
 
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เรื่อง  การย้ายวิชาเอก/ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 

 ประจ าปีการศึกษา 2562 (เฉพาะนักศึกษารหัส 62 เท่านั้น) 
................................................. 

 

  ตามที่ ได้มีการประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายวิชาเอก / 
ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการย้ายวิชาเอก/ 
ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ประจ าปีการศึกษา 2562 (เฉพาะนักศึกษารหัส61) เป็นไปด้วยความ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์จึงขอประกาศการย้ายวิชาเอก ย้ายหลักสูตร ย้ายคณะ เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีผล
บังคับเฉพาะนักศึกษารหัส 62 เท่านั้น ดังนี้ 
 

  1. จ านวนรับนักศึกษา ย้ายวิชาเอก/ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562  
(รับเฉพาะนักศึกษารหัส 62 เท่านั้น) 
   1.1 กรณยี้ายเข้าวิชาเอกการออกแบบสิ่งทอ จ านวน 5 คน 
   1.2 กรณยี้ายเข้าวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น จ านวน 2 คน 
   ทั้งนี้จ านวนรับในข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก าหนด โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และการพิจารณาของคณะกรรมการ/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือเป็นที่สิ้นสุด 
  2. วันเวลาที่ประกาศรับสมัครและยื่นใบสมัคร วันที่ 2-13 ธนัวาคม 2562 เวลา 09.00-
16.30 น. ยื่นใบสมัครที่งานบริการการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาผู้สนใจ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/fa-download-link-3 
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้น 1  
หรือทาง http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/fa-download-link-3 
  4. วันเวลาในการสอบ 
   4.1 สอบข้อเขียน ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 คณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 
   4.2 สอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 คณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบย้ายวิชาเอก/ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ ช่วงเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 2563 (เนื่องจากต้องรอเกรดวิชา TU105) คณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 หรือทาง http://www.fineart.tu.ac.th/index.php/th/fa-download-link-3 
  6. ผู้สอบผ่านให้มารายงานตัวที่งานบริการการศึกษา ชั้น5 ภายในวันเวลาที่ก าหนด คณะจะ
ประกาศให้ทราบอีกครั้ง หากไม่มีรายงานตัวจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ 
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  7. ผู้สอบผ่านจดทะเบียนรายวิชาตามท่ีก าหนด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ตามประกาศ
ปฏิทินของมหาวิทยาลัย คณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 
 หมายเหตุ นักศึกษารหัส 62 ที่ประสงค์สอบย้ายวิชาเอก/ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ สามารถสมัครย้าย
ได้ 1 ครั้ง คือ การสมัครตามประกาศฉบับนี้เท่านั้น ภายหลังประกาศฉบับนี้  คือ หลังจากวันสุดท้ายของ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาจะไม่มีสิทธิสอบย้ายวิชาเอก/ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะได ้หรือนักศึกษาสามารถสมัคร
สอบย้ายวิชาเอกได้ภายใน ปี1 เทอม2 เท่านั้น โดยเป็นไปตามวันเวลาที่ก าหนดประกาศรับสมัครในประกาศ
ฉบับนี้ การย้ายวิชาเอกจะท าให้นักศึกษาจบการศึกษาช้าไป 1 ปีการศึกษา (จบ5ปี และมีผลให้ไม่ได้รับเกียรติ
นิยม) เพราะนักศึกษาต้องกลับไปจดทะเบียนวิชาบังคับเอกของปี1เทอม1 และปี1เทอม2 ตามที่ก าหนด 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่งานบริการการศึกษา คุณเทิดเกียรติภณช์ หรือคุณอรนุช โทร 02-6966248-9 
ตามวันและเวลาราชการ  
   

คุณสมบัตแิละข้ันตอนของนักศึกษาที่ประสงค์ย้ายวิชาเอก/ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ มีดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายวิชาเอก ย้ายคณะ เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
  1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การย้ายคณะ ซึ่งเป็นเกณฑ์กลางมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 
2561 มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2561 ดังนี้ 
  หมวด 14 การย้ายหลักสูตร 
  ข้อ 59 การย้ายหลักสูตรภายในคณะหรือย้ายระหว่างคณะ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1) นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับ
รวมภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกลงโทษทางวินัยให้พักการศึกษา 
  (2) สอบผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรเดิม หรือหลักสูตรที่จะย้ายเข้าโดยต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป หรือตามเกณฑ์การย้ายหลักสูตรที่คณะก าหนด โดยท าเป็นประกาศคณะ (ทั้งนี้คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ได้ก าหนดเกี่ยวกับการสอบวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้เป็นไปตามประกาศในข้อ 2.1 และ 2.2 
ตามประกาศฉบับนี้) 
  (3) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาก่อนย้ายหลักสูตร 2.00 ขึ้นไป หรือตาม
หลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรที่คณะก าหนด โดยท าเป็นประกาศคณะ 
  (4) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรย้ายเข้า 
  ข้อ 60 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายหลักสูตรให้ยื่นค าร้องขอย้ายหลักสูตรพร้อมแสดง
เหตุผลความจ าเป็นต่อคณะที่ประสงค์จะย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะย้ายเข้าในหลักสูตรนั้น ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์จะประกาศรับสมัครการย้าย
วิชาเอก/ย้ายหลักสูตร/ย้ายคณะ ตามที่คณะฯเห็นสมควรต่อไป 
  ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า
พิจารณาอนุมัติการย้ายหลักสูตรของนักศึกษา 
  ในกรณีหลักสูตรที่ย้ายใช้ระบบการวัดผลแตกต่างกันกับหลักสูตรที่ย้ายออก ก่อนที่จะ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาย้ายหลักสูตร ให้แปลงคะแนนของรายวิชาของหลักสูตรที่ย้ายออก ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การวัดผลของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า เพื่อประกอบการพิจารณาสถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา 
  ข้อ 61 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตร ต้องศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ 11 นับแต่วันที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 



  ข้อ 62 ให้น ารายวิชาของหลักสูตรที่ย้ายออกมาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมกับ
รายวิชาของหลักสูตรที่ย้ายเข้า 
  2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การย้ายวิชาเอก ย้ายคณะ ซึ่งเป็นเกณฑ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
  2.1 กรณีนักศึกษาในหลักสูตรประสงค์ย้ายวิชาเอกให้ปฏิบัติดังนี้ 
  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ที่เข้าศึกษาตามระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ 
หากมีความประสงค์ย้ายวิชาเอก นักศึกษาต้องยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ที่งาน
บริการการศึกษา ตามวันเวลาที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ เพ่ือคณะจะได้จัดให้มีการสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภาษณ์ใหม่  
  1) กรณีที่ 1 นักศึกษาวิชาเอกออกแบบสิ่งทอขอย้ายเข้าวิชาเอกออกแบบแฟชั่น  
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
  -  นักศึกษาสอบได้วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ก าหนด โดยแสดง
หลักฐานประกอบ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้      
   1) สอบได้ TU104 , TU050 และ TU105  
   2) สอบได้ TU104 และ TU105  
   3) สอบได้ TU104 โดยไดร้ับการยกเว้น TU050 และ TU105  
  -  นักศึกษาต้องสอบวิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบแฟชั่น ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 17.5 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน 
  -  นักศึกษาต้องสอบวิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 17.5 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน 
  -  ผลรวมคะแนนสอบวิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบแฟชั่นและวิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น 
ได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน 
  - นักศึกษาต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ก าหนด โดยคะแนนสอบสัมภาษณ์มี 30 
คะแนน 
  - คณะกรรมการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจน าคะแนนจากการสอบเข้าวิชาเอกเดิม
ของนักศึกษามาประกอบการพิจารณาย้ายวิชาเอกได้ 
  - การพิจารณาคะแนนย้ายคณะในกรณีที่ 1 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน คณะจะประกาศ
คะแนนโดยเรียงล าดับจากนักศึกษาท่ีได้คะแนนสูงสุดก่อนตามล าดับ 
  - การพิจารณาของคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือเป็นที่สิ้นสุด 

- ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 เป็นต้นไป นักศึกษาจึงจะสามารถเริ่มจดทะเบียนรายวิชาเอก
ออกแบบแฟชั่น ได้ การจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการการศึกษา 

- การย้ายวิชาเอกในกรณีที่ 1 จะท าให้นักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาช้ากว่านักศึกษา 
ในรุ่นไป 1 ปีการศึกษา (จบ5ปี และมีผลให้ไม่ได้รับเกียรตินิยม) เนื่องจากนักศึกษาต้องกลับไปจดทะเบียนวิชา
บังคับเอกของ ปี 1 เทอม 1 ในภาคการศึกษา 1/2563 และจดทะเบียนวิชาบังคับเอกของ ปี 1 เทอม 2  
ในภาคการศึกษา 2/2563 ตลอดจนการจดทะเบียนศึกษารายวิชา ในปี 2 เทอม 1 นั้น บางรายวิชาได้ก าหนด
รายวิชาบังคับก่อนไว้ ซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถจดทะเบียนศึกษารายวิชาได้ตามที่หลักสูตรก าหนดได้ทั้งหมด 
ดังนั้น นักศึกษาควรวางแผนการจดทะเบียนศึกษารายวิชา โดยอาจเลือกจดทะเบียนรายวิชาเลือก รายวิชา
เลือกเสรี หรือวิชาบังคับอ่ืนๆ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการการศึกษา 
 

  2) กรณีที่ 2 นักศึกษาวิชาเอกออกแบบแฟชั่นขอย้ายเข้าวิชาเอกออกแบบสิ่งทอ  
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 



  -  นักศึกษาสอบได้วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ก าหนด โดยแสดง
หลักฐานประกอบ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้      
   1) สอบได้ TU104 , TU050 และ TU105  
   2) สอบได้ TU104 และ TU105  
   3) สอบได้ TU104 โดยไดร้ับการยกเว้น TU050 และ TU105  
  -  นักศึกษาต้องสอบวิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบสิ่งทอ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 17.5 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน 
  -  นักศึกษาต้องสอบวิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 17.5 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน 
  -  ผลรวมคะแนนสอบวิชาวาดเส้นเพ่ือออกแบบสิ่งทอและวิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ 
ได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน 
  - นักศึกษาต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ก าหนด โดยคะแนนสอบสัมภาษณ์มี 30 
คะแนน 
  - คณะกรรมการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจน าคะแนนจากการรับเข้าเดิมของ
นักศึกษามาประกอบการพิจารณาย้ายวิชาเอกได้ 
  - การพิจารณาคะแนนย้ายคณะในกรณีท่ี 2 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน คณะจะประกาศ
คะแนนโดยเรียงล าดับจากนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดก่อนตามล าดับ 

- การพิจารณาของคณะกรรมการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถือเป็นที่สิ้นสุด 
- ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 เป็นต้นไป นักศึกษาจึงจะสามารถเริ่มจดทะเบียนรายวิชาเอก

ออกแบบสิ่งทอ ได้ การจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการการศึกษา 
- การย้ายวิชาเอกในกรณีที่ 2 จะท าให้นักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาช้ากว่านักศึกษา 

ในรุ่นไป 1 ปีการศึกษา (จบ5ปี และมีผลให้ไม่ได้รับเกียรตินิยม) เนื่องจากนักศึกษาต้องกลับไปจดทะเบียนวิชา
บังคับเอกของ ปี 1 เทอม 1 ในภาคการศึกษา 1/2563 และจดทะเบียนวิชาบังคับเอกของ ปี 1 เทอม 2  
ในภาคการศึกษา 2/2563 ตลอดจนการจดทะเบียนศึกษารายวิชา ในปี 2 เทอม 1 นั้น บางรายวิชาได้ก าหนด
รายวิชาบังคับก่อนไว้ ซึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถจดทะเบียนศึกษารายวิชาได้ตามที่หลักสูตรก าหนดได้ทั้งหมด 
ดังนั้น นักศึกษาควรวางแผนการจดทะเบียนศึกษารายวิชา โดยอาจเลือกจดทะเบียนรายวิชาเลือก รายวิชา
เลือกเสรี หรือวิชาบังคับอ่ืนๆ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการการศึกษา 
   

  2.2 นักศึกษานอกหลักสูตร นอกคณะ ประสงค์จะย้ายหลักสูตร ย้ายคณะ เข้าศึกษา 
ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ รับย้าย
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร เฉพาะนักศึกษาที่สอบเข้าด้วยโครงการ TCAS รอบ 4 ผ่านระบบแอดมิชชั่น
เท่านั้น เนื่องจากการรับศึกษาในรอบอ่ืนไม่สามารถเทียบเคียงคะแนนรับเข้ากันได้ เนื่องจากมีการสอบและการ
วัดผลที่แตกต่างกัน 
  2) นักศึกษานอกหลักสูตร นอกคณะ ที่ประสงค์ย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 จะต้องยื่นใบค าร้องผ่านอาจารย์ 
ที่ปรึกษา และยื่นคะแนนสอบแอดมิชชั่น ต่องานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ (แจ้งความประสงค์
ตามวันเวลาที่ประกาศรับสมัคร)  โดยต้องมีคะแนนสอบเข้ามากกว่าหรือเท่ากับคะแนนสอบแอดมิชชั่นของ
นักศึกษาในหลักสูตรที่สอบเข้ามาได้เป็นล าดับสุดท้ายของหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องเป็นคะแนนสอบในปีเดียวกัน



เท่านั้น อีกทั้ง คะแนนสอบส าคัญที่นักศึกษาต้องมี ประกอบด้วย PAT4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม 
 และ PAT6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรม 
  3) นักศึกษาสอบได้วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ก าหนด โดยแสดง
หลักฐานประกอบ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้      
   -  สอบได้ TU104 , TU050 และ TU105  
   -  สอบได้ TU104 และ TU105  
   -  สอบได้ TU104 โดยไดร้ับการยกเว้น TU050 และ TU105  
  4) นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ก าหนด   

5) เมื่องานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับ
คัดเลือกย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา ดังต่อไปนี้ ในปี 2 เทอม 1 ปีการศึกษา 
1/2563 ให้ได้ผลการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
  -  กรณีย้ายเข้าศึกษาวิชาเอกออกแบบแฟชั่น นักศึกษาต้องจดทะเบียนรายวิชา 
  อพภ.100 วาดเส้น   ให้ได้ค่าระดับคะแนน B+ 
  อบช.130 องค์ประกอบศิลป์ส าหรับแฟชั่น  ให้ได้ค่าระดับคะแนน B+ 
  -  กรณีย้ายเข้าศึกษาวิชาเอกออกแบบสิ่งทอ นักศึกษาต้องจดทะเบียนรายวิชา 
  อพภ.100 วาดเส้น   ให้ได้ค่าระดับคะแนน B+ 
  อบส.130 พ้ืนฐานการออกแบบ   ให้ได้ค่าระดับคะแนน B+ 
  หากนักศึกษาไม่สามารถสอบให้ได้ค่าระดับตามที่หลักสูตรก าหนด นักศึกษาสามารถจด
ทะเบียนซ้ าได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่สามารถสอบรายวิชาที่ก าหนดให้ได้ค่า
ระดับที่หลักสูตรก าหนด นักศึกษาจะขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันที และไม่สามารถให้ย้าย
หลักสูตรเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ได ้
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   7     สิงหาคม      พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวณิี บุญเสริม) 
                                                             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  
 


