประสิทธิภาพ และสามารถ
เรียนรู�งานในเชิงลึกได�ง/ายข้ึน ประกอบกับหลักสูตรมีจุดมุ/งเน�นให�บัณฑิตมีส/วนร/วมในกิจกรรมการปฏิบัติทักษะ
การแสดงและทักษะด�านอ่ืนๆนอกชั้นเรียนอย/างสมํ่าเสมอ และการสอนท่ีมุ/งเน�นการฝjกทักษะปฏิบัติและ 
การคิดสร�างสรรค-สามารถสร�างความโดดเด/นในการปฏิบัติงานให�แก/บัณฑิตได�เปFนอย/างดี  แต/พบว/าหลักสูตรมี
จุดท่ีควรปรับปรุง คือ มีรายวิชาทฤษฎีค/อนข�างมาก ทําให�นิสิตได�ฝjกทักษะปฏิบัติการแสดงน�อย จึงนําบทสรุป
ของการสํารวจมาพัฒนาหลักสูตรให�สอดคล�องกับความต�องการของบัณฑิตและผู�ใช�บัณฑิต โดยปรับโครงสร�าง
หลักสูตรท่ีเน�นให�ผู�เรียนได�ศึกษาศาสตร-ทางด�านการแสดงโนรา นาฏศิลปiไทย และการละครโดยมีสัดส/วนของ
รายวิชาท่ีเน�นการ ฝjกทักษะปฏิบัติการมากกว/ารายวิชาทฤษฎีเพ่ือให�นิสิตได�รับประสบการณ-ตรงและสามารถ
ปฏิบัติงานได�จริง  จึงมุ/งเปtาการผลิตบัณฑิตให�เปFนผู�มี ความรู�ความสามารถทางด�านศิลปะการแสดงท่ีมีตัวตน
ความเปFนไทยและมีเอกลักษณ-เฉพาะตัวท่ีชัดเจน  ผสมผสานกับนวัตกรรมใหม/เพ่ืออนุรักษ- สืบสาน สร�างสรรค- 
อย/างรู�เท/าทันและสร�างมูลค/าได�อย/างยั่งยืน   
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7. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค(ของหลักสูตร 
 ปรัชญา 
 สืบสาน สร�างสรรค-ศิลปะการแสดง เพ่ือจรรโลงมนุษย-และสังคม   
 ความสําคัญ 
 เปFนหลักสูตรท่ีมุ/งเน�นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพียบพร�อมด�วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ เน�นการบูรณาการศาสตร-ทางด�านศิลปะการแสดงท้ังภูมิปmญญาไทย ปmญญาท�องถ่ิน และ
ภูมิปmญญาสากล  มีความรู�ความเข�าใจเชิงลึกของหลักการทางวิชาการและทักษะทางด�านวิชาชีพ ตลอดจน
สามารถทําการวิจัยและปฏิบัติงานตามวิชาชีพ สืบสาน และสร�างสรรค-ศิลปะการแสดง  เพ่ือรับใช�สังคมท้ังใน
ระดับท�องถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาติ  
 วัตถุประสงค(หลักสูตร  
 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล�ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   
 1. มีความรู� รอบรู� และสามารถศึกษาค�นคว�าวิจัยและบูรณาการศิลปะการแสดงกับศาสตร-อ่ืนได�อย/าง
เหมาะสม 
 2. มีทักษะปฎิบัติ สามารถสืบสาน สร�างสรรค- พัฒนาและประยุกต-ศิลปะการแสดงใด�สอดคล�องกับ
สภาพสังคมในปmจจุบัน 
 3. ใฝ�รู� มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรณยาบรรณของนักแสดง 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได�หลังสําเร็จการศึกษา  
8.1 ศิลปuนนักแสดง 
8.2 ผู�ฝjกสอนและวิทยากรด�านศิลปะการแสดง และภูมิปmญญาท�องถ่ิน 
8.3 ผู�ประกอบการธุรกิจการแสดง นักจัดการศิลปะการแสดง ผู�กํากับการแสดง ผู�ประพันธ-บทละคร 

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 ปC) อาจารย-ในสถาบันอุดมศึกษา 

 

9. จุดเด+นของหลักสูตร 
การผลิตบัณฑิตให�เปFนผู�มีความรู�ความสามารถทางด�านศิลปะการแสดงท่ีมีตัวตนความเปFนไทยและมี

เอกลักษณ-เฉพาะตัวท่ีชัดเจนโดยเน�นการศึกษาศิลปะการแสดง 3 ด�าน คือ โนรา ศิลปะการแสดงพ้ืนถ่ินท่ีมี
ความเด/นชัดทางเอกลักษณ-และตัวตนของคนปmกษ-ใต� นาฏศิลปiไทย ศิลปะการแสดงท่ีเปFนศิลปวัฒนธรรมชาติ 
และศิลปะการละคร เปFนศิลปะการแสดงสมัยใหม/ ผสมผสานกับนวัตกรรมใหม/เพ่ืออนุรักษ- สืบสาน สร�างสรรค- 
อย/างรู�เท/าทันและสร�างมูลค/าได�อย/างยั่งยืน สามารถประกอบอาชีพได�หลากหลาย และมุ/งเน�นการเพ่ิมศักยภาพ
เปFนนักคิดนักสร�างสรรค-สามารถคิดสร�างสรรค-ศิลปะการแสดงนําเสนอผลงานต/อหน�าสาธารณะโดยใช�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได�อย/างเหมาะสม มีทักษะทางด�านการจัดแสดงและมีทักษะทางด�านวิชาชีพ 
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10 โครงสร�างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
จํานวนหน+วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม+น�อยกว+า  135   หน+วยกิต จํานวนหน+วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม+น�อยกว+า 130  หน+วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม/น�อยกว/า 30 หน/วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม�น�อยกว/า 30 หน/วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
   วิชาเฉพาะด�าน 
   วิชาเอก        

ไม/น�อยกว/า 99 
66 
33 

หน/วยกิต 
หน/วยกิต 
หน/วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
   วิชาแกน 
   วิชาเฉพาะด�าน 
   วิชาเอก 

ไม/น�อยกว/า   94 
  28 
  43 
  23 

หน/วยกิต 
หน/วยกิต 
หน/วยกิต 
หน/วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม/น�อยกว/า 6 หน/วยกิต หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม/น�อยกว/า 6 หน/วยกิต 
 

11 อาจารย(ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย(ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน+ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป9 

1 นายธรรมนิตย-  นิคมรัตน- ผู�ช/วย
ศาสตราจารย- 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

นาฏยศิลปiไทย 
การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 
2531 

     ภาคใต�  
2 นางสาวธนภรณ- แสนอ�าย อาจารย- ศป.ด. 

อ.ม. 
ศิลปกรรมศาสตร- 
ศิลปะการละคร 

จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

2560 
2552 

   ศป.บ. 
(เกียรตินิยม

อันดับ 2) 

นาฏยศิลปi จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 2550 

3 นายเฉลมิพล  จันทรโชต ิ อาจารย- ศศ.ม. ศิลปะการแสดง ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2556 
   ศ.บ. นาฏศิลปiไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปi 2543 
4 นางสาวสายฝน  ไฝเส�ง อาจารย- ศศ.ม. ศิลปะการแสดง ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2556 
   ศศ.บ. ศิลปะการแสดง ม.ทักษิณ 2551 
5 นางอรวรรณ  โภชาธาร อาจารย- ศศ.ม. นาฏยศิลปiไทย จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 2542 
   ศษ.บ. 

(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

นาฏศิลปiไทย สถาบันเทคโนโลยรีาช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร- 

2536 

 
12. จํานวนรับนิสิตป9ละ 45 คน  เริ่มต้ังแต/ภาคเรียน ท่ี 1 ปCการศึกษา 2560 

 

3. ประเด็นท่ีเสนอ 
 3.1 เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 3.2 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต/อไป 
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4. ผู�เสนอต+อท่ีประชุม 
อธิการบดี (รองศาสตราจารย- ดร.วิชัย  ชํานิ ...รักษาการแทน) 
รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย-เกษม  อัศวตรีรัตนกุล ... รักษาการแทน) 

 
5. เรื่องท่ีเสนอและผ+านกระบวนการพิจารราจากคณะกรรมการชุดต+าง ๆ และมี มติ ดังนี้ 

 5.1 ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ(หลักสูตร  จํานวน 3 คน 
 5.1.1 อาจารย( ดร.กุสุมา  เทพรักษ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 
ควรมีเรื่องการสร�างสรรค-ในศิลปะทุกแขนง ในการ
ประยุกต-ใช�และปรับให�มีการสร�างสรรค-มากข้ึน 
 
 

เพ่ิมรายวิชาใหม/ 0607401 ศิลปะการแสดง
สร�างสรรค- ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาพ้ืนฐานเฉพาะ
ด�าน  ท่ีเน�นกระบวนการสร�างสรรค- นําไปสู/
กระบวนการคิดเพ่ือสร�างสิ่งแปลกใหม/ หรือเพ่ือ
การพัฒนา 

 

 5.1.2 ผู�ช+วยศาสตราจารย( ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ( จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย 

ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 
การใช�จุดขาว – ดํา  mapping ในแต/ละรายวิชา  
ไม/จําเปFนต�องมีทุกด�านของผลการเรียนรู� ให�พิจารณา 
ตามความเหมาะสมของแต/ละรายวิชา  

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

 

 5.1.3 ผู�ช+วยศาสตราจารย(พีรพงศ(  เสนไสย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 
ควรเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับดนตรี ให�นิสิตได�เรียนรู� เนื่องจาก
การเรียนการสอนนาฏศิลปiต�องเก่ียวข�องกับการเรียนรู�
ดนตรีให�นิสิตได�เรียนรู�ไปพร�อมกัน 

เพ่ิมรายวิชา 0607208 ดนตรีเพ่ือการแสดง  
ในหมวดวิชาเฉพาะ  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด�าน 

   

5.2 คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร( ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี  
17 พฤษภาคม 2560 มีมติ เห็นชอบ โดยมีข�อเสนอแนะดังนี้ 

 
การดําเนินการตามมติและข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 

ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 
1. พิจารณาบุรพวิชาท่ีมีจํานวนมากเกินไป ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

2. ตรวจสอบจํานวนหน/วยกิตแต/ละภาคเรียนให�ถูกต�อง ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

3. วิธีการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย-ประจํา
หลักสูตร ให�เปFนไปตามระบบของมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 
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ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 
4. ระบุเหตุผลในการปรับรายวิชาให�ชัดเจน ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

5. พิจารณา mapping ให�อยู/ในวิสัยท่ีปฏิบัติได� ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

6. ปรับแบบฟอร-ม และรูปแบบอักษรตามแบบฟอร-ม
ล/าสุดของมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

7. จัดทํา มคอ.3 รายวิชาบังคับให�ครบทุกวิชา ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

 
5.3 คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งท่ี 14/2560 เม่ือวันพุธท่ี 11 ตุลาคม 

2560 ได�พิจารณา ร/าง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
นั้น ท่ีประชุมมีมติให�นําข�อสังเกตและข�อเสนอแนะไปปรับปรุงแก�ไข ก/อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาต/อไป โดยมี
ข�อสังเกตและข�อเสนอแนะในประเด็นต/าง ๆ ดังนี้ 

 

การดําเนินการตามมติและข�อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร 

ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 

แบบเสนอหลักสูตร  

1. เหตุผลการปรับปรุงหลักสูตร ควรเขียนเหตุผลท่ี
แสดงถึงการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้อย/างแท�จริง และ
เพ่ิมข�อมูลเก่ียวกับการปรับปรุงตาม มคอ.1  

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

2. ปรัชญา ความสํ า คัญ  และวัต ถุประสงค-ของ
หลักสูตร ในประเด็นความสําคัญ ควรเขียนให�เห็นถึง
ความสําคัญของหลักสูตรท่ีชัดเจนข้ึน 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

3. ข�อ 2. ผลการวิ เคราะห-และผลการพิจารณา
หลักสูตร ควรเพ่ิมรายละเอียดผลการปรับปรุงตาม
ข�อเสนอแนะให�ชัดเจนว/า การปรับปรุงนั้นมีอยู/ใน
รายวิชาใดของหลักสูตร 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

4. ปรับข�อมูลในหัวข�อต/าง ๆ ให�สอดคล�องกับการ
แก�ไขในเล/ม มคอ.2 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

เล+ม มคอ.2  

หมวดท่ี 1  

5. ข�อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จ
การศึกษา ควรพิจารณาเพ่ิมเติมให�ครบทุกด�าน 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

6. ข�อ 11 ควรเพ่ิมข�อมูลท่ีสอดคล�องกับ มคอ.1 และ
ปรับข�อมูลให�ทันสมัยสอดคล�องกับบริบทปmจจุบัน 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 
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ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 

 
7. ข�อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร พิจารณากล/าวถึง
ความเปFนมาของหลักสูตรเพ่ิมเติมโดยควรมีความ
เชื่อมโยงกับข�อ 11 และกล/าวถึงความเก่ียวข�องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

หมวดท่ี 2  

8. ข�อ 1 พิจารณาการเขียนความสําคัญให�มีความ
ชัดเจนข้ึน 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

9. ข�อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง พิจารณาเพ่ิมข�อมูลให�
ครบท้ังการสอน การวัดผล และการประเมินผล 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

 

หมวดท่ี 3  

10. ข�อ 2.3 ปmญหาของนิสิตแรกเข�า กับ ข�อ 2.4 กล
ยุทธ-ในการดําเนินการเพ่ือแก�ไขปmญหา/ข�อจํากัดของ
นิสิตในข�อ 2.3 ควรพิจารณาเขียนให�สอดคล�องตรงกัน 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

11. ข�อ 3.1.2 โครงสร�างหลักสูตร และข�อ 3.1.3 
รายวิชาในหลักสูตร ควรพิจารณาจัดแบ/งกลุ/มวิชาให�
เปFนไปตามรูปแบบของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร- พ.ศ. 2558 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

12. ควรพิจารณาเพ่ิมรายวิชาประสบการณ-เชิงปฏิบัติ 
ท่ี มีรายวิชาฝjกงาน หรือรายวิชาสหกิจศึกษาเปFน
ทางเลือกให�นิสิต 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

13. ข�อ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ปรับการเขียน
คําอธิบายรายวิชาท่ีเปFนภาษาอังกฤษ ให�ข้ึนต�นอักษร
แรกของคําอธิบายรายวิชาด�วยตัวพิมพ-ใหญ/ ท่ีเหลือใช�
ตัวพิมพ-เล็ก ยกเว�นชื่อเฉพาะ และใช�เครื่องหมายวรรค
ตอนระหว/างวลีท่ีมีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ-กัน ใน
กลุ/มเนื้อหาเดียวกัน  ด�วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และ
เม่ือหมดกลุ/ม เนื้ อหานั้น  ให� ค่ันด�วยเครื่องหมาย
อัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบายรายวิชาโดยไม/
ต�องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) เนื่องจากเปFนนามวลี
ไม/ได�เปFนประโยค และพิจารณาการเขียนคําอธิบาย
รายวิชาท่ีมีชั่วโมงปฏิบัติ เขียนคําอธิบายรายวิชาให�

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 
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ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 

ชัดเจนข้ึน และเพ่ิมชื่อวิชาในรายวิชาท่ีมีบุรพวิชา และ
ปรับแก�ไขคําอธิบายรายวิชาตามข�อเสนอแนะของท่ี
ประชุม 
14. ข�อ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา การเขียนคําอธิบาย
รายวิชาท่ีมีชั่วโมงปฏิบัติการ ควรพิจารณาปรับการ
เขียนคําอธิบายรายวิชาให� มีคําว/า “ฝjกทักษะ ฝjก
ออกแบบ หรือฝjกปฏิบัติ” ให�ชัดเจนยิ่งข้ึน 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

15. ข�อ 4. องค-ประกอบเก่ียวกับการฝjกภาคสนาม 
(การฝjกงาน หรือสหกิจศึกษา) พิจารณาเขียนให�
สอดคล�องกับรายวิชาในหลักสูตร  

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

16. ควรย�ายข�อความ ในข�อ 4 “นิสิตต�องเข�าร/วม
กิจกรรมทางศิลปะการแสดงของสาขาวิชา จํานวนไม/
น�อยกว/า 200 ชั่วโมง และฝjกปฏิบัติงานในหน/วยงานท่ี
มีความเก่ียวข�องทางด�านศิลปะการแสดงหรือทางด�าน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวนไม/น�อยกว/า 200 ชั่วโมง โดยมี
ผลการประเมินเปFนท่ีน/าพอใจจากสาขาวิชา” ให�
ปรากฏท่ี หมวดท่ี 5 ข�อ 3 เกณฑ-การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

หมวดท่ี 4  

17. ข�อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
พิจารณาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตจากเนื้อหา 
ปรัชญา และวัตถุประสงค-ของหลักสูตร ท่ีสอดคล�อง
กับคุณลักษณะพิเศษท่ีกําหนดไว� ให�มีความชัดเจน
และโดดเด/น 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

18. ข�อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต/ละด�าน 
พิจารณาเพ่ิมเติมกลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู�ให�
ครอบคลุมทุก ๆ ด�าน  

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

19. ข�อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต/ละด�าน ควร
พิจารณาทบทวนให�ครอบคลุมทุกผลการเรียนรู�ท่ีได�
กําหนดไว� โดยเฉพาะในรายวิชาบังคับ และเพ่ิมตาราง
รวม ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองไว�ท�าย
ตารางด�วย 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 
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ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 

 
20. ภาคผนวก ข พิจารณา 
   - การเขียนอ�างอิงผลงานให�เปFนไปตามรูปแบบของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
   -  ตรวจสอบผลงานต�องเปFนผลงานท่ีเปFนไปตามเกณฑ-
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

21. ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบ ควรพิจารณา
ปรับข�อมูลให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงในเล/ม 
มคอ.2 ในช/องหลักสูตรปรับปรุงหากยังคงรายวิชาเดิม
ให�เพ่ิมข�อมูลรายวิชานั้น ๆ ด�วย  โดยเพ่ิมเหตุผลไว�ใน
ช/องเหตุผลการปรับปรุง และพิจารณาปรับการเขียน
เหตุผลการปรับปรุงให�ครบถ�วนและเปFนเหตุผลเชิง
วิชาการ 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

22. เพ่ิมภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบโครงสร�าง
หลักสูตรและรายวิชา กลุ/มสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ใน มคอ.1 กับ โครงสร�างหลักสูตรและรายวิชา ใน 
มคอ.2 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

23. รูปแบบเอกสาร พิจารณาตรวจสอบ การเว�นวรรค 
การจัดความสมํ่าเสมอของย/อหน�า ขนาดและรูปแบบ
อักษร การอ�างอิงข�อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว/าด�วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีฝ�ายเลขาฯ เสนอแนะไว�ในเล/ม มคอ.2  

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

เล+ม มคอ.3  

24. ปรับแก�ไขรูปแบบการเขียนให�สอดคล�องกับสิ่งท่ี
กําหนดไว�ใน มคอ.2 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

25. ตรวจสอบจํานวนชั่วโมงให�ถูกต�องและครบถ�วน ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

26. กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย
และควรเน�นผู�เรียนมากยิ่งข้ึน 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 
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5.4 สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันพุธท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ได�พิจารณา  
ร/าง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... นั้น ท่ีประชุมมีมติ 
เห็นชอบ โดยมอบผู�รับผิดชอบพิจารณาปรับแก�ตามข�อสังเกตและข�อเสนอแนะของท่ีประชุมก/อนดําเนินการ
ต/อไป โดยมีข�อสังเกตและข�อเสนอแนะในประเด็นต/าง ๆ ดังนี้ 

 
การดําเนินการตามมติและข�อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 

1. ควรเพ่ิมแผนการปฏิ บั ติงาน เช/น การฝjกงาน 
หรือสหกิจศึกษา 

ไม/สามารถกําหนดให�เปFนสหกิจศึกษาได� เนื่องจาก
การศึกษาทางด�านศิลปะการแสดงบทสรุปสําคัญของ
การศึกษาเปFนผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ-ของนิสิตซ่ึง
เปFนการสร�างสรรค-ผ/านกระบวนการทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติตลอดหลักสูตร มีเอกสารประกอบผลงาน
สร�างสรรค-และ นําเสนอผลงานต/อสาธารณะ 

2. มคอ.2 หน�า 2  ข�อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบ
อาชีพได�หลังสําเร็จการศึกษา ข�อ 8.6 รับราชการครู 
อาจปรับเพ่ิมให�เปuดกว�างมากข้ึน  

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

3. มคอ.2 หน�า 3 - 4 ข�อ 11.1 สถานการณ-หรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ปรับการเขียนให�กระชับข้ึน 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

4. มคอ.2 หน� า 7 - 8 ข�อ 14 ความร/วม มือทาง
วิชาการกับหน/วยงานอ่ืน ตรวจสอบการเรียงลําดับท่ี   
ขาดลําดับท่ีของโรงเรียนเดชะปmตตนยานุกูล 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

5. มคอ.2 หน�า 8 ตรวจสอบการพิมพ-ชื่อโรงเรียน 
   เดิม       โรงเรียนเดชะปmตตนะยานุกูล 
  ปรับเปFน  โรงเรียนเดชะปmตตนยานุกูล 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

5. วัตถุประสงค-หลักสูตร ควรเน�นให�ผู�เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมด�วย 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

6. มคอ.2 หน�า 10 ข�อ 1.3 วัตถุประสงค-หลักสูตร/
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค-  อาจปรับเปFนกลุ/ม
ของคุณลักษณะ คือ  
   1. การพัฒนาความรู� ความคิด สติปmญญา 
   2. ทักษะปฏิบัติ 
   3. เจตคติ จรรยาบรรณ 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 
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ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง 

7. มคอ.2 หน�า 13 ข�อ 2.3 ปmญหาของนิสิตแรกเข�า  
   เดิม    ข� อ  2 .3 .3  นิ สิ ต ไม/ เข� า โครงสร� างของ
หลักสูตร/และกระบวนการเรียนการสอน 
   ปรับเปFน  ข�อ 2.3.3 นิสิตมีคุณสมบัติไม/สอดคล�อง
กับโครงสร�างหลักสูตร 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

8. มคอ.2 หน�า 47 ตัดคําว/า “ศึกษา” ของคําอธิบาย
รายวิชา 0607432  การแสดงละครรํา   

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

9. มคอ.2 หน�า 91 ตรวจสอบการพิมพ-คุณวุฒิของ
อาจารย-เฉลิมพล จันทรโชติ  
     เดิม    ศ.บ.(นาฏศิลปiไทยสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลปi),2543 
     ปรับเปFน  ศ.บ.(นาฏศิลปiไทย)  สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลปi, 2543 

ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

10. ตรวจสอบความถูกต�องของการพิมพ-      ดําเนินการแก�ไขตามข�อเสนอแนะแล�ว 

 

5.5 คณะกรรมการฝKายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันเสาร- ท่ี  
23 ธันวาคม 2560 ได�พิจารณา ร/าง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... นั้น ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ โดยให�พิจารราปรับแก�ไขรายละเอียดตามข�อเสนอแนะของท่ี
ประชุมก/อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต/อไป โดยมีข�อสังเกตและข�อเสนอแนะในประเด็นต/าง ๆ ดังนี้ 

 
การดําเนินการตามมติและข�อเสนอแนะของคณะกรรมการฝKายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 

ข�อเสนอแนะ ผลการปรับปรุง หน�า 
แบบเสนอหลักสูตรควรเพ่ิมเติมเหตุผลการ
ปรับปรุงโดยแสดงให�เห็นความสําเร็จท่ีผ/าน
มาของหลักสูตร โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ-
ระหว/างอาจารย-กับศิษย-เก/าเพ่ือให�สะท�อน
ความเข�มแข็งของหลักสูตร 

ดําเนินการตามข�อเสนอแนะ แบบเสนอ
หลักสูตร  
หน�า 3 ข�อ 6  

 

6. เอกสารประกอบการประชุม   
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 รายละเอียด

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ...... นอกเล/ม 


