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   ระเบียบ  คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

  ว่าด้วยการท าศิลปนิพนธ์  สาขาวชิาทศันศิลป์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
                      

เพื่อให้การท าศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาทศันศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกบัค าสั่งมหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ี ๐๓๒๓/๒๕๕๒ เร่ืองมอบอ านาจและภารกิจให้
คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนัสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา ผูอ้  านวยการส านัก ปฏิบติัหน้าท่ีแทนอธิการบดีจึงออก
ระเบียบวา่ดว้ยการท าศิลปะนิพนธ์ สาขาวชิาทศันศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ดงัน้ี 

  
ข้อที่  ๑.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าด้วยการท าศิลป

นิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 
 ข้อที่  ๒.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับนิสิตท่ีจะจบการศึกษาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นตน้ไป 
  

ข้อที่  ๓.  ในระเบียบน้ี 
                      ๓.๑     หวัขอ้หมายถึง หวัขอ้ศิลปนิพนธ์ ซ่ึงแสดงแนวสาระส าคญัของศิลปะนิพนธ์ซ่ึง   

          นกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดข้ึน ช่ือของศิลปะนิพนธ์ตอ้งเขียนเป็นภาษาไทยและ   
          ภาษาองักฤษ 

                      ๓.๒     โครงการศิลปนิพนธ์ หมายถึง การเสนอแนวทางในการจดัท าศิลปนิพนธ์ ซ่ึง 
                                  ประกอบดว้ย 
                                             ๓.๑.๑ ผลงานศิลปกรรมตามสาขาวชิาท่ีศึกษาอยู ่
                                                    ๓.๑.๒ เอกสารเสนอหวัขอ้ประกอบดว้ยช่ือของศิลปนิพนธ์ จุดมุ่งหมาย 
                                                                     ขอบเขตของการท างานและรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามแบบเสนอหวัขอ้ 
                                                                และโครงการศิลปนิพนธ์  (ทศ.1) ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ก าหนด 
                         ๓.๓      ศิลปนิพนธ์ หมายถึง 
                                            ๓.๓.๑  ผลงานศิลปกรรมตามหลกัสูตรคือ หลกัสูตรทศันศิลป์ ใหถื้อเป็น          

         ส่วนส าคญัท่ีนิสิตตอ้งน าเสนอการสอบในรายวชิาจิตรกรรม 
          นิพนธ์   ประติมากรรมนิพนธ์  ศิลปะภาพพิมพนิ์พนธ์ และ 
          ศิลปะไทยนิพนธ์  

                                                   ๓.๓.๒   เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 



 
ข้อที่ ๔.  ให้ประธานสาขาเป็นผูเ้สนอแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ์  

ประกอบดว้ย 
๔.๑   ประธานสาขาวชิา 1 ท่าน 
๔.๒  อาจารยใ์นหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๓ ท่าน   และ 

                       ๔.๓   อาจารยใ์นสาขาวิชา หรืออาจารยต์่างหลกัสูตรหรือผูท้รงคุณวุฒิ   ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาขาวิชา อีก  ๑  ท่าน  รวมคณะกรรมการทั้งหมดไม่เกิน  ๕ ท่าน  เพื่อเสนอให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งภายใน 
๖๐ วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวชิาจิตรกรรม ๕  รายวชิาประติมากรรม ๕ รายวชิาศิลปะ
ภาพพิมพ ์๕ และรายวชิาศิลปะไทย ๕  

 
ข้อที่ ๕.  นิสิตมีสิทธิเสนอหวัขอ้ ต่อเม่ือไดศึ้กษาและสอบผา่นรายวชิาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น

หลกัสูตร โดยขอค าแนะน าจากคณาจารยใ์นสาขาวชิาและ/หรือคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้และโครงการศิลป
นิพนธ์ของแต่ละหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการเลือกหวัขอ้ ตลอดจนแนวทางท่ีจะท าศิลปนิพนธ์ เพื่อเป็นการเตรียมการ
ท่ีจะยืน่  ขออนุมติัหวัขอ้เร่ืองตาม  ขอ้ท่ี ๖ 
 
 ข้อที่ ๖.   การเสนอขออนุมติัหวัขอ้ใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
                         ๖.๑   นิสิตตอ้งเสนอขออนุมติัหวัขอ้  ตามวนัเวลาท่ีสาขาวชิาก าหนดข้ึนภายใน ๑๕ วนันบั 
                                  จากวนัท่ีประกาศผลการศึกษา ในกรณีท่ีหวัขอ้ไม่ผา่นการอนุมติัในคร้ังแรก นิสิตมี 
                                  สิทธิเสนอขออนุมติัใหม่ตามวนั เวลาท่ีสาขาวชิาจะก าหนดข้ึนภายใน  ๗ วนั นบัจากวนั              
                                  เปิดภาคการศึกษาถดัไป 
                         ๖.๒ การเสนอหวัขอ้และโครงการศิลปนิพนธ์นั้น นิสิตจะตอ้งเสนอหวัขอ้ และโครงการ 
                                 ศิลปนิพนธ์จ านวน ๗ ชุด  พร้อมทั้งเสนอแบบร่างผลงาน  และเขา้ช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถาม 
                                 ต่อคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้ และโครงการศิลปนิพนธ์ 

 
ข้อที่ ๗.  ใหป้ระธานคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้และโครงการศิลปนิพนธ์   เสนอผลการพิจารณา

หวัขอ้และโครงการศิลปนิพนธ์ของนิสิตท่ีผา่นความเห็นชอบต่อคณบดีเพื่ออนุมติั  เม่ือคณบดีอนุมติัแลว้ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์จะประกาศรายช่ือนิสิต และหวัขอ้ศิลปนิพนธ์  
  

ข้อที่ ๘.  ขั้นตอนการจดัตั้งอาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 
                           ๘.๑  ก่อนวนัลงทะเบียนในแต่และภาคการศึกษาปกติ ใหส้าขาวชิาประกาศรายนามคณาจารย ์
                                  ภายในหลกัสูตร เพื่อให้นิสิตเลือกเป็นอาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปะนิพนธ์ดว้ยความยนิยอม           
                                  ของอาจารย ์๑ ท่าน  
                      ๘.๒    นกัศึกษาตอ้งเลือกอาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ดว้ยความยนิยอมของอาจารย์ ท่านนั้น   
                                  จากรายนามคณาจารยท่ี์สาขาวชิาประกาศภายใน ๗ วนั  หลงัจากการลงทะเบียน 
                                  ศิลปนิพนธ์  เพื่อใหส้าขาวชิาน าเสนอคณบดีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 



ข้อที่  ๙.  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัศิลปนิพนธ์ 
๙.๑     การขอเปล่ียนแปลงหวัขอ้และ/หรือสาระส าคญัของโครงการศิลปนิพนธ์  

นิสิตตอ้งยื่นแบบขอเปล่ียนแปลง (ทศ.๒) ผา่นความเห็นชอบของอาจารยผ์ูค้วบคุมศิลป
นิพนธ์  พร้อมกบัตอ้งยืน่ขออนุมติัหวัขอ้และโครงการศิลปะนิพนธ์ใหม่  ภายในระยะเวลา  
๑๕ วนั  หลงัจากเปิดภาคการศึกษา  โดยเสนอต่อประธานสาขาวชิาพร้อมทั้งเหตุผลท่ีจะ
ขอปรับและตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้และโครงการศิลป
นิพนธ์  เพื่อใหส้าขาวชิาเสนอคณบดีเพื่ออนุมติั และประกาศรายช่ือนิสิตและหวัขอ้ศิลป
นิพนธ์ต่อไป 

๙.๒  การปรับหวัขอ้และโครงการศิลปนิพนธ์บางส่วน โดยไม่มีผลกระทบต่อหวัขอ้  และ/หรือ
สาระส าคญัของโครงการศิลปนิพนธ์หลงัจากวนัอนุมติัแลว้    นิสิตตอ้งยืน่แบบการขอ
ปรับหวัขอ้ (ทศ.๓) ผา่นความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 

 
ข้อที ่๑๐. การท าศิลปนิพนธ์ 

                      ๑๐.๑   ปฏิบติังานสร้างสรรคศิ์ลปะตามหวัขอ้และจุดมุ่งหมาย    โครงการศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บ 
                                 อนุมติั โดยใหอ้ยูใ่นการควบคุมและแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 
                      ๑๐.๒   การจดัท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ ใหด้ าเนินการไปพร้อมกบัการปฏิบติังาน 
                                 สร้างสรรค ์โดยมีเน้ือหาอธิบายสรุปแนวคิด  ขั้นตอน วธีิการ ปฏิบติังานรูปแบบของ  
                                 เอกสาร ขนาด ส่วนประกอบต่างๆ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงของสาขาวชิา การจดัท า 
                                 เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ (ทศ.๔)  ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ก าหนดโดยใหอ้ยูใ่นการ 
                                 ควบคุมและแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 

            
 



 
ข้อที่ ๑๑.   การแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจและประเมินผลศิลปนิพนธ์หลงัจากเปิดภาคการศึกษาปกติ 

ภายใน ๓๐ วนั ใหภ้าควิชาเสนอรายนามคณะกรรมการส ารวจและประเมินผลศิลปนิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนต่อ
คณบดี เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการประกอบดว้ย 
                         ๑๑.๑   ประธานสาขาวชิาวชิา  ๑ ท่าน 
                         ๑๑.๒   อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์  ๑ ท่าน 
                         ๑๑.๓   อาจารยใ์นหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๒ ท่าน   
                      ๑๑.๔   อาจารยใ์นหลกัสูตร หรืออาจารยต่์างหลกัสูตร หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา  อีก  ๑  ท่าน  รวมคณะกรรมการทั้งหมดไม่เกิน  ๕ ท่าน โดยสาขาวชิาเสนอให้กรรมการท่านใดท่าน
หน่ึงเป็นประธานและกรรมการอีกท่านหน่ึงเป็นเลขานุการ  โดยกรรมการทั้ง ๒ ท่านนั้น ตอ้งไม่ เป็นอาจารยผ์ู ้
ควบคุมศิลปนิพนธ์ของนิสิตผูน้ั้น 
  
         ข้อที่ ๑๒.   การส ารวจก่อนการประเมินผลศิลปนิพนธ์  
                       ๑๒.๑   คณะกรรมการส ารวจและประเมินผลศิลปะนิพนธ์ของแต่ละสาขาวชิาจะท าการ   
                                   ส ารวจผลงานศิลปนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ ๒ คร้ัง ต่อภาคการศึกษาโดยแต่ละหลกัสูตรจะ 
                                   ก าหนดวนัส ารวจผลงานศิลปะนิพนธ์คร้ังสุดทา้ยก่อนวนัประเมินผลศิลปนิพนธ์อยา่ง  
                                   นอ้ย ๓๐ วนั 

๑๒.๒   การเสนอผลงานศิลปนิพนธ์เพื่อส ารวจ นกัศึกษาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 
            อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 
๑๒.๓    ผลงานท่ีไดผ้า่นการส ารวจคร้ังสุดทา้ยจากคณะกรรมการส ารวจและประเมินผล  

                                    ศิลปนิพนธ์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเสนอเพื่อประเมินผลศิลปนิพนธ์ได ้
             

ข้อที่ ๑๓.  การประเมินผลศิลปนิพนธ์ 
  นิสิตท่ีไดรั้บอนุมติัใหป้ระเมินผลศิลปนิพนธ์ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

๑๓.๑   น าผลงานสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ท่ีสมบูรณ์มาจดัแสดงในรูปนิทรรศการ เพื่อ  
           เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ส่งเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ ท่ีเสร็จสมบูรณ์ตามคู่มือ 
           การจดัท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ (ทศ.๔) ก าหนด จ านวน ๔ เล่ม พร้อมไฟล ์ 
           ผลงานศิลปนิพนธ์ ๓ ชุดในวนัประเมินผล  

                       ๑๓.๒  คณะกรรมการส ารวจและประเมินผลศิลปนิพนธ์  จะด าเนินการประเมินผล 
                                  ศิลปนิพนธ์ในระหวา่งการแสดงศิลปนิพนธ์ ตามวนั และเวลาท่ีสาขาวชิาก าหนด 
                       ๑๓.๓  การประเมินผลศิลปนิพนธ์  จะกระท าไดต้อ้งประกอบดว้ย ประธานและเลขานุการ  
                                  คณะกรรมการส ารวจและประเมินผลศิลปนิพนธ์ อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์และ 
                                  กรรมการอยา่งนอ้ยอีก 1 ท่าน   
                       ๑๓.๔  การประเมินผลศิลปนิพนธ์ท่ีมีผลสมบูรณ์ คณะกรรมการส ารวจ และประเมินผลศิลป 
                                 นิพนธ์ ตอ้งลงนามในเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ครบทั้ง 5 ท่านและน าเสนอคณบดี  
                                 ลงนามอนุมติัในขั้นสุดทา้ย 



 
ข้อ ๑๔.  ลิขสิทธ์ิ และกรรมสิทธ์ิของผลงานศิลปนิพนธ์ 

๑๔.๑ ลิขสิทธ์ิของผลงานศิลปนิพนธ์และเอกสารศิลปนิพนธ์  ซ่ึงคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  อนุมัติให้นับ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่ อ รับปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ทศันศิลป์) ถือเป็นลิขสิทธ์ิร่วมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และนิสิตผูท้  าศิลปนิพนธ์นั้ น ดังนั้ นหากบุคคลใดท่ีไม่ใช่นิสิตผูท้  าศิลปนิพนธ์นั้ น
ประสงคจ์ะน าไปใชเ้พื่อน าออกโฆษณาเผยแพร่หรือกระท าการใดๆ ก็ตามจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัทกัษิณก่อน 

๑๔.๑  เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ ซ่ึงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  อนุมัติ 
จ านวน ๔ เล่ม พร้อมไฟล์ผลงานศิลปนิพนธ์ ๓ ชุด เป็นกรรมสิทธ์ิของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 

   
ประกาศ  ณ   วนัท่ี               พ.ศ.  2555 

 
 

(นายชิโนรส รุ่งสกุล) 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบเสนอโครงการศิลปนิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทศ.1 
แบบเสนอหัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ 

สาขาวชิาทศันศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
 

--------------------------------------- 

(ส ำหรับนิสิต) 
 ขา้พเจา้...........................................................................รหสัประจ าตวั......................................... 
นิสิตวชิาเอก................................................................................สาขาวชิา.................................................. 
 
1. ช่ือหวัขอ้ศิลปนิพนธ์  
(ภาษาไทย).............................................................................................................................................................. 
(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................................................... 
 
2. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
3. วตัถุประสงคข์องการสร้างสรรค์ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 
4. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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5. ขอบเขตของโครงการ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
6. เวลาท่ีใชใ้นการท าศิลปนิพนธ์ 
.............................................................................................................................................................................. 
ภาคการศึกษา.............................................................ประจ าปีการศึกษา............................................................. 
 
7.วธีิการศึกษา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
 
8.แหล่งขอ้มูล 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
9. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าศิลปนิพนธ์ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
10. ค่าใชจ่้ายในการท าศิลปนิพนธ์ (โดยประมาณ) 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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11. ตวัอยา่งผลงานท่ีเสนอเพื่อขออนุมติัหวัขอ้และโครงการศิลปนิพนธ์ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
12. แผนการเสนอผลงานเพื่อสอบศิลปนิพนธ์ 

1.  ผลงานศิลปนิพนธ์  จ  านวน.....................................ช้ิน   
2.  เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์  จ  านวน.....................................เล่ม 
3.  ไฟลผ์ลงานศิลปนิพนธ์  จ  านวน.....................................ชุด 

 
 
 
                                                                                    (ลงช่ือ)...................................................... 

     (.....................................................) 
ผูเ้สนอหวัขอ้และโครงการศิลปนิพนธ์ 
วนัท่ี.........../............/....................... 

 
หมายเหตุ    ถา้ประสงคจ์ะเขียนขอ้ความเพิ่มเติมโปรดใชก้ระดาษท่ีมีขนาดเดียวกนักบัแบบฟอร์มชุดน้ี 
 
 
(ส ำหรับประธำนกรรมกำรพจิำรณำหัวข้อและโครงกำรศิลปนิพนธ์) 
 

อนุมติั     ไม่อนุมติั        อ่ืนๆ................................................................ 
 
 

ลงช่ือ       .................................................................... 
  (...................................................................) 

   ประธานกรรมการพิจารณาหวัขอ้และโครงการศิลปนิพนธ์ 

   



ทศ.2 
แบบการขอเปลีย่นแปลงหัวข้อและ/หรือสาระส าคญัของศิลปนิพนธ์ 

สาขาวชิาทศันศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
 

(ส ำหรับนิสิต) 

 
 ขา้พเจา้ นาย/น.ส. ………………………………....…….……รหสัประจ าตวั……….....…………… 
นิสิตวชิาเอก……………................………….....……สาขาวชิา……………………………….มีความประสงค ์
  ขอเปล่ียนแปลงหวัขอ้ศิลปนิพนธ์ 

 ขอเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของศิลปนิพนธ์ 

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลง............................................................................................................................................. 

………………………....................................................…………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
………………............................................................................................................................................……… 
โดยมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
1. ช่ือหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
(เดิม)  ภาษาไทย……………….....................……………………………………………………….................. 

ภาษาองักฤษ.............................................................................................................................................. 
(ใหม่) ภาษาไทย…………………….....................………………………………………………….................. 

ภาษาองักฤษ.............................................................................................................................................. 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
(เดิม) …………………………………………...................………………………………………………….. 
…………………………………………………...................…………………………………………………… 
 (ใหม)่ ………………………………………....................……………………………………………………. 
………………………………………………....................……………………………………………………… 
3. วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
(เดิม) ………………………………………......................……………………………………………………. 
……………………………………………………....................………………………………………………… 
 (ใหม่) ………………………………………….....................…………………………………………………. 
………………………………………………………....................……………………………………………… 
4. แนวความคิดสร้างสรรค์ 
(เดิม) ………………………………...................……………………………………………………………… 
……………………………………………………………....................………………………………………… 
 (ใหม่) ………………………………………………......................……………………………………………. 
……………………………………………………................…………………………………………………… 
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5. ขอบเขตของโครงการ 
(เดิม) ………………………………...................……………………………………………………………… 
……………………………………………………………....................………………………………………… 
 (ใหม่) ………………………………………………......................……………………………………………. 
……………………………………………………................…………………………………………………… 
6. เวลาทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์  

(เดิม) ภาคการศึกษา  ตน้   ปลาย ประจ าปีการศึกษา…………… 
(ใหม่) ภาคการศึกษา  ตน้   ปลาย ประจ าปีการศึกษา…………… 
7. วธีิการศึกษา 
(เดิม) ………………………………...................……………………………………………………………… 
……………………………………………………………....................………………………………………… 
 (ใหม่) ………………………………………………......................……………………………………………. 
……………………………………………………................…………………………………………………… 
8. แหล่งข้อมูล 
(เดิม) ………………………………...................……………………………………………………………… 
……………………………………………………………....................………………………………………… 
 (ใหม่) ………………………………………………......................……………………………………………. 
……………………………………………………................…………………………………………………… 
9. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
(เดิม) ………………………………...................……………………………………………………………… 
……………………………………………………………....................………………………………………… 
 (ใหม่) ………………………………………………......................……………………………………………. 
……………………………………………………................…………………………………………………… 
 
10. ค่าใช้จ่ายในการท าศิลปนิพนธ์ (โดยประมาณ)  
(เดิม) ……………………………………………………….…. บาท 

( ……………………………………………….……….)  ระบุเป็นตวัอกัษร 
(ใหม่) ……………………………………………………….…. บาท 

( ……………………………………………….……….)  ระบุเป็นตวัอกัษร 
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11. ตัวอย่างผลงานทีเ่สนอเพื่อขออนุมัติหัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ 
(เดิม) ………………………………...................……………………………………………………………… 
……………………………………………………………....................………………………………………… 
 (ใหม่) ………………………………………………......................……………………………………………. 
……………………………………………………................…………………………………………………… 
12. แผนการเสนอผลงานเพือ่สอบศิลปนิพนธ์ 
(เดิม) ผลงานศิลปนิพนธ์    จ านวน ..............ช้ิน 

เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์  จ านวน ..............เล่ม 
สไลดผ์ลงานศิลปนิพนธ์   จ านวน ..............ชุด 

(ใหม่) ผลงานศิลปนิพนธ์   จ านวน ..............ช้ิน 
เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์  จ านวน ..............เล่ม 
สไลดผ์ลงานศิลปนิพนธ์   จ านวน ..............ชุด 

 
ลงช่ือ ........................................................ 
    (..............................................................) 

ผูเ้สนอขอเปล่ียนแปลงหวัขอ้และ/หรือสาระส าคญัของศิลปนิพนธ์ 
     วนัท่ี………… /…………../ ………….  

หมายเหตุ ถา้ประสงคจ์ะเขียนขอ้ความเพิ่มเติมใหใ้ชก้ระดาษท่ีมีขนาดเดียวกนักบัแบบฟอร์มชุดน้ี 

             
(ส ำหรับอำจำรย์ผู้ควบคมุศิลปนพินธ์) 

  อนุมติั   ไม่อนุมติั  อ่ืนๆ ……………………………… 
 ลงช่ือ………………………………………………….. 

 (…………………………………………………) 
อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 

 
 
(ส ำหรับประธำนกรรมกำรพจิำรณำหัวข้อและโครงกำรศิลปนิพนธ์) 

 
  อนุมติั   ไม่อนุมติั  อ่ืนๆ ……………………………… 

 ลงช่ือ………………………………………………….. 
 (…………………………………………………) 

     ประธานกรรมการพิจารณาหวัขอ้และโครงการศิลปนิพนธ์ 



 

ทศ.3 

แบบการขอปรับหัวข้อและโครงการของศิลปนิพนธ์ในบางส่วน 
สาขาวชิาทศันศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

 
(ส ำหรับนิสิต) 
  

ขา้พเจา้ นาย/น.ส.................................................................รหสัประจ าตวั..................................... 
นิสิตวชิาเอก.........................................สาขาวชิา................................................มีความประสงคข์อปรับ 
 หวัขอ้โครงการศิลปนิพนธ์  เน้ือหา แนวความคิด   อ่ืนๆ .................................................... 
เหตุผลในการขอปรับ 
.......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
เน้ือหาสาระส าคญัของการปรับ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ ............................................................................ 

(...........................................................................) 
 ผูเ้สนอขอปรับหวัขอ้และโครงการศิลปนิพนธ์ในบางส่วน 

                                                                                                    วนัท่ี.............. /............../ ............... 

หมายเหตุ ถา้ประสงคจ์ะเขียนขอ้ความเพิ่มเติมใหใ้ชก้ระดาษท่ีมีขนาดเดียวกนักบัแบบฟอร์มชุดน้ี 

 
 
 

 

(ส ำหรับอำจำรย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์) 
 อนุมติั  ไม่อนุมติั  อ่ืนๆ..................................................... 

 
 ลงช่ือ............................................................................... 

 (................................................................................) 
       อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ 

 
 

 



 

(ส ำหรับ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำหัวข้อและโครงกำรศิลปนิพนธ์) 
 อนุมติั   ไม่อนุมติั  อ่ืนๆ..................................................... 

 
 

ลงช่ือ  ....................................................................... 
(.........................................................................) 

                            ประธานกรรมการพิจารณาหวัขอ้และโครงการศิลปนิพนธ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 


