
 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง ข�อกําหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 
------------------------------------------------- 

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับแผนพัฒนา

กําลังคนตามยุทธศาสตร'การพัฒนาประเทศ โดยมีเป)าหมายการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
(1) ปฏิรูปการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 
(2) จัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�บัณฑิตและผู�เรียน 
(3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู�ให�รองรับการจัดการเรียนรู�สําหรับคนทุกช4วงวัย 
เพ่ือให�บรรลุเป)าหมายตามนโยบายมหาวิทยาลัยและแผนด�านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนา

กําลังคนของประเทศ ภายใต�ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเป9ดหลักสูตรใหม4  
การปรับปรุงหลักสูตร และการป9ดหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงมีประกาศ 
ข�อกําหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรองรับสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอย4างฉับพลัน 
(Disruption) และให�สอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม4 ด�านการสร�างบัณฑิตและ
พัฒนากําลังคน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห4งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมสมัยสามัญ 
ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จึงประกาศข�อกําหนดการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2566 ดังต4อไปนี้  

ข�อ 1 ประกาศนี้เรียกว4า “ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ข�อกําหนดการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2566” 

ข�อ 2 ประกาศฉบับนี้ให�มีผลใช�บังคับต้ังแต4วันถัดจากวันประกาศเปPนต�นไป 

ข�อ 3 ช่ือปริญญา สาขาวิชาและวิชาเอก 
3.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปR) ทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ ท่ีจัดหมวดวิชาเฉพาะ 

ในลักษณะ ต้ังแต4 2 วิชาเอกข้ึนไป ให�มีอาจารย'ผู�รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอกละ 3 คน และแผนการรับนิสิต
ในแต4ละชั้นปR วิชาเอกละ ไม4น�อยกว4า 30 คน หรือให�เปPนไปตามเกณฑ'มาตรฐานวิชาชีพกําหนด 

3.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปR) ทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ ท่ีจัดหมวดวิชาเฉพาะใน
ลักษณะ วิชาเอกและวิชาโท ให�มีอาจารย'ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน แผนการรับนิสิตในแต4ละชั้นปR 
ไม4น�อยกว4า 50 คน 
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ข�อ 4 จํานวนหน/วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปR) ทางวิชาการ ให�มีจํานวน 
หน4วยกิต 120 หน4วยกิต ยกเว�นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปR) ทางวิชาชีพ ให�เปPนไปตามเกณฑ'มาตรฐานวิชาชีพ
กําหนด 

ข�อ 5 ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรต�องกําหนดให�ตอบสนองกับปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ภายใต�ปรัชญาการศึกษา ดังนี้ 

(1) เป)าหมายทางการศึกษา การศึกษามีบทบาทในการแก�ไขปVญหาและพัฒนาสังคม และ
สร�างความรู�สึกว4า ผู�เรียนเปPนพลเมืองไทย พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล 

(2) ผู�เรียน ต�องตระหนักในบทบาทความเปPนพลเมืองไทย พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล 
(3) ผู�สอน สร�างกระบวนการจัดการเรียนรู�เชิงรุกให�ผู�เรียนตระหนักในตนเองและความเปPน

พลเมืองไทย พลเมืองโลก และพลเมืองดิจิทัล 
(4) หลักสูตร เนื้อหาในหลักสูตรควรเก่ียวข�องกับสภาวะและปVญหาของสังคมในปVจจุบัน 

และความต�องการของผู�เรียนท่ีต�องการจะเปPนในอนาคต 
(5) การจัดการเรียนรู� สร�างกระบวนการจัดการเรียนรู�เชิงรุกท่ีหลากหลายและยึดหยุ4น 

เพ่ือให�ผู�เรียน ได�พัฒนาตนเอง และมีบทบาทในการแก�ไขปVญหาและพัฒนาสังคมให�ดีข้ึน 

ข�อ 6 ความสําคัญของหลักสูตร ต�องพิจารณาในประเด็นดังต4อไปนี้ 
(1) ความสอดคล�องของหลักสูตรกับทิศทางนโยบายความต�องการพัฒนากําลังคนของ

ประเทศ ตามยุทธศาสตร'และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล�องกับการจัดกลุ4มสถาบันอุดมศึกษา 
ในกลุ4ม 2 กลุ4มพัฒนาเทคโนโลยีและส4งเสริมการสร�างนวัตกรรม 

(2) ความเสี่ยงและผลกระทบจากภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นโยบาย 
และสิ่งแวดล�อมอ่ืน ๆ ในบริบทโลก 

(3) ผลสํารวจจากการรับฟVงความคิดเห็นจากผู�ใช�บัณฑิต นิสิต และผู�ท่ีต�องการเข�าเรียน 
ในหลักสูตร 

(4) ความสอดคล�องระหว4างผลลัพธ'การเรียนรู� การออกแบบจัดการเรียนการสอน และ
ระบบการบริหารการจัดการศึกษา ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

ข�อ 7 ผลลัพธ5การเรียนรู�ของหลักสูตร หลักสูตรต�องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เก่ียวกับผลลัพธ'การเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร โดยจัดทําเปPนหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) ซ่ึงครอบคลุมความรู� ทักษะ จริยธรรม และลักษณะ
บุคคล โดยต�องสร�างสมรรถนะให�เกิดกับผู�เรียน ซ่ึงอาศัยแนวทางการจัดทํา Skill Mapping เพ่ือกําหนด
ผลลัพธ'การเรียนรู�รายวิชา ซ่ึงแบ4งออกเปPน 3 กลุ4มหลัก ดังนี้ 

(1) สมรรถนะหลัก : หลักสูตรต�องกําหนดให�มีสมรรถนะการสร�างนวัตกรรมสังคมหรือ 
การเปPนผู�ประกอบการ 

(2) สมรรถนะเฉพาะด�าน : หลักสูตรต�องกําหนดให�มีสมรรถะเฉพาะด�านท่ีสอดคล�องกับ
ข�อกําหนดของสภาวิชาชีพ ข�อกําหนดของสาขาวิชา หรือข�อกําหนดอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
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(3) สมรรถนะและทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 เน�นทักษะ 5 ด�าน ได�แก4 ทักษะ 
การคิดและแก�ปVญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะการบริหารจัดการตนเอง (Self-
management) ทักษะด�านการทํางานร4วมกับผู�อ่ืน (Collaboration) ทักษะด�านความเข�าใจและใช�เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะการสื่อสาร (Communication)   

ข�อ 8 ค/าธรรมเนียมการศึกษา เปPนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ต4อภาคเรียนปกติและภาคเรียน 
ฤดูร�อน  

ข�อ 9 โครงสร�างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรต�องจัดโครงสร�างแบบชุดวิชา (Modular 
Based Curriculum) โดยแต4ละชุดวิชา (Mudule) ต�องมีความสอดคล�องกับการสร�างทักษะหรือสมรรถนะ 
ท่ีกําหนดตามผลลัพธ'การเรียนรู�ของหลักสูตร  

ข�อ 10 วิชาประสบการณ5เชิงปฏิบัติ หลักสูตรต�องกําหนดรายวิชาประสบการณ'เชิงปฏิบัติ  
ไม4น�อยกว4า 12 หน4วยกิต โดยอาศัยแนวทางการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Cooperative Work 
Integrated Education (CWIE) ท่ีกระจายในแต4ละชั้นปR อาทิ การฝtกงาน การฝtกภาคสนาม การทําโครงงาน 
การเตรียมสหกิจศึกษา สหกิจศึกษา ดังนี้ 

- รายวิชาสหกิจศึกษา 6 หน4วยกิต โดยมีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม4น�อยกว4า  
16 สัปดาห' (270 ชั่วโมง) 

- เตรียมฝtกสหกิจศึกษา 1 หน4วยกิต  
- การฝtกงาน/การฝtกภาคสนาม/โครงงาน ท่ีกระจายแต4ละชั้นปR 

ข�อ 11 การจัดการเรียนรู� หลักสูตรต�องสร�างกระบวนการจัดการเรียนรู�เชิงรุกท่ีหลากหลายและ
ยืดหยุ4น ในรูปแบบ Active Learning ไม4น�อยกว4าร�อยละ 50 ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ รวมถึงรายวิชา
ปฏิบัติ เช4น การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Based Learning, Problem Based Learning, Project 
Based Learning, Research Based Learning, Activity Based Learning หรือรูปแบบอ่ืน ๆ โดยรายวิชา
นั้นต�องมีสัดส4วนการเรียนการสอนดังกล4าว ไม4น�อยกว4าร�อยละ 25 

ข�อ 12 แผนการเรียนและจํานวนหน/วยกิต ตามข�อกําหนด ไม4น�อยกว4า 120 หน4วยกิต 
(1) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปR) ทางวิชาชีพ ให�เปPนไปตามเกณฑ'มาตรฐานวิชาชีพกําหนด 
(2) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปR) ทางวิชาการ ให�มีจํานวนหน4วยกิต 120 หน4วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม/น�อยกว/า 24 หน/วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม/น�อยกว/า 90 หน/วยกิต 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด�าน (ถ�ามี)   ... หน4วยกิต 
วิชาเอก  ... หน4วยกิต 

วิชาบังคับ  ... หน4วยกิต 
วิชาเลือก ไม4น�อยกว4า ... หน4วยกิต 

วิชาประสบการณ'เชิงปฏิบัติ  12 หน4วยกิต 
วิชาโท  ไม4น�อยกว4า 15 หน4วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม/น�อยกว/า   6 หน/วยกิต 

หมายเหตุ ส4งเสริมให�หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปR) ทางวิชาการ จัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะ 
วิชาเอกและวิชาโท ท่ีต�องเรียนข�ามศาสตร' ข�ามสาย หรือบูรณาการ  
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ข�อ 13 กรณีท่ีมีข�อกําหนดหรือวิธีการท่ีมิได�กําหนดไว�ในประกาศฉบับนี้ให�อธิการบดีเปPนผู�วินิจฉัย 
สั่งการ 

ประกาศ ณ วันท่ี     พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย' ดร.ณฐพงศ'  จิตรนิรัตน') 
ผู�รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

๗



แผนปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป?) ทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ 
ท่ีจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะ ตั้งแต/ 2 วิชาเอกข้ึนไป  

(จัดการศึกษาแบบกลุ/มหลักสูตร (Cluster)) 
พ.ศ. 2567 

1. ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ประกอบด�วยวิชาเอก อาทิ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

2. ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ประกอบด�วยวิชาเอก อาทิ การวัดและประเมิน
ทางการศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา 

3. ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร' ประกอบด�วยวิชาเอก อาทิ การสื่อสารสื่อใหม4
นิเทศศาสตร'ดิจิทัล 

4. ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร' ประกอบด�วยวิชาเอก อาทิ ดนตรีสากล
(Western Music) ดนตรีศึกษา (Music Education) ดนตรีไทยและพ้ืนบ�าน (Thai and Folk Music) 

5. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร'ชีวภาพ ประกอบด�วยวิชาเอก อาทิ
ชีววิทยา จุลชีววิทยา 

6. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร'และสถิติ ประกอบด�วยวิชาเอก อาทิ
คณิตศาสตร' สถิติ  

7. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร' ประกอบด�วยวิชาเอก อาทิ วิทยาการ
คอมพิวเตอร' เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการข�อมูล 

8. ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร' ประกอบด�วยวิชาเอก อาทิ เศรษฐศาสตร'
ประยุกต' เศรษฐศาสตร'การประกอบการธุรกิจ 

9. ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม ประกอบด�วยวิชาเอก อาทิ วิชาเอก
ศิลปะการแสดง วิชาเอกศิลปะการออกแบบ วิชาเอกทัศนศิลป{ 

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


