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แนะน าคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
ปรัชญา :  คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์จดัการเรียนการสอนโดย

มุ่งเน้นคุณภาพด้านวิชาการ เพื่อให้สามารถแสดงอตัลกัษณ์เฉพาะของบณัฑิตคณะ

มนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ คือ ใหมี้ความรู้และความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการ

ส่ือสารทางธุรกิจ ตลอดจนวฒันธรรม และศิลปะ นอกจากน้ียงัสามารถคิดและวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีจริยธรรมในวิชาชีพและมีจิตส านึกท่ีดีงามต่อสังคม พฒันา

คณาจารยใ์ห้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งมุ่งบริการวิชาการเพื่อแสดงศกัยภาพ

ความเป็นผูน้ าแห่งภาษาเพื่อการส่ือสารธุรกิจ เป็นจุดเนน้ท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ของคณะ

วชิา 

ปณิธาน : เขม้แข็งทางวิชาการ งดงามดา้นจริยธรรม เป็นผูน้ าแห่งภาษา

เพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ เป็นผูเ้ขา้ใจวฒันธรรม และเป็นผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะในโลก

ธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ :  คณะมนุษยศ์าสตร์และประยกุตศิ์ลป์ มหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทยเป็นสถาบนัชั้นน าในการสร้างบณัฑิตดา้นภาษาเพื่อการส่ือสารและดา้นศิลปะ อีก

ทั้งเป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอนภาษาแห่งภูมิภาคอาเซียน 

คณะมนุษยศาสตร์เปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2523 และไดเ้ปล่ียนช่ือ

เป็น คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ในปี พ.ศ. 2557 มีปณิธานมุ่งมัน่ท่ีจะหล่อ

หลอมผูเ้รียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ บริบูรณ์พร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งผูน้ า

ทางการใชภ้าษาในโลกธุรกิจ ในโลกธุรกิจปัจจุบนัเป็นโลกของการคา้ไร้พรมแดน ท า

ใหก้ารส่ือสารธุรกิจระหวา่งประเทศทวีความส าคญัมากยิง่ข้ึน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาและ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการสารสนเทศจะเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีไดเ้ปรียบในวงการธุรกิจ

ระดบัชาติและนานาชาติ หลกัสูตรทุกหลกัสูตรของคณะมนุษยศ์าสตร์และประยกุตศิ์ลป์
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จึงมุ่งฝึกผูเ้รียนในเร่ืองทกัษะการใชภ้าษา การใชว้ิจารณญาณ การวิเคราะห์วิจารณ์อยา่ง

มีเหตุผล การสร้างสรรค ์และการจดัการขอ้มูลข่าวสารความรู้ดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่

เป็นการเรียนมนุษยศาสตร์แนวใหม่ท่ีสัมผสัประสบการณ์แบบนักส่ือสารธุรกิจอย่าง

แทจ้ริง 

 จุดเด่นของคณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์จดัการเรียนการสอนโดยคณาจารย์

ผูท้รงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึงเป็นทั้งอาจารยพ์ิเศษท่ีมีช่ือเสียงและ

อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุเฉพาะดา้น คณาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก

มีจ านวน 38 คน และอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารยแ์ละผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 32 คน มีการใช้เทคโนโลยีและส่ือการ

เรียนการสอน โดยเฉพาะโปรแกรมการสอนภาษาต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และมี

ห้องปฏิบติัการทางภาษาท่ีทนัสมยั จดัหลกัสูตรสหกิจศึกษาให้แก่ผูเ้รียน การสัมมนา 

การฝึกงาน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันา

คุณภาพและคุณธรรมใหน้กัศึกษาเป็นคนดีและคนเก่ง สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้ อารมณ์ 

และจิตใจ โดยคดัสรรกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์และน่าสนใจให้แก่นักศึกษา เช่น การ

แสดงสุนทรพจน์ การเป็นพิธีกร การฝึกมคัคุเทศก์โดยประสานกบัการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย เป็นตน้ 
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โอกาสในอนาคต 

เม่ือนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และ

ประยุกต์ศิลป์แลว้ นกัศึกษาสามารถใชค้วามรู้ทางมนุษยศาสตร์ในการท างานไดอ้ย่าง

สง่างามและภาคภูมิใจ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และในปัจจุบนัก้าวเขา้สู่สังคม AEC 

ดว้ยแลว้ งานใด ๆ ท่ีตอ้งใชค้วามสามารถทางภาษาในการติดต่อกบัชาวต่างชาติ ถือเป็น

ขอ้ไดเ้ปรียบของผูท่ี้เรียนจบทางดา้นมนุษยศาสตร์ท่ีมีความถนดัทางภาษาต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ งานล่าม ธุรกิจระหว่างประเทศ บริษทัน าเขา้และส่งออก งานดา้นสายการบิน 

โรงแรมและการท่องเท่ียว การจดัการประชุม งานติดต่อประสานงาน การแปลและล่าม 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์  การประกอบธุรกิจส่วนตัว การท าธุรกิจ e-commerce  

สถาบนัสอนภาษา บรรณารักษ ์เจา้ของธุรกิจบนัเทิง การสร้างสรรคแ์ละการจดัการผลิต

ละครเวที โทรทศัน์ ภาพยนตร์ การแสดงและการก ากบัการแสดงเป็นตน้  

 8 สาขาวชิาเอก 

 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

 สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 

 สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

 สาขาวชิาภาษาเกาหลี 

 สาขาวชิาภาษาจีน 

 สาขาวชิาศิลปะการแสดง 

 สาขาสหวทิยาการ 

  

https://th.jobsdb.com/th/th/job-list/transportation-logistics/export-import/1
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 3 หลกัสูตรพเิศษ 

 หลกัสูตรปริญญาท่ีสอง สาขาวชิาภาษาจีน 

 หลกัสูตรปริญญาท่ีสอง สาขาวชิาญ่ีปุ่น 

 หลกัสูตรปริญญาท่ีสอง สาขาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
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สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธุรกจิ 

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจสอนโดยคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ 

ทางดา้นภาษาองักฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษาองักฤษ

ธุรกิจในทกัษะทั้งในดา้นฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัวิเคราะห์ 

วจิารณ์และมีความคิดสร้างสรรคเ์ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กงานในสถานประกอบการท่ี

มีช่ือเสียงและประยุกต์ใชค้วามรู้ในการประกอบอาชีพไดอ้ย่างหลากหลายเม่ือส าเร็จ

การศึกษา 

อาชีพ 

บณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจสามารถท างานในองคก์ร

ทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสาร เช่น งานโต้ตอบ

จดหมายทางธุรกิจ งานประชาสัมพนัธ์ งานตอ้นรับ งานหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร งาน

พิธีกรและงานเขียนบทโฆษณา เจา้หน้าท่ีงานวิจยั นกัแปล พนกังานตอ้นรับบนเคร่ือง

เคร่ืองบิน มคัคุเทศก์ เลขานุการ ผูป้ระกาศข่าวหรือพิธีกร และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ท่ี

สามารถน าความรู้ทางภาษาองักฤษไปประยกุต ์

 

  

 สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจยงัเปิดหลกัสูตรปริญญาใบท่ี

สอง ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจส าหรับผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี

มาแลว้ และตอ้งการเพิ่มพูนทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจเพื่อเสริมสร้าง

งานอาชีพ และเพื่อใชใ้นการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ใชเ้วลาเรียนเพียง 2 ปี

คร่ึงเท่านั้น 
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สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 

สาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล ด าเนินการเรียนการสอนท่ีตอบสนอง

ความเปล่ียนแปลงของโลกไร้พรมแดนในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งดี สอนโดยคณาจารยท่ี์มี

คว าม เ ช่ี ย วชาญด้านภาษา  และการแปลโดย เน้นการ เ รี ยน รู้ภ าษาอังกฤษ 

ในหลากหลายแง่มุมและครอบคลุมทุกทกัษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ผูเ้รียน

สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพในข่ายงานหรือองคก์รท่ีตอ้งใชภ้าษาขา้มวฒันธรรม

ในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานแปลท่ีนกัศึกษาไดผ้า่นการ

ฝึกฝนทักษะต่าง  ๆ ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านธุรกิจ บันเทิงคดี วรรณกรรม 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

อาชีพ 

ท างานในแวดวงการแปลและล่าม องคก์รส่ือ ประชาสัมพนัธ์ อุตสาหกรรม

การบริการ งานดา้นวชิาการ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา  

 

สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเป็นสาขาวิชาแรกในประเทศไทย  

ท่ีด าเนินการสอนหลักสูตรภาษาไทยเพื่อวงการอาชีพ มีการพฒันาหลักสูตรอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดงานท่ีกวา้งขวางมากข้ึน และมีคณาจารย์

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาระดบัชั้นน าของประเทศเป็นผูน้ าเดินการสอน โดยมุ่งผลิตบณัฑิตท่ี

มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญดว้ยภาษาไทย มีความคิดกวา้งไกล มีทกัษะ

เชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และมีความคิดในเชิงสร้างสรรคส์ามารถน าความรู้ไปใชศึ้กษาต่อ

ระดบัสูงและใชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อาชีพ 

พนักงานประจ าส านักงาน พนักงานฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร พนักงานฝ่าย

จดัการประชุม เลขานุการ พนกังานส่งเสริมการขาย พนกังานประชาสัมพนัธ์ นกัเขียน

งานสารคดีและบนัเทิงคดี บรรณาธิกร พนกังานประจ ากองบรรณาธิการ พนกังานพิสูจน์

อกัษร ผูป้ระกาศ พิธีกรอาจารยส์อนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติ 

 

 

 

 สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น 

สาขาวิชาญ่ีปุ่นเป็นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งแรกใน

ประเทศไทย สอนโดยคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น เนน้ให้ผูเ้รียนมี

ความรู้และความสามารถในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารสถานการณ์จริงไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดีทั้ง

ในภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกงานในองคก์รต่าง ๆ ท่ีใชภ้าษาญ่ีปุ่น

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความมัน่ใจในการประกอบอาชีพ และมีโปรแกรมส่ง

นกัศึกษาไปแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศญ่ีปุ่น  

อาชีพ 

 ล่าม นกัแปล มคัคุเทศก์หรือพนกังานดา้นธุรกิจการท่องเท่ียว พนกังานดา้น

ธุรกิจการโรงแรม พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ภาคพื้น ครู อาจารย ์ผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระ เจา้หน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เลขานุการ ผูป้ระสานงานฝ่ายต่างประเทศ 

พนกังานรับโทรศพัท ์
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สาขาวชิาภาษาจีน 

สาขาวิชาภาษาจีนปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อความทนัสมยัตอบสนองตอบความ

เปล่ียนแปลงและความตอ้งการของสังคมทุก 5 ปี สอนกบัคณาจารยท์ั้งชาวไทยและชาว

จีน มุ่งหวงัผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถและความช านาญการใช้ภาษาจีนไดอ้ย่างดี 

นอกจากน้ีสาขาวิชายงัมีการใช้เทคโนโลยีและส่ือการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

โปรแกรมการสอนภาษาจีนมลัติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพ (Great Wall Chinese) และจดั

กิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาจีนอยา่งต่อเน่ืองตลอดหลกัสูตร เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษา

และผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 นักศึกษาของสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนักล่าว

สุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษามาแล้ว 2 ปีซ้อน ท่ีส าคัญ สาขาวิชามีวิชา

ประสบการณ์วชิาชีพท่ีพานกัศึกษาไปศึกษาภาษาจีนท่ีมหาวิทยาลยัชั้นน าในประเทศจีน 

นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้และศึกษาภาษา ศิลปวฒันธรรม และสังคมจีน เพื่อเตรียมความ

สาขาวิชาญ่ีปุ่นยงัเปิดหลกัสูตรปริญญาใบท่ีสอง ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับผูท่ี้จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมาแลว้ และตอ้งการเพิ่มพูนทกัษะภาษาญ่ีปุ่นเพื่อเสริมสร้างงาน

อาชีพ และเพื่อใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ใชเ้วลาเรียนเพียง 2 ปีคร่ึง

เท่านั้น 
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พร้อมและฝึกฝนด้านทักษะการใช้ภาษาจีนให้บรรลุประสิทธิภาพผลก่อนส าเร็จ

การศึกษา  

 อาชีพ  

 ครูอาจารย์ ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 

สถานทูต เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ เจา้หนา้ท่ีบริษทัหรือ

หน่วยงานท่ีติดต่อกบัประเทศจีน 

 

  สาขาวิชาภาษาจีนยงัเปิดหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้

ประสบการณ์เพิ่มพนูทกัษะภาษาเพื่อสร้างอาชีพ โดยศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย 2 ปี  และศึกษาท่ี Nanjing Normal University มณฑลเจียงชู  สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 2 ปี ได้ปริญญาตรี 2 ใบ และสาขาวิชาภาษาจีนยงัเปิดหลักสูตร

ปริญญาใบท่ีสอง ภาษาจีนส าหรับผูท่ี้จบการศึกษาปริญญาตรีมาแลว้ และตอ้งการ

เพิ่มพนูทกัษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมงานอาชีพใชเ้วลาเรียนเพียง 2 ปีคร่ึงเท่านั้น 
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สาขาวชิาภาษาเกาหล ี

 สาขาวิชาภาษาเกาหลีสอนโดยอาจารยช์าวและชาวเกาหลี มุ่งหวงัผลิตบณัฑิต

ใหมี้ความสามารถและความช านาญการใช้ภาษาเกาหลีในชีวติจ าวนัและในงานธุรกิจได้

เป็นอยา่งดี มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาเกาหลีอยา่งต่อเน่ืองตลอดหลกัสูตร ทั้ง

นอกห้องเรียนและแลกเปล่ียนกบัมหาวิทยาลยัชั้นน าของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้

เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 อาชีพ 

 ผูป้ระกอบการ ล่าม นกัแปล มคัคุเทศก์ เจา้หน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 

สถานทูตเจา้หน้าท่ีให้บริการดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ เจา้หน้าท่ีบริษทัหรือ

หน่วยงานท่ีติดต่อกบัประเทศเกาหลี อาจารยส์อนภาษาเกาหลีตามสถาบนัอุดมศึกษา

มธัยมศึกษา ประถมศึกษา หรือสถาบนัสอนภาษา 

 

 

 

สาขาวิชาเกาหลียงัเปิดหลักสูตรปริญญาใบท่ีสอง ภาษาเกาหลีส าหรับผูท่ี้จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และต้องการเพิ่มพูนทกัษะภาษาเกาหลีเพื่อ

เสริมสร้างงานอาชีพ และเพื่อใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ใชเ้วลาเรียน

เพียง 2 ปีคร่ึงเท่านั้น 
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สาขาวชิาศิลปะการแสดง 

 สาขาวิชาศิลปะการแสดงมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติัทางดา้นศิลปะการแสดง เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในวงการ

แสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพและความพร้อมท่ีจะน าความรู้ไป

ประยกุตใ์ชใ้นการท างานร่วมกนัในประชาคมอาเซียน 

 อาชีพ 

 นกัแสดง ผูก้  ากบัการแสดง ผูเ้ขียนบท ผูก้  ากบัเวที ผูค้วบคุมการผลิต ผูจ้ดัการ

แสดง ผู ้จ ัดการกองถ่าย ผู ้ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ในการแสดง นักวิจารณ์

ศิลปะการแสดง ผูส้อนและอบรมศิลปะการแสดง การพฒันาบุคลิกภาพ ผูป้ระกาศและ

พิธีกร 

 

 

  



12 

 

สาขาสหวทิยาการ (U-Design)   

 สาขาสหวิทยาการเป็นหลกัสูตรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน โดย

บูรณาการศาสตร์จากหลายสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ดา้นภาษาและวฒันธรรม ดา้น

นิเทศศาสตร์และการส่ือสาร ดา้นธุรกิจและบริการ และ ดา้นนวตักรรม  ท าให้ผูเ้รียนมี

ความรู้มากกวา่หน่ึงศาสตร์และสามารถน าความรู้ไปต่อยอดสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ได ้

 อาชีพ 

 -ผูป้ระกอบการยคุใหม่ ไดแ้ก่ เจา้ของติวเตอร์สอนภาษาทางออนไลน์ เจา้ของ

ธุรกิจออนไลน์,Start up นกัวางแผนพฒันาธุรกิจ,นกัธุรกิจน าเขา้-ส่งออก,ท่ีปรึกษาทาง

ธุรกิจ 

 -ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการเชิงสร้างสรรค์ (creative) เช่น มคัคุเทศก์เชิง

สร้างสรรค,์ผูน้  าเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์  

 -นกัการตลาดออนไลน์ดา้นการรีวิว,content editor, social admin, Application 

creator, Blogger,Youtuber 

 -ล่ามแปลภาษา 

 -เจา้หน้าท่ีภาครัฐและเอกชนท่ีมีทกัษะในดา้นการส่ือสาร การคิดสร้างสรรค์ 

นวตักรรม การบริหารจดัการและน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการท างาน ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 -นกัจดัการดา้นสงัคม (Social admin), นกัวจิยัและพฒันาสงัคม  
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   ข้อมูลฝ่ายวชิาการทีนั่กศึกษาและผู้ปกครองควรทราบ 
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนท าผ่านระบบออนไลน์ แต่ทุกภาคการศึกษานักศึกษา 

มีหนา้ท่ีตอ้งพบอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกคร้ัง โดยดูก าหนดวนัและ

เวลาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั และดูประกาศของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีจะประกาศการนดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีพบนกัศึกษาผ่านระบบ

การลงทะเบียนของส านักทะเบียนและประมวลผล https://reg5.utcc.ac.th/ หลงัจาก

นักศึกษามาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว อาจารย์ท่ีปรึกษาจะปลดล็อคระบบ เพื่อให้

นกัศึกษาท าลงทะเบียนออนไลน์ไดเ้ม่ือถึงก าหนดการลงทะเบียน 

 

กรณีรายวชิาที่ลงทะเบียนมีวนัและเวลาสอบทับซ้อนกนัในการสอบกลาง

ภาคหรือปลายภาค 

นกัศึกษาตอ้งไปขอค าร้องทัว่ไปจากส านักทะเบียนและประมวลผล เขียน

รายละเอียดต่าง ๆ ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษารับทราบวา่ตอ้งคุมสอบ

นักศึกษาในวิชาท่ีมีว ันสอบทับซ้อน และน ามาท่ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เพื่อลงนามอนุมัติ ก่อนน าส่งส านักทะเบียนและ

ประมวลผล ตามล าดบั การยื่นค าร้องในคร้ังแรกน้ีเพื่อนกัศึกษาจะสามารถลงทะเบียน

เรียนได ้หลงัจากนั้นก่อนวนัสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาค นักศึกษาตอ้งเขียนค า

ร้องดงักล่าวใหม่อีกคร้ังหน่ึงผ่านขั้นตอนเดิมทุกประการ การเขียนค าร้องในคร้ังหลงัน้ี

เพื่อเป็นการเตรียมขอ้สอบให้นกัศึกษา เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาไดรั้บส าเนาค าร้องฉบบัน้ี

แลว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาจะนดัหมายนกัศึกษาเก่ียวกบัวนัเวลาท่ีอาจารยจ์ะคุมสอบนกัศึกษา

เป็นล าดบัต่อไป 



14 

 

ทั้งน้ีการสอบวิชาท่ีมีการสอบซ้อนจะจดัให้นักศึกษาสอบวนัเดียวกบัการ

สอบโดยปกติของวิชานั้นแต่ต่างเวลา เช่นหากการสอบปกติเป็นเวลาเชา้ นกัศึกษาจะ

ไดรั้บการนดัหมายใหส้อบเวลาบ่าย เป็นตน้ไป 

วชิาทีเ่ปิดให้ลงทะเบียนจ านวนที่น่ังเรียนเตม็ในกลุ่มที่นักศึกษาต้องการ

เรียน หรือกรณีตารางเรียนทับซ้อนกนั 

นักศึกษาต้องเขียนค าร้องทั่วไปโดยต้องกรอกราบละเอียดให้เรียบร้อย 

จากนั้นตอ้งไปขอลายเซ็นอนุมติัการลงทะเบียนในกลุ่มดงักล่าวจากอาจารยผ์ูส้อนก่อน  

แล้วด าเนินการโดยต้องผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา มายงัรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ และส านกัทะเบียนและประมวลผลเพื่อเพิ่มการเปิดสิทธ์ิ

ให้นกัศึกษาไดล้งทะเบียนตามกลุ่มท่ีนกัศึกษาตอ้งการทั้งน้ีการยา้ยกลุ่มเรียนหรือเวลา

เรียนเป็นสิทธ์ิของอาจารย์ผู ้สอนว่าจะรับนักศึกษาเพิ่มอีกได้หรือไม่ หรือในบาง

สาขาวชิาไม่อนุญาตใหย้า้ยโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

 

การขอจบการศึกษา 

นกัศึกษาท่ีคาดวา่จะจบการศึกษาตอ้งเขียนค าร้องทัว่ไป ขอจบการศึกษาตอ้ง

ตอ้งด าเนินการผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ

ประยกุตศิ์ลป์ และส านกัทะเบียนและประมวลผล 
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การลงทะเบียนกนัไว้ก่อนเมื่อไม่แน่ใจว่าจะสอบผ่านวชิาในภาคการศึกษา

สุดท้ายของการเรียน 

หากนักศึกษาไม่แน่ใจว่าจะสอบผ่านวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษา

สุดทา้ยหรือไม่ นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนในวิชาดงักล่าวล่วงหนา้อีกคร้ังก่อนทราบ

ผลการศึกษาถ้าวิชานั้น ๆ เปิดสอนในภาคการศึกษาถัดไป หรือหากเป็นวิชาเลือก 

นกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาเลือกวิชาอ่ืนแทนในภาคการศึกษาถดัไปได ้เพื่อ

นกัศึกษาจะสามารถจบการศึกษาตามท่ีวางแผนไว ้หากทราบภายหลงัว่าวิชาดงักล่าว

นกัศึกษาสอบผ่าน นกัศึกษาตอ้งมาเขียนค าร้องเพื่อขอเพิกถอนวิชาท่ีลงทะเบียนกนัไว้

โดยเร็วท่ีสุด เพื่อจะไดรั้บเงินค่าลงทะเบียนคืนเตม็จ านวน 

การขอติดสัญลกัษณ์ i กรณีขาดสอบ 

ในการสอบกลางภาคและปลายภาค หากนักศึกษาขาดสอบดว้ยเหตุจ าเป็น

สามารถขอสอบภายหลงัได ้โดยนักศึกษาตอ้งท าการยื่นค าร้องภายใน 3 วนันับตั้งแต่

วนัท่ีไม่ไดม้าท าการสอบโดยมีสาเหตุดงัน้ี 

นักศึกษาป่วยและต้องเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ขอให้นักศึกษาน า

เอกสารเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในโรงพยาบาลฉบบัจริงท่ีออกโดยโรงพยาบาลนั้น มา

ติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษา ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และส านักทะเบียนและ

ประมวลผลตามล าดบั 

นักศึกษาประสบอุบติัเหตุในวนัสอบ ขอให้น าหลกัฐานการแจง้ความจาก

สถานีต ารวจมาประกอบการยืน่ค  าร้องตามขั้นตอนท่ีกล่าวขา้งตน้ 

โดยในการสอบปลายภาคอาจารยอ์าจติดสัญลักษณ์ i  ให้นกัศึกษาก่อน ใน

กรณีท่ีการวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ 
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การไม่มีสิทธ์ิสอบกลางภาค และ/หรือ ปลายภาค 

หากนกัศึกษาเขา้ชั้นเรียนนอ้ยกวา่ 80 %  อาจารยป์ระจ าวิชาจะส่งรายช่ือแจง้

ส านกัทะเบียนและประมวลผลผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ นกัศึกษาจะถูกตดัสิทธ์ิการ

สอบดงักล่าว ส านกัทะเบียนฯ จะไม่จดัท่ีนัง่สอบใหน้กัศึกษา 

 

กรณีลาพกัการศึกษาหรือลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวทิยาลยั

หอการค้าไทย 

นักศึกษาต้องเขียนค าร้องขอลาพักการศึกษาหรือลาออกจากการเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษา และน าค าร้องมาท่ีส านัก

คณบดี ก่อนด าเนินการผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนักศึกษาตอ้งมีเอกสาร

หลักฐานคือจดหมายยินยอมการลาพักการศึกษาหรือการลาออกจากผู ้ปกครอง

ประกอบการยืน่ค  าร้องดงักล่าวดว้ย 

 

การรายงานผลการศึกษา 

ผลการศึกษาจะประกาศผา่นระบบออนไลน์ทุกภาคการศึกษา และนกัศึกษา

ตอ้งรายงานผลการศึกษาใหผู้ป้กครองรับทราบทุกภาคการศึกษา 
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การขอย้ายสาขาภายในคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ หรือย้ายคณะ

วชิา 

ขอให้นกัศึกษาปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นกระกาศมหาวิทยาลยัว่าดว้ย

การยา้ยสาขาหรือคณะวชิา ประกาศเลขท่ี 32/2555 นกัศึกษาขอค าร้องดงักล่าวจากส านกั

ทะเบียนและประมวลผล ไปพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเดิมในสาขาวิชาเดิมของตน ตาม

ขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นใบค าร้องดงักล่าว การยา้ยสาขาหรือคณะตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ิน

ก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาสามารถเลือกยา้ยโอนวิชา 

ท่ีเก่ียวขอ้งหรือวิชาท่ีไดค้ะแนนในเกณฑดี์ไปในสาขาหรือคณะท่ีตนยา้ยไปไดโ้ดยเสีย

ค่าธรรมเนียมการยา้ยคร้ังเดียว 1,000 บาท ระยะเวลาในการศึกษาในสาขาหรือคณะ 

ท่ียา้ยจะนบัรวมตั้งแต่วนัท่ีนกัศึกษาแรกเขา้มาเป็นนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทย (นกัศึกษาสามารถยืน่ค  าร้องขอยา้ยโอนวชิาท่ีลงเรียนในภาคการศึกษาท่ีท าเร่ืองยา้ย

สาขาหรือคณะในภายหลงัจากท่ีประกาศเกรดวชิานั้น ๆ แลว้) 

การให้ F และพกัการศึกษา 

หากนักศึกษาทุจริตการสอบ นกัศึกษาจะไดผ้ลการศึกษา F ในวิชาท่ีทุจริต 

และตอ้งถูกพกัการศึกษาอยา่งนอ้ย 1  ภาคการศึกษาปกติ ไม่นบัภาคฤดูร้อน และรายงาน

ผูป้กครองของนกัศึกษาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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การกลบัเข้าศึกษาต่อ 

เม่ือนกัศึกษาพกัการศึกษาไปแลว้และจะกลบัเขา้มาศึกษาต่อ นกัศึกษาตอ้ง

ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และส านักทะเบียนและ

ประมวลผลตามล าดบั หากนกัศึกษาขาดการติดต่อกบัส านกัทะเบียนฯ ช่ือของนกัศึกษา

จะถูกจ าหน่ายออกจากระบบทะเบียนการศึกษา นกัศึกษาท่ีตอ้งการกลบัเขา้มาศึกษาต่อ

ตอ้งยื่นค าร้องขอลาพกัการศึกษา (ยื่นพร้อมจดหมายยนิยอมการขอลาพกัการศึกษาจาก

ผูป้กครอง) และโดยการขอกลบัเขา้มาศึกษาต่อตอ้งด าเนินการผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา รอง

คณบดีฝ่ายวชิาการและส านกัทะเบียนและประมวลผลตามล าดบั 

 

การขอเปลีย่นวิชาโททีเ่ลอืกไว้เดมิเป็นวชิาโททั่วไป 

นกัศึกษาตอ้งเขียนค าร้องผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษามาท่ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

และส านกัทะเบียนและประมวลผล (นกัศึกษาตอ้งวางแผนการเรียนวชิาโทใหร้อบครอบ 

หากตอ้งการเรียนวชิาโทท่ีเลือกใหค้รบ 15 หน่วยกิต) 

การขอลงทะเบียนข้ามคณะ 

นกัศึกษาตอ้งเขียนค าร้องผ่านอาจารยท่ี์ปรึกษามาท่ีรองคณบดีวิชาการคณะ

ตน้สังกัด และคณะท่ีนักศึกษาต้องการไปลงทะเบียนเรียนวิชาข้ามคณะ และส านัก

ทะเบียนและประมวล ตามล าดบั 
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การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

กรณีนักศึกษาตอ้งจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ และวิชาท่ีนกัศึกษา

จ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ ขอให้นกัศึกษาปรึกษา

อาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัวิชาท่ีจะสามารถลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนัการศึกษาว่ามี

รายวิชาใดท่ีมีค าอธิบายวิชาสอดคลอ้งใกลเ้คียงกนัเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 75 % จึงจะ

สามารถไปขอลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนัการศึกษาได้ นกัศึกษามีหนา้ท่ีตอ้งไปติดต่อ

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาท่ีนักศึกษาจะไปเรียนข้ามสถาบันเอง 

หลงัจากนั้นให้นกัศึกษาเขียนค าร้องขอลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนัแลว้น ามาติดต่อท่ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเพื่ี อด าเนินการในเร่ืองจดหมายส่งตวัเรียนข้ามสถาบนั

ตามล าดบัต่อไป 

 

การสอบวดัมาตรฐานความรู้ (Exit Exam) 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวิทยาลยัดว้ยการศึกษา

ระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต ก าหนดว่านักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวดั
มาตรฐานความรู้ (Exit Exam) ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ (Exit01) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Exit02)  และดา้นบริหารธุรกิจ (Exit03)  ตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด
ไว ้หากนกัศึกษาไม่สามารถสอบผ่านครบสามดา้น นกัศึกษาจะไม่สามารถยืน่ขอส าเร็จ
การศึกษาได ้ช่วงเวลาการสอบสามารถดูไดใ้นปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยั  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั Exit Exam ไดท่ี้ :  
https://www.facebook.com/UTCC-EXIT-EXAM-800558939997069/ 

 

  

https://www.facebook.com/UTCC-EXIT-EXAM-800558939997069/
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ข้อมูลฝ่ายกจิการนักศึกษาทีนั่กศึกษาและผู้ปกครองควรทราบ 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลยั นกัศึกษาทุกคนไม่เพียงแต่

จะตอ้งศึกษาใหค้รบตามหน่วยกิตทางดา้นวิชาการเท่านั้น หากตอ้งท ากิจกรรมและเก็บ

หน่วยกิตทางด้านกิจกรรมให้ครบตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย 

มิฉะนั้นนกัศึกษาจะไม่ส าเร็จการศึกษา  

 การท ากิจกรรม ถือเป็นการฝึกฝนให้นกัศึกษารู้จกัเรียนรู้ “นอกต ารา” เพื่อ

แสวงหาประสบการณ์ตรง นกัศึกษาจะไดรู้้จกัการปรับตนเองให้เขา้กบัสังคม เรียนรู้ท่ี

จะตอ้งท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถน าประสบการณ์นั้น ๆ มาใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่ง

ภาคภูมิ สมกบัเป็นบณัฑิตในอุดมคติท่ีมีคุณภาพ  

 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้

ตระหนกัถึงความส าคญัในการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตดงักล่าว จึง

ก าหนดโครงสร้างกิจกรรมบณัฑิตอุดมคติ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

โครงสร้างกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี

ขอ้ก าหนดให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสถาบนัการศึกษา ท ากิจกรรม

ตามโครงสร้างบณัฑิตอุดมคติ ให้ครบ 60 ช่ัวโมง โดยเร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 

2562 เป็นตน้ไป  
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กจิกรรมบังคับระดบัมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยก าหนดกิจกรรมบงัคบัใหน้กัศึกษาในระดบั 

ปริญญาตรีทุกคณะวิชา ตอ้งท ากิจกรรมต่อไปน้ี (ภายใน 4 ปี) หมายเหตุ : นกัศึกษาทุก

คนต้องท ากิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย ให้ครบทุกด้าน มิฉะนั้นจะไม่ส าเร็จ

การศึกษา  

กจิกรรมบังคับมหาวทิยาลยั 

กจิกรรม จ านวนช่ัวโมง 
1. ค่ายลูกแม่ไทร… จิตใจงาม 24 

2. เลือกตั้งผูน้  านกัศึกษา 3 

3. ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 3 

                               รวมระดบัมหาวทิยาลยั  30 

กจิกรรมระดบัคณะ 

กจิกรรม จ านวนช่ัวโมง 

1.ปัจฉิมนิเทศ 6 
2. 2019 HMA Freshman Meet & Greet 3 
3. HMA Freshy day & Night 2019 9 
4.วนัเดก็มนุษย ์ 6 
5.อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  
กิจกรรมดา้นอนุรักษธ์รรมชาติ  3        ชัว่โมง 
กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม     3        ชัว่โมง 
กิจกรรมดา้นจิตอาสา                 3        ชัว่โมง 
กิจกรรมของสาขาวิชา                3 – 9  ชัว่โมง 

 
 
6 

รวมระดบัคณะ 30 

กจิกรรมเลือกระดับคณะวิชา 
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กจิกรรม ด้านการพฒันา 
1. ปัจฉิมนิเทศ พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 

2. 2018 HMA Freshman Meet & Greet (แยกตามสาขา) 
- องักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ (EBC Meet & Greet) 
- องักฤษและการแปล ( E & T Bud) 
- ภาษาไทย (ร้อยใจสานสายใยเอกไทยส่ีชั้นปี) 
- ภาษาจีน (โบตัน๋ร้อยกลีบ) 
- ภาษาญ่ีปุ่น (สายใยสายสมัพนัธ์) 
- ภาษาเกาหลี (อนัยอง ชินกยูา่ สวสัดีเพ่ือนใหม่) 
- ศิลปะการแสดง (วนัปล่อยของ) 

ความรักความภาคภูมิใจใน
สถาบนั 

3. HMA Freshy day & Night 2019                                                                               
(กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายในคณะ และกิจกรรมการประกวด 
HMA’s Got talent ) 

นนัทนาการ  ความรักความ
ภูมิใจในสถาบนั และ พฒันา
ศกัยภาพนกัศึกษา 

4.วนัเดก็มนุษย ์ ความรักความภูมิใจใน
สถาบนัและ พฒันาศกัยภาพ
นกัศึกษา 

5. อ่ืน ๆ  
          -โครงการอนุรักษธ์รรมชาติ /ศิลปวฒันธรรม/ จิตอาสา 

อนุรักษธ์รรมชาติส่ิงแวดลอ้ม
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย 
และ จิตอาสา บ าเพญ็
ประโยชน ์

-โครงการแสดงความยนิดีแด่พ่ีบณัฑิตเขม็แดง 
ความรักความภูมิใจใน
สถาบนั 

-พิธีไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2562 คุณธรรมจริยธรรม 

-โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ านกัศึกษา พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 

-โครงการ HMA English Camp พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 
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กจิกรรมเสริมหลกัสูตรอืน่ ๆ ของคณะวชิาและสาขาวชิา  

ด้านการพฒันา โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

โครงการ HMA stars คณบดี 
โครงการ Star Academy   สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสารธุรกิจ 
โครงการ “มาลฮากีแดฮเว” 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษา
เกาหลี 

สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

พฒันาศกัยภาพนกัศึกษา  
 

โครงการ English พิชิต ฝัน สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

โ ค ร ง ก า ร ทั ศ น ศึ ก ษ า
ศิลปวฒันธรรม 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

โครงการ  Curtain Up!: การ
สร้างสรรคล์ะครเวที 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

โครงการยิง่รู้ยิง่รัก สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

โครงการSpeak now สาขาวิชาภาษาองักฤษและการ
แปล 

โ ค ร ง ก า ร เ ส ว น า ภ า ษ า 
ว ัฒนธรรมและปรัชญาชีวิต
ผา่นภาพยนตร์นานาชาติ   

สาขาวิชาภาษาองักฤษและการ
แปล 

โครงการ Talui-Eng สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 
โครงการ Films for Fun สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 
โ ค ร ง ก า ร  English Corner: 
Speaking 

สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 

โ ค ร ง ก า ร  English Corner: 
Reading for Pleasure 

สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 

โครงการเปิดโลกภาพยนตร์
สารคดีญ่ีปุ่น 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

โครงการเครือข่ายนักศึกษาส่ี
สถาบนัสมัพนัธ์จีน 

สาขาวิชาภาษาจีน 
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ด้านการพฒันา โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
โครงการมังกรทะยานฟ้ า 
หงส์ทองคะนองศึก 

สาขาวิชาภาษาจีน 

สหกิจศึกษา+ประสบการณ์
วิชาชีพ  

ฝ่ายวิชาการ 

Knowledge click on HMA 
website ช่องทางการเผยแพร่
งานท่ีมีคุณภาพของนกัศึกษา  

อาจารยค์ณะมนุษยศาสตร์ฯ  

ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย 
 

โครงการรักภาษาถ่ิน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

โครงการ สืบสานอ นุ รักษ์
ประเพณีไทย 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

จิตอาสาและบ าเพญ็ประโยชน์  โครงการ Read for the Blind สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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ข้อมูลของฝ่ายกจิการนักศึกษาที่ผู้ปกครองควรทราบ  

กจิกรรมเชียร์ 

- การรับนอ้งทุกสาขา คณะไม่มีนโยบายจดักิจกรรมรับนอ้งนอกสถานท่ี 

- การจดัประชุมเชียร์ นกัศึกษาทุกสาขาวิชาจะมีการประชุมเชียร์ร่วมกบัรุ่นพี่ 

โดยมีก าหนดการตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2562 เวลา 16.30 – 

18.00 น. (หมายเหตุ: กิจกรรม HMA Freshy day & Night 2018 ของคณะ

มนุษยศาตร์ฯ ก าหนดเป็น วันพุธท่ี 19 กันยายน 2562 ก าหนดการจะแจง้ให้

ทราบภายหลงั)  

- คณะไม่มีนโยบายใหรุ่้นพี่เกบ็เงินค่ากิจกรรมจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  

- Website ฝ่ายกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

http://department.utcc.ac.th/studentaffairs/ 

 

- ตรวจสอบช่ัวโมงกจิกรรมได้ที่ : 
http://utcc2.utcc.ac.th/divisions/student/IDS/Index.asp 

  

http://department.utcc.ac.th/studentaffairs/
http://utcc2.utcc.ac.th/divisions/student/IDS/Index.asp
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บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 

คณบดี    ผศ.ดร. กิตติศกัด์ิ    เกิดอรุณสุขศรี kkittisak@hotmail.com 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  อ.ดร.ณฐัยา   สตัยะพงษพ์นัธ์ุ 

 

sonmee19@yahoo.com 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. จุรี     สุชนวนิช jureeg@yahoo.com 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  อ.ดร.ปาจรีย ์    หวงัรุ่งกิจ pajareewrk@gmail.com  
ประธานฝ่ายวิเทศ อ.ดร.มานีนนัท ์   หรูรักวิทย ์ maneenun@hotmail.com 
เลขานุการคณะ  คุณวิษณุ     อ่ิมส าราญ 

 

visanu.keng@gmail.com 

 

หัวหน้ากลุ่ม  

กลุ่มภาษาตะวนัออก  ผศ.ดร. จกัริน จุลพรหม thai3301@hotmail.com 

กลุ่มภาษาตะวนัตก  อ.ดร.จกัรพนัธ ์   เรียมลิว   shiab999@yahoo.com 

 

หัวหน้าสาขาวชิา 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ ผศ.ดร.ณุวีร์     ชมพชูาติ iamnuwee@hotmail.com 
ภาษาองักฤษธุรกิจ อ.ดร.ศิริอร ละดาห์  sirion_lada@yahoo.com 
ภาษาองักฤษและการแปล  อ.นฤพนธ์ สอนศรี narupon2000@hotmail.com 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ผศ.สุวรรณา     งามเหลือ suwanna_nga@utcc.ac.th 
ภาษาเกาหลี อ.ทิพยธิ์ดา    สกลุทองอร่าม tiptida_june@hotmail.com 
ภาษาญ่ีปุ่น อ. ดร.ธีระวฒิุ     สุนทรา sun_teerawut@yahoo.co.jp 
ภาษาจีน อ.ดร.สุพตัรา       ห.เพียรเจริญ supatra.hor@gmail.com 
ศิลปะการแสดง อ.ด าเกิง    ฐิตะปิยะศกัด์ิ bigdamkerng@gmail.com 
สารสนเทศศึกษา  อ.รติรัตน์     มหาทรัพย ์ ratirat_mah@hotmail.com 
การศึกษาทัว่ไป อ.ดร.สรายทุธ    เลิศปัจฉิมนนัท ์ mod_tr@hotmail.com 
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อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ กลุ่ม 1: อ.สิรินยา จิระสวสัด์ิ  sirinya15@yahoo.com 
 กลุ่ม 2: ผศ.สุชาดา เจริญนิตย ์ suchada_cha@yahoo.com 
 กลุ่ม 3: ดร.มานีนนัท ์หรูรักวิทย ์ maneenun@hotmail.com 
 กลุ่ม 4: อ.ปณวฒัน์ วฒันวิทย ์ pwattanavit@yahoo.com 
ภาษาองักฤษและการแปล  อ. นวลนอ้ย ตระกลูกิตติไพศาล  nuannoy_tra@utcc.ac.th 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ผศ.สุวรรณา งามเหลือ   suwanna_nga@utcc.ac.th 
ภาษาญ่ีปุ่น อ.อจัฉรา เสรีพนัธพ์านิช achara_se@hotmail.com 
ภาษาเกาหลี อ.วทุธินนัท ์     อ๊อกกงัวาล และ 

อ.ดร.ปาจรีย ์  หวงัรุ่งกิจ 
wuttinun.o@hotmail.com 
pajareewrk@gmail.com 

ภาษาจีน อ.ดร.สุพตัรา      ห.เพียรเจริญ  supatra.hor@gmail.com 
ภาษาจีนเพื่ออาชีพ (2+2) รศ.ดร.บุรินทร์    ศรีสมถวิล nudett@hotmail.com 
ศิลปะการแสดง อ.ยทุธ  อุทยานินทร์ yuthautayarnin@gmail.com 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

สังกดั สถานที่ตดิต่อ โทรศัพท์  

ส านกัคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
และประยกุตศิ์ลป์ 

อาคาร 24 ชั้น 9 02-697-6405  

ศูนยภ์าษา  อาคาร 3 ชั้น 2  02-697-6438  
ส านกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 0 -2697 - 6871 - 9  
กองสวสัดิการนกัศึกษา  อาคาร 3 ชั้น 3 02-697-6912 http://department.utcc.ac.th/ut

ccswd/ 
 

กองกิจกรรมนกัศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3  02-697-6922 https://www.facebook.com/utc
cosa/ 
 

    

 

  

http://department.utcc.ac.th/utccswd/
http://department.utcc.ac.th/utccswd/
https://www.facebook.com/utccosa/
https://www.facebook.com/utccosa/
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ค่าลงทะเบียนตลอดหลกัสูตร 4 ปี โดยการประมาณการ 
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

สาขาวชิา 
ช้ัน
ปี 

ภาค ค่าลงทะเบียน 

 

สาขาวชิา 
ช้ัน
ปี 

ภาค ค่าลงทะเบียน 

สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ
เพือ่การ
ส่ือสาร 

1 
ตน้ 37,300 สาขาวชิา

ภาษาองักฤษ
และการแปล  
(แผน ก.) 

1 
ตน้ 36,300 

ปลาย 34,250 ปลาย 30,050 

2 
ตน้ 34,500 

2 
ตน้ 34,500 

ปลาย 38,500 ปลาย 34,300 

3 
ตน้ 38,750 

3 
ตน้ 38,750 

ปลาย 34,350 ปลาย 34,350 

4 
ตน้ 34,600 

4 
ตน้ 38,800 

ปลาย 17,600 ปลาย 17,600 

รวมตลอดหลกัสูตร 269,850 รวมตลอดหลกัสูตร 264,650 

สาขาวชิา
ภาษาญีปุ่่น 1 

ตน้ 36,300 สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง 1 

ตน้ 36,300 

ปลาย 34,250 ปลาย 34,250 

2 
ตน้ 34,500 

2 
ตน้ 38,700 

ปลาย 38,500 ปลาย 38,500 

3 
ตน้ 38,750 

3 
ตน้ 40,250 

ปลาย 34,350 ปลาย 40,050 

4 
ตน้ 34,600 

4 
ตน้ 31,900 

ปลาย 21,800 ปลาย 19,100 

รวมตลอดหลกัสูตร 273,050 รวมตลอดหลกัสูตร 279,050 

สาขาวชิา
ภาษาไทย
เพือ่การ
ส่ือสาร 

1 
ตน้ 36,300 สาขาวชิาภาษา

เกาหลี 1 
ตน้ 36,300 

ปลาย 34,250 ปลาย 34,250 

2 
ตน้ 34,500 

2 
ตน้ 34,500 

ปลาย 35,800 ปลาย 34,300 

3 
ตน้ 34,550 

3 
ตน้ 34,550 

ปลาย 38,550 ปลาย 34,350 

4 
ตน้ 34,600 

4 
ตน้ 30,400 

ปลาย 21,800 ปลาย 30,200 

รวมตลอดหลกัสูตร 270,350 รวมตลอดหลกัสูตร 268,850 
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สาขาวชิา 
ชั้น
ปี 

ถาค ค่าลงทะเบียน 

 

สาขาวชิา 
ชั้น
ปี 

ถาค ค่าลงทะเบียน 

สาขาวชิา
ภาษาจีน 1 

ตน้ 40,500 สาขาวชิา
ภาษาญ่ีปุ่น   

ปริญญาตรีใบท่ี
สอง 

1 

ตน้ 23,700 

ปลาย 38,450 ปลาย 17,450 

2 
ตน้ 38,700 ร้อน 11,350 

ปลาย 35,800 

2 

ตน้ 21,900 

3 
ตน้ 38,750 ปลาย 25,900 

ปลาย 38,550 ร้อน 15,600 

4 
ตน้ 34,600 

3 
ตน้ 30,350 

ปลาย 17,600   

รวมตลอดหลกัสูตร 282,950 รวมตลอดหลกัสูตร 146,250 

สาขาวชิา
ภาษาจีน  
ปริญญาตรี
ใบทีส่อง 

1 

ตน้ 27,900 สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ
เพือ่การส่ือสาร 
ปริญญาตรีใบที่

สอง 

1 

ตน้ 27,900 

ปลาย 21,650 ปลาย 25,850 

ร้อน 15,550 ร้อน 11,350 

2 

ตน้ 27,600 

2 

ตน้ 26,100 

ปลาย 25,900 ปลาย 30,100 

ร้อน 15,600 ร้อน 11,400 

3 
ตน้ 17,750 

3 
ตน้ 30,350 

  ปลาย 30,350 

รวมตลอดหลกัสูตร 151,950 รวมตลอดหลกัสูตร 193,400 

สาขาวชิา
ภาษาเกาหล ี 
ปริญญาตรี
ใบทีส่อง 

1 

ตน้ 27,900 สาขาวชิา
ภาษาจีนเพือ่
อาชีพ/ภาษา
และวรรณคดี
จีน (2+2) 

1 

ตน้ 53,100 

ปลาย 21,650 ปลาย 45,050 

ร้อน 15,550 ร้อน 21,000 

2 

ตน้ 26,100 

2 

ตน้ 45,300 

ปลาย 21,700 ปลาย 45,100 

ร้อน 19,800 ร้อน 15,000 

3 
ตน้ 21,950 

3 
ตน้ - 

  ปลาย - 

รวมตลอดหลกัสูตร 154,650 
4 

ตน้ - 

    ปลาย - 
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การกู้ยมืเพือ่การศึกษา (กยศ. และ กรอ.) 
สาขาวชิาท่ีใหกู้ย้มืของคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ มีดงัน้ี 

การกู้ยมื กรอ. 

- สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

- สาขาวชิาภาษาจีน 

- สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

- สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

- สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 

- สาขาวชิาภาษาเกาหลี 

การกู้ยมื กยศ. 

- สาขาวชิาศิลปะการแสดง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : กองสวสัดิการนกัศึกษา http://department.utcc.ac.th/utccswd/ 

สอบถามเพิ่มเติมผา่น Page Facebook: office of utcc student welfare 

https://m.facebook.com/groups/146882095355468?ref=m_notif 

 

 

http://department.utcc.ac.th/utccswd/
https://m.facebook.com/groups/146882095355468?ref=m_notif
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