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แนะนาคณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ ศิลป์
ปรัชญา : คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดการเรี ยนการสอนโดย
มุ่งเน้นคุ ณ ภาพด้า นวิชาการ เพื่อ ให้สามารถแสดงอัตลักษณ์ เ ฉพาะของบัณฑิ ต คณะ
มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คือ ให้มีความรู้และความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่ อสารทางธุ รกิจ ตลอดจนวัฒนธรรม และศิลปะ นอกจากนี้ ยงั สามารถคิดและวิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ ตลอดจนมีจริ ยธรรมในวิชาชี พและมีจิตสานึ กที่ดีงามต่อสังคม พัฒนา
คณาจารย์ให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งมุ่งบริ การวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพ
ความเป็ นผูน้ าแห่งภาษาเพื่อการสื่ อสารธุ รกิจ เป็ นจุดเน้นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ
วิชา

ปณิธาน : เข้มแข็งทางวิชาการ งดงามด้านจริ ยธรรม เป็ นผูน้ าแห่งภาษา
เพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ เป็ นผูเ้ ข้าใจวัฒนธรรม และเป็ นผูส้ ร้างสรรค์งานศิลปะในโลก
ธุรกิจ

วิสัยทัศน์ : คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทยเป็ นสถาบันชั้นนาในการสร้างบัณฑิตด้านภาษาเพื่อการสื่ อสารและด้านศิลปะ อีก
ทั้งเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนการสอนภาษาแห่งภูมิภาคอาเซี ยน
คณะมนุ ษยศาสตร์ เปิ ดการเรี ยนการสอนในปี พ.ศ. 2523 และได้เปลี่ยนชื่ อ
เป็ น คณะมนุ ษยศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์ ในปี พ.ศ. 2557 มี ป ณิ ธานมุ่ ง มัน่ ที่ จ ะหล่ อ
หลอมผูเ้ รี ย นให้มี ค วามเป็ นเลิ ศ ทางวิช าการ บริ บู ร ณ์ พ ร้ อ มด้ว ยคุ ณ สมบัติ แ ห่ ง ผูน้ า
ทางการใช้ภาษาในโลกธุ รกิ จ ในโลกธุรกิจปั จจุบนั เป็ นโลกของการค้าไร้พรมแดน ทา
ให้การสื่ อสารธุรกิจระหว่างประเทศทวีความสาคัญมากยิง่ ขึ้น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการสารสนเทศจะเป็ นทรัพยากรบุคคลที่ได้เปรี ยบในวงการธุรกิจ
ระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรทุกหลักสู ตรของคณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
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จึงมุ่งฝึ กผูเ้ รี ยนในเรื่ องทักษะการใช้ภาษา การใช้วิจารณญาณ การวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง
มีเหตุผล การสร้างสรรค์ และการจัดการข้อมูลข่าวสารความรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็ นการเรี ยนมนุ ษยศาสตร์ แนวใหม่ที่สัมผัสประสบการณ์ แบบนักสื่ อสารธุ รกิ จอย่าง
แท้จริ ง

 จุดเด่ นของคณะมนุษย์ ศาสตร์ และประยุกต์ ศิลป์
คณะมนุ ษยศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์ จัดการเรี ย นการสอนโดยคณาจารย์
ผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นทั้งอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสี ยงและ
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิเฉพาะด้าน คณาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิ การศึกษาระดับปริ ญญาเอก
มี จ านวน 38 คน และอาจารย์ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิช าการระดับ ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จานวน 32 คน มี การใช้เทคโนโลยีและสื่ อการ
เรี ยนการสอน โดยเฉพาะโปรแกรมการสอนภาษาต่างประเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมี
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาที่ ทนั สมัย จัดหลักสู ตรสหกิ จศึกษาให้แก่ ผเู ้ รี ยน การสัมมนา
การฝึ กงาน และการศึ กษาดู ง านนอกสถานที่ จัด กิ จ กรรมเสริ ม หลักสู ตรเพื่ อ พัฒนา
คุณภาพและคุณธรรมให้นกั ศึกษาเป็ นคนดี และคนเก่ง สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู ้ อารมณ์
และจิตใจ โดยคัดสรรกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์และน่ าสนใจให้แก่นักศึ กษา เช่ น การ
แสดงสุ นทรพจน์ การเป็ นพิธีกร การฝึ กมัคคุ เทศก์โดยประสานกับการท่องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทย เป็ นต้น
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โอกาสในอนาคต
เมื่ อ นัก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลัก สู ต รของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
ประยุกต์ศิลป์ แล้ว นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางมนุ ษ ยศาสตร์ ในการทางานได้อย่าง
สง่างามและภาคภูมิใจ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และในปั จจุบนั ก้าวเข้าสู่ สังคม AEC
ด้วยแล้ว งานใด ๆ ที่ตอ้ งใช้ความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับชาวต่างชาติ ถือเป็ น
ข้อได้เปรี ยบของผูท้ ี่เรี ยนจบทางด้านมนุ ษยศาสตร์ ที่มีความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
ได้แก่ งานล่าม ธุ รกิ จระหว่างประเทศ บริ ษทั นาเข้าและส่ งออก งานด้านสายการบิ น
โรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการประชุม งานติดต่อประสานงาน การแปลและล่าม
การโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ การประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว การท าธุ ร กิ จ e-commerce
สถาบันสอนภาษา บรรณารักษ์ เจ้าของธุรกิจบันเทิง การสร้างสรรค์และการจัดการผลิต
ละครเวที โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแสดงและการกากับการแสดงเป็ นต้น

8 สาขาวิชาเอก


สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ



สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล



สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร



สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น



สาขาวิชาภาษาเกาหลี



สาขาวิชาภาษาจีน



สาขาวิชาศิลปะการแสดง



สาขาสหวิทยาการ
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3 หลักสู ตรพิเศษ


หลักสูตรปริ ญญาที่สอง สาขาวิชาภาษาจีน



หลักสูตรปริ ญญาที่สอง สาขาวิชาญี่ปนุ่



หลักสูตรปริ ญญาที่สอง สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ

5

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุ รกิจสอนโดยคณาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจในทักษะทั้งในด้านฟั ง พูด อ่าน เขียนและแปล มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั วิเคราะห์
วิจารณ์และมีความคิดสร้างสรรค์เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่
มีชื่อเสี ยงและประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชี พได้อย่างหลากหลายเมื่อสาเร็ จ
การศึกษา

อาชีพ
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจสามารถทางานในองค์กร
ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ ต้อ งใช้ภ าษาอัง กฤษในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เช่ น งานโต้ต อบ
จดหมายทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ งานหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร งาน
พิธีกรและงานเขียนบทโฆษณา เจ้าหน้าที่งานวิจยั นักแปล พนักงานต้อนรับบนเครื่ อง
เครื่ องบิน มัคคุเทศก์ เลขานุ การ ผูป้ ระกาศข่าวหรื อพิธีกร และประกอบอาชี พอื่น ๆ ที่
สามารถนาความรู้ทางภาษาอังกฤษไปประยุกต์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุ รกิ จยังเปิ ดหลักสู ตรปริ ญญาใบที่
สอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อ สารธุ รกิ จสาหรั บผูท้ ี่ จบการศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี
มาแล้ว และต้องการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุ รกิจเพื่อเสริ มสร้าง
งานอาชี พ และเพื่อใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ใช้เวลาเรี ยนเพียง 2 ปี
ครึ่ งเท่านั้น
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล ดาเนิ นการเรี ยนการสอนที่ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดนในยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างดี สอนโดยคณาจารย์ที่มี
ความเชี่ ยวชาญด้ า นภาษา และการแปลโดยเน้ น การเรี ยนรู้ ภาษาอั ง กฤษ
ในหลากหลายแง่ มุมและครอบคลุ มทุกทักษะทั้งฟั ง พูด อ่ าน เขี ยน และแปล ผูเ้ รี ยน
สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพในข่ายงานหรื อองค์กรที่ตอ้ งใช้ภาษาข้ามวัฒนธรรม
ในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานแปลที่นกั ศึกษาได้ผา่ นการ
ฝึ กฝนทัก ษะต่ า ง ๆ ครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น เช่ น ด้ า นธุ ร กิ จ บัน เทิ ง คดี วรรณกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาชีพ
ทางานในแวดวงการแปลและล่าม องค์กรสื่ อ ประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรม
การบริ การ งานด้านวิชาการ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา

สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
สาขาวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารเป็ นสาขาวิ ช าแรกในประเทศไทย
ที่ ด าเนิ น การสอนหลัก สู ต รภาษาไทยเพื่ อ วงการอาชี พ มี ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รอย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานที่กว้างขวางมากขึ้น และมีคณาจารย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาระดับชั้นนาของประเทศเป็ นผูน้ าเดินการสอน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ความสามารถและความเชี่ ยวชาญด้วยภาษาไทย มีความคิดกว้างไกล มีทกั ษะ
เชิ งวิเคราะห์วิจารณ์ และมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์สามารถนาความรู ้ไปใช้ศึกษาต่อ
ระดับสู งและใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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อาชีพ
พนักงานประจาสานักงาน พนักงานฝ่ ายฝึ กอบรมบุค ลากร พนักงานฝ่ าย
จัดการประชุม เลขานุ การ พนักงานส่ งเสริ มการขาย พนักงานประชาสัมพันธ์ นักเขียน
งานสารคดีและบันเทิงคดี บรรณาธิกร พนักงานประจากองบรรณาธิการ พนักงานพิสูจน์
อักษร ผูป้ ระกาศ พิธีกรอาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาญี่ปุ่นเป็ นสาขาวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งแรกใน
ประเทศไทย สอนโดยคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิท้ งั ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เน้นให้ผเู้ รี ยนมี
ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารสถานการณ์จริ งได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และสามารถนาความรู ้ไปใช้ในการประกอบอาชี พได้อย่างเป็ นอย่างดีท้ งั
ในภาครัฐและเอกชน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสฝึ กงานในองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
เพื่อเสริ มสร้างประสบการณ์และความมัน่ ใจในการประกอบอาชี พ และมีโปรแกรมส่ ง
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
อาชีพ
ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์หรื อพนักงานด้านธุ รกิ จการท่องเที่ ยว พนักงานด้าน
ธุรกิจการโรงแรม พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน ภาคพื้น ครู อาจารย์ ผูป้ ระกอบอาชี พ
อิสระ เจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศ เลขานุ การ ผูป้ ระสานงานฝ่ ายต่างประเทศ
พนักงานรับโทรศัพท์
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สาขาวิชาญี่ปุ่นยังเปิ ดหลักสูตรปริ ญญาใบที่สอง ภาษาญี่ปุ่นสาหรับผูท้ ี่จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มาแล้ว และต้องการเพิ่มพูนทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อเสริ มสร้างงาน
อาชีพ และเพื่อใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ใช้เวลาเรี ยนเพียง 2 ปี ครึ่ ง
เท่านั้น

สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาจีนปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อความทันสมัยตอบสนองตอบความ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมทุก 5 ปี สอนกับคณาจารย์ท้ งั ชาวไทยและชาว
จีน มุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถและความชานาญการใช้ภาษาจี นได้อย่างดี
นอกจากนี้ สาขาวิ ช ายัง มี ก ารใช้เ ทคโนโลยี แ ละสื่ อ การเรี ย นการสอน โดยเฉพาะ
โปรแกรมการสอนภาษาจีนมัลติมีเดี ยที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Great Wall Chinese) และจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสู ตร เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
นักศึ กษาของสาขาวิชาภาษาจี น ได้รับรางวัลชนะเลิ ศจากการแข่ งขันกล่าว
สุ น ทรพจน์ ภ าษาจี น ระดับ อุ ด มศึ ก ษามาแล้ว 2 ปี ซ้ อ น ที่ ส าคัญ สาขาวิ ช ามี วิ ช า
ประสบการณ์วชิ าชีพที่พานักศึกษาไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศจีน
นักศึกษาจะได้เรี ยนรู้และศึกษาภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสังคมจีน เพื่อเตรี ยมความ
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พร้ อ มและฝึ กฝนด้า นทัก ษะการใช้ภ าษาจี น ให้ บ รรลุ ป ระสิ ท ธิ ภ าพผลก่ อ นส าเร็ จ
การศึกษา
อาชีพ
ครู อ าจารย์ ล่ า ม นัก แปล มัค คุ เ ทศก์ เจ้า หน้า ที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศ
สถานทูต เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ เจ้าหน้าที่บริ ษทั หรื อ

หน่วยงานที่ติดต่อกับประเทศจีน

สาขาวิชาภาษาจีนยังเปิ ดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ เพื่อให้นกั ศึกษาได้มี
ประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะภาษาเพื่อสร้างอาชีพ โดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 2 ปี และศึ ก ษาที่ Nanjing Normal University มณฑลเจี ย งชู สาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น 2 ปี ได้ป ริ ญ ญาตรี 2 ใบ และสาขาวิช าภาษาจี น ยัง เปิ ดหลัก สู ต ร
ปริ ญญาใบที่สอง ภาษาจีนสาหรับผูท้ ี่จบการศึกษาปริ ญญาตรี มาแล้ว และต้องการ
เพิม่ พูนทักษะภาษาจีนเพื่อส่ งเสริ มงานอาชีพใช้เวลาเรี ยนเพียง 2 ปี ครึ่ งเท่านั้น
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สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษาเกาหลีสอนโดยอาจารย์ชาวและชาวเกาหลี มุ่งหวังผลิตบัณฑิต
ให้มีความสามารถและความชานาญการใช้ภาษาเกาหลีในชีวติ จาวันและในงานธุรกิจได้
เป็ นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ภาษาเกาหลีอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสู ตร ทั้ง
นอกห้องเรี ยนและแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

อาชีพ
ผูป้ ระกอบการ ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตเจ้าหน้าที่ ให้บริ การด้านการท่ องเที่ ยวและการบริ การ เจ้าหน้าที่ บริ ษทั หรื อ
หน่ วยงานที่ติดต่อกับประเทศเกาหลี อาจารย์สอนภาษาเกาหลีตามสถาบันอุดมศึกษา
มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรื อสถาบันสอนภาษา
สาขาวิ ช าเกาหลี ย งั เปิ ดหลัก สู ต รปริ ญ ญาใบที่ ส อง ภาษาเกาหลี ส าหรั บ ผูท้ ี่ จ บ
การศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี ม าแล้ว และต้อ งการเพิ่ มพูน ทัก ษะภาษาเกาหลี เ พื่ อ
เสริ มสร้างงานอาชีพ และเพื่อใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ใช้เวลาเรี ยน
เพียง 2 ปี ครึ่ งเท่านั้น
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สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาศิลปะการแสดงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิทางด้านศิลปะการแสดง เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชี พในวงการ
แสดงได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ศ ัก ยภาพและความพร้ อ มที่ จ ะน าความรู ้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการทางานร่ วมกันในประชาคมอาเซียน
อาชีพ
นักแสดง ผูก้ ากับการแสดง ผูเ้ ขียนบท ผูก้ ากับเวที ผูค้ วบคุมการผลิต ผูจ้ ดั การ
แสดง ผู้จ ัด การกองถ่ า ย ผู ้อ อกแบบองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ในการแสดง นัก วิ จ ารณ์
ศิลปะการแสดง ผูส้ อนและอบรมศิลปะการแสดง การพัฒนาบุคลิกภาพ ผูป้ ระกาศและ
พิธีกร
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สาขาสหวิทยาการ (U-Design)
สาขาสหวิทยาการเป็ นหลักสู ตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน โดย
บูรณาการศาสตร์ จากหลายสาขาวิชาที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ด้าน
นิเทศศาสตร์ และการสื่ อสาร ด้านธุรกิจและบริ การ และ ด้านนวัตกรรม ทาให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู้มากกว่าหนึ่งศาสตร์และสามารถนาความรู้ไปต่อยอดสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ได้
อาชีพ
-ผูป้ ระกอบการยุคใหม่ ได้แก่ เจ้าของติวเตอร์สอนภาษาทางออนไลน์ เจ้าของ
ธุรกิจออนไลน์,Start up นักวางแผนพัฒนาธุ รกิจ,นักธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออก,ที่ปรึ กษาทาง
ธุรกิจ
-ธุ รกิจที่เกี่ ยวข้องกับงานบริ การเชิ งสร้างสรรค์ (creative) เช่ น มัคคุเทศก์เชิ ง
สร้างสรรค์,ผูน้ าเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
-นักการตลาดออนไลน์ดา้ นการรี วิว,content editor, social admin, Application
creator, Blogger,Youtuber
-ล่ามแปลภาษา
-เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่มีทกั ษะในด้านการสื่ อสาร การคิดสร้ างสรรค์
นวัตกรรม การบริ หารจัดการและนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทางาน ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
-นักจัดการด้านสังคม (Social admin), นักวิจยั และพัฒนาสังคม
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ข้ อมูลฝ่ ายวิชาการทีน่ ักศึกษาและผู้ปกครองควรทราบ
การลงทะเบียนเรียนในแต่ ละภาคการศึกษา
การลงทะเบียนเรี ยนทาผ่านระบบออนไลน์ แต่ทุกภาคการศึ กษานักศึ กษา
มีหน้าที่ตอ้ งพบอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนการลงทะเบียนเรี ยนทุกครั้ง โดยดูกาหนดวันและ
เวลาพบอาจารย์ที่ปรึ กษาจากปฏิ ทินการศึ กษาของมหาวิทยาลัย และดู ประกาศของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาที่จะประกาศการนัดหมายวันเวลาและสถานที่พบนักศึกษาผ่านระบบ
การลงทะเบียนของสานักทะเบี ยนและประมวลผล https://reg5.utcc.ac.th/ หลังจาก
นัก ศึ ก ษามาพบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาแล้ว อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาจะปลดล็อ คระบบ เพื่ อ ให้
นักศึกษาทาลงทะเบียนออนไลน์ได้เมื่อถึงกาหนดการลงทะเบียน

กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนมีวนั และเวลาสอบทับซ้ อนกันในการสอบกลาง
ภาคหรือปลายภาค
นักศึกษาต้องไปขอคาร้ องทัว่ ไปจากสานักทะเบี ยนและประมวลผล เขี ยน
รายละเอียดต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษารับทราบว่าต้องคุมสอบ
นั ก ศึ ก ษาในวิ ช าที่ มี ว ัน สอบทับ ซ้ อ น และน ามาที่ ร องคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละประยุก ต์ศิ ล ป์ เพื่ อ ลงนามอนุ ม ัติ ก่ อ นน าส่ ง ส านัก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล ตามลาดับ การยื่นคาร้องในครั้งแรกนี้ เพื่อนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียน
เรี ยนได้ หลังจากนั้นก่ อนวันสอบกลางภาคและ/หรื อปลายภาค นักศึกษาต้องเขียนคา
ร้องดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่ งผ่านขั้นตอนเดิมทุกประการ การเขียนคาร้องในครั้งหลังนี้
เพื่อเป็ นการเตรี ยมข้อสอบให้นกั ศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาได้รับสาเนาคาร้องฉบับนี้
แล้ว อาจารย์ที่ปรึ กษาจะนัดหมายนักศึกษาเกี่ยวกับวันเวลาที่อาจารย์จะคุมสอบนักศึกษา
เป็ นลาดับต่อไป
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ทั้งนี้ การสอบวิชาที่ มีการสอบซ้อนจะจัดให้นักศึ กษาสอบวันเดี ยวกับการ
สอบโดยปกติของวิชานั้นแต่ต่างเวลา เช่ นหากการสอบปกติเป็ นเวลาเช้า นักศึกษาจะ
ได้รับการนัดหมายให้สอบเวลาบ่าย เป็ นต้นไป

วิชาทีเ่ ปิ ดให้ ลงทะเบียนจานวนที่นั่งเรียนเต็มในกลุ่มที่นักศึกษาต้ องการ
เรียน หรือกรณีตารางเรียนทับซ้ อนกัน
นัก ศึ ก ษาต้อ งเขี ย นค าร้ อ งทั่ว ไปโดยต้อ งกรอกราบละเอี ย ดให้เ รี ย บร้ อ ย
จากนั้นต้องไปขอลายเซ็นอนุมตั ิการลงทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวจากอาจารย์ผสู ้ อนก่อน
แล้ว ด าเนิ น การโดยต้อ งผ่ า นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา มายัง รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการคณะ
มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และสานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อเพิ่มการเปิ ดสิ ทธิ์
ให้นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนตามกลุ่มที่นกั ศึกษาต้องการทั้งนี้ การย้ายกลุ่มเรี ยนหรื อเวลา
เรี ย นเป็ นสิ ท ธิ์ ของอาจารย์ผู้ส อนว่ า จะรั บ นัก ศึ ก ษาเพิ่ ม อี ก ได้ห รื อ ไม่ หรื อ ในบาง
สาขาวิชาไม่อนุญาตให้ยา้ ยโดยไม่มีเหตุผลสมควร

การขอจบการศึกษา
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาต้องเขียนคาร้องทัว่ ไป ขอจบการศึกษาต้อง
ต้องดาเนิ นการผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
ประยุกต์ศิลป์ และสานักทะเบียนและประมวลผล
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การลงทะเบียนกันไว้ ก่อนเมื่อไม่ แน่ ใจว่ าจะสอบผ่านวิชาในภาคการศึกษา
สุ ดท้ ายของการเรียน
หากนัก ศึ ก ษาไม่ แ น่ ใ จว่า จะสอบผ่า นวิช าที่ ล งทะเบี ย นในภาคการศึ ก ษา
สุ ดท้ายหรื อไม่ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในวิชาดังกล่าวล่วงหน้าอีกครั้งก่อนทราบ
ผลการศึ ก ษาถ้า วิช านั้น ๆ เปิ ดสอนในภาคการศึ ก ษาถัด ไป หรื อ หากเป็ นวิช าเลื อ ก
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาเลือกวิชาอื่นแทนในภาคการศึกษาถัดไปได้ เพื่อ
นักศึกษาจะสามารถจบการศึ กษาตามที่วางแผนไว้ หากทราบภายหลังว่าวิชาดังกล่าว
นักศึกษาสอบผ่าน นักศึกษาต้องมาเขียนคาร้องเพื่อขอเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนกันไว้
โดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนเต็มจานวน

การขอติดสั ญลักษณ์ i กรณีขาดสอบ
ในการสอบกลางภาคและปลายภาค หากนักศึ กษาขาดสอบด้วยเหตุจาเป็ น
สามารถขอสอบภายหลังได้ โดยนักศึกษาต้องทาการยื่นคาร้องภายใน 3 วันนับตั้งแต่
วันที่ไม่ได้มาทาการสอบโดยมีสาเหตุดงั นี้
นักศึ กษาป่ วยและต้อ งเข้าพักรั กษาตัว ในโรงพยาบาล ขอให้นักศึ กษานา
เอกสารเข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลฉบับจริ งที่ออกโดยโรงพยาบาลนั้น มา
ติ ด ต่ อ กับ อาจารย์ที่ ป รึ กษา ผ่ า นรองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ และส านัก ทะเบี ย นและ
ประมวลผลตามลาดับ
นักศึกษาประสบอุบตั ิเหตุในวันสอบ ขอให้นาหลักฐานการแจ้งความจาก
สถานีตารวจมาประกอบการยืน่ คาร้องตามขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น
โดยในการสอบปลายภาคอาจารย์อาจติดสัญลักษณ์ i ให้นกั ศึกษาก่อน ใน
กรณี ที่การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
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การไม่ มีสิทธิ์สอบกลางภาค และ/หรือ ปลายภาค
หากนักศึกษาเข้าชั้นเรี ยนน้อยกว่า 80 % อาจารย์ประจาวิชาจะส่ งรายชื่อแจ้ง
สานักทะเบียนและประมวลผลผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ นักศึกษาจะถูกตัดสิ ทธิ์ การ
สอบดังกล่าว สานักทะเบียนฯ จะไม่จดั ที่นงั่ สอบให้นกั ศึกษา

กรณีลาพักการศึกษาหรือลาออกจากการเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย
นัก ศึ ก ษาต้อ งเขี ย นค าร้ อ งขอลาพัก การศึ ก ษาหรื อ ลาออกจากการเป็ น
นักศึ กษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา และนาคาร้ องมาที่ สานัก
คณบดี ก่ อนดาเนิ นการผ่านหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยนักศึ กษาต้องมี เอกสาร
หลัก ฐานคื อ จดหมายยิ น ยอมการลาพัก การศึ ก ษาหรื อ การลาออกจากผู้ป กครอง
ประกอบการยืน่ คาร้องดังกล่าวด้วย

การรายงานผลการศึกษา
ผลการศึกษาจะประกาศผ่านระบบออนไลน์ทุกภาคการศึกษา และนักศึกษา
ต้องรายงานผลการศึกษาให้ผปู้ กครองรับทราบทุกภาคการศึกษา
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การขอย้ ายสาขาภายในคณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ ศิลป์ หรือย้ายคณะ
วิชา
ขอให้นกั ศึ กษาปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในกระกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การย้ายสาขาหรื อคณะวิชา ประกาศเลขที่ 32/2555 นักศึกษาขอคาร้องดังกล่าวจากสานัก
ทะเบี ย นและประมวลผล ไปพบอาจารย์ที่ป รึ กษาเดิ มในสาขาวิชาเดิ ม ของตน ตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในใบคาร้องดังกล่าว การย้ายสาขาหรื อคณะต้องดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ น
ก่ อ นการลงทะเบี ย นในภาคการศึ ก ษาถัด ไป นัก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กย้า ยโอนวิ ช า
ที่เกี่ยวข้องหรื อวิชาที่ได้คะแนนในเกณฑ์ดีไปในสาขาหรื อคณะที่ตนย้ายไปได้โดยเสี ย
ค่าธรรมเนี ยมการย้ายครั้งเดี ยว 1,000 บาท ระยะเวลาในการศึ กษาในสาขาหรื อคณะ
ที่ยา้ ยจะนับรวมตั้งแต่วนั ที่นกั ศึกษาแรกเข้ามาเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย (นักศึกษาสามารถยืน่ คาร้องขอย้ายโอนวิชาที่ลงเรี ยนในภาคการศึกษาที่ทาเรื่ องย้าย
สาขาหรื อคณะในภายหลังจากที่ประกาศเกรดวิชานั้น ๆ แล้ว)

การให้ F และพักการศึกษา
หากนักศึกษาทุจริ ตการสอบ นักศึกษาจะได้ผลการศึกษา F ในวิชาที่ทุจริ ต
และต้องถูกพักการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาปกติ ไม่นบั ภาคฤดูร้อน และรายงาน
ผูป้ กครองของนักศึกษาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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การกลับเข้ าศึกษาต่ อ
เมื่อนักศึกษาพักการศึกษาไปแล้วและจะกลับเข้ามาศึกษาต่อ นักศึกษาต้อง
ยื่ น ค าร้ อ งผ่ า นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ และส านัก ทะเบี ย นและ
ประมวลผลตามลาดับ หากนักศึกษาขาดการติดต่อกับสานักทะเบียนฯ ชื่อของนักศึกษา
จะถูกจาหน่ายออกจากระบบทะเบียนการศึกษา นักศึกษาที่ตอ้ งการกลับเข้ามาศึกษาต่อ
ต้องยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา (ยื่นพร้อมจดหมายยินยอมการขอลาพักการศึกษาจาก
ผูป้ กครอง) และโดยการขอกลับเข้ามาศึกษาต่อต้องดาเนินการผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและสานักทะเบียนและประมวลผลตามลาดับ

การขอเปลีย่ นวิชาโททีเ่ ลือกไว้ เดิมเป็ นวิชาโททั่วไป
นักศึกษาต้องเขียนคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษามาที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
และสานักทะเบียนและประมวลผล (นักศึกษาต้องวางแผนการเรี ยนวิชาโทให้รอบครอบ
หากต้องการเรี ยนวิชาโทที่เลือกให้ครบ 15 หน่วยกิต)

การขอลงทะเบียนข้ ามคณะ
นักศึกษาต้องเขียนคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษามาที่รองคณบดีวิชาการคณะ
ต้น สังกัด และคณะที่ นักศึ กษาต้อ งการไปลงทะเบี ย นเรี ย นวิช าข้ามคณะ และส านัก
ทะเบียนและประมวล ตามลาดับ
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การลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบัน
กรณี นักศึกษาต้องจบการศึก ษาในภาคการศึกษานั้น ๆ และวิชาที่นกั ศึกษา
จาเป็ นต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่เปิ ดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ ขอให้นกั ศึกษาปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ ยวกับวิชาที่ จะสามารถลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันการศึกษาว่ามี
รายวิชาใดที่มีคาอธิ บายวิชาสอดคล้องใกล้เคียงกันเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 75 % จึงจะ
สามารถไปขอลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันการศึกษาได้ นักศึกษามีหน้าที่ตอ้ งไปติดต่อ
สอบถามข้อ มู ล ต่ า ง ๆ จากสถาบัน การศึ ก ษาที่ นัก ศึ ก ษาจะไปเรี ย นข้า มสถาบัน เอง
หลังจากนั้นให้นกั ศึกษาเขียนคาร้องขอลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันแล้วนามาติดต่อที่
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะเพืี ่ อดาเนิ นการในเรื่ อ งจดหมายส่ ง ตัว เรี ย นข้ามสถาบัน
ตามลาดับต่อไป

การสอบวัดมาตรฐานความรู้ (Exit Exam)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยด้วยการศึกษา
ระบบหน่ ว ยกิ ต ขั้น ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต ก าหนดว่ า นัก ศึ ก ษาต้อ งสอบผ่ า นการสอบวัด
มาตรฐานความรู้ (Exit Exam) ด้ า นภาษาอัง กฤษธุ ร กิ จ (Exit01) ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Exit02) และด้านบริ หารธุรกิจ (Exit03) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ไว้ หากนักศึกษาไม่สามารถสอบผ่านครบสามด้าน นักศึกษาจะไม่สามารถยืน่ ขอสาเร็ จ
การศึกษาได้ ช่วงเวลาการสอบสามารถดูได้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exit Exam ได้ที่ :
https://www.facebook.com/UTCC-EXIT-EXAM-800558939997069/
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ข้ อมูลฝ่ ายกิจการนักศึกษาทีน่ ักศึกษาและผู้ปกครองควรทราบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของทุกมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกคนไม่เพียงแต่
จะต้องศึกษาให้ครบตามหน่วยกิตทางด้านวิชาการเท่านั้น หากต้องทากิจกรรมและเก็บ
หน่ ว ยกิ ต ทางด้า นกิ จ กรรมให้ค รบตามกฎข้อ บัง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย ควบคู่ ไ ปด้ว ย
มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สาเร็จการศึกษา
การทากิจกรรม ถื อเป็ นการฝึ กฝนให้นกั ศึกษารู้จกั เรี ยนรู้ “นอกตารา” เพื่อ
แสวงหาประสบการณ์ตรง นักศึกษาจะได้รู้จกั การปรับตนเองให้เข้ากับสังคม เรี ยนรู ้ที่
จะต้องทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถนาประสบการณ์น้ นั ๆ มาใช้ในชีวิตจริ งได้อย่าง
ภาคภูมิ สมกับเป็ นบัณฑิตในอุดมคติที่มีคุณภาพ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย ได้
ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มประสบการณ์ชีวิตดังกล่าว จึง
กาหนดโครงสร้างกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้ างกิจกรรมบัณ ฑิตอุดมคติคณะมนุ ษยศาสตร์ และประยุกต์ ศิลป์
ประจาปี การศึกษา 2562
ส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี
ข้อกาหนดให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสถาบันการศึกษา ทากิ จกรรม
ตามโครงสร้างบัณฑิตอุดมคติ ให้ ครบ 60 ชั่วโมง โดยเริ่ มตั้งแต่ปีการศึกษา
2562 เป็ นต้นไป
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กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกาหนดกิจกรรมบังคับให้นกั ศึกษาในระดับ

กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย
กิจกรรม
1. ค่ายลูกแม่ไทร… จิตใจงาม
2. เลือกตั้งผูน้ านักศึกษา
3. ค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม

จานวนชั่วโมง
24
3
3

รวมระดับมหาวิทยาลัย
30
ปริ ญญาตรี ทุกคณะวิชา ต้องทากิจกรรมต่อไปนี้ (ภายใน 4 ปี ) หมายเหตุ : นักศึกษาทุก
คนต้อ งท ากิ จ กรรมบัง คับ ระดับ มหาวิ ท ยาลัย ให้ ค รบทุ ก ด้า น มิ ฉ ะนั้น จะไม่ ส าเร็ จ
การศึกษา

กิจกรรมเลือกระดับคณะวิชา
กิจกรรมระดับคณะ
กิจกรรม
1.ปั จฉิ มนิเทศ
2. 2019 HMA Freshman Meet & Greet
3. HMA Freshy day & Night 2019
4.วันเด็กมนุษย์
5.อื่น ๆ ได้แก่
กิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ 3 ชัว่ โมง
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 3 ชัว่ โมง
กิจกรรมด้านจิตอาสา
3 ชัว่ โมง
กิจกรรมของสาขาวิชา
3 – 9 ชัว่ โมง
รวมระดับคณะ

จานวนชั่วโมง
6
3
9
6

6
30
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กิจกรรม

ด้ านการพัฒนา

1. ปัจฉิมนิเทศ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

2. 2018 HMA Freshman Meet & Greet (แยกตามสาขา)
อังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ (EBC Meet & Greet)
อังกฤษและการแปล ( E & T Bud)
ภาษาไทย (ร้อยใจสานสายใยเอกไทยสี่ ช้ นั ปี )
ภาษาจีน (โบตัน๋ ร้อยกลีบ)
ภาษาญี่ปุ่น (สายใยสายสัมพันธ์)
ภาษาเกาหลี (อันยอง ชินกูยา่ สวัสดีเพื่อนใหม่)
ศิลปะการแสดง (วันปล่อยของ)
3. HMA Freshy day & Night 2019
(กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ และกิจกรรมการประกวด
HMA’s Got talent )
4.วันเด็กมนุษย์

ความรักความภาคภูมิใจใน
สถาบัน

-พิธีไหว้ครู ประจาปี การศึกษา 2562

นันทนาการ ความรักความ
ภูมิใจในสถาบัน และ พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ความรักความภูมิใจใน
สถาบันและ พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย
และ จิตอาสา บาเพ็ญ
ประโยชน์
ความรักความภูมิใจใน
สถาบัน
คุณธรรมจริ ยธรรม

-โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ านักศึกษา

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

-โครงการ HMA English Camp

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

5. อื่น ๆ
-โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ /ศิลปวัฒนธรรม/ จิตอาสา

-โครงการแสดงความยินดีแด่พี่บณั ฑิตเข็มแดง
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตรอืน่ ๆ ของคณะวิชาและสาขาวิชา
ด้ านการพัฒนา
สร้างความเป็ นเลิศทางวิชาการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ HMA stars
โครงการ Star Academy
โครงการ “มาลฮากีแดฮเว”
การประกวดสุนทรพจน์ภาษา
เกาหลี
โครงการ English พิชิต ฝัน
โ ค ร ง ก า ร ทั ศ น ศึ ก ษ า
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ Curtain Up!: การ
สร้างสรรค์ละครเวที
โครงการยิง่ รู้ยงิ่ รัก
โครงการSpeak now
โครงการเสวนาภาษา
วัฒ นธรรมและปรั ช ญาชี วิ ต
ผ่านภาพยนตร์นานาชาติ
โครงการ Talui-Eng
โครงการ Films for Fun
โ ค ร ง ก า ร English Corner:
Speaking
โ ค ร ง ก า ร English Corner:
Reading for Pleasure
โครงการเปิ ดโลกภาพยนตร์
สารคดีญี่ปุ่น
โครงการเครื อข่ายนักศึ กษาสี่
สถาบันสัมพันธ์จีน

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณบดี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารธุรกิจ
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
แปล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
แปล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
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ด้ านการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการมั ง กรทะยานฟ้ า
หงส์ทองคะนองศึก
สหกิ จ ศึ ก ษา+ประสบการณ์
วิชาชีพ
Knowledge click on HMA
website ช่ อ งทางการเผยแพร่
งานที่มีคุณภาพของนักศึกษา
โครงการรักภาษาถิ่น

จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์

โครงการสื บสานอนุ รั ก ษ์
ประเพณี ไทย
โครงการ Read for the Blind

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษาจีน
ฝ่ ายวิชาการ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ

สาขาวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การ
สื่ อสาร
สาขาวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การ
สื่ อสาร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารธุรกิจ
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ข้ อมูลของฝ่ ายกิจการนักศึกษาที่ผ้ ูปกครองควรทราบ
กิจกรรมเชียร์
-

การรับน้องทุกสาขา คณะไม่มีนโยบายจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่

-

การจัดประชุมเชี ยร์ นักศึกษาทุกสาขาวิชาจะมีการประชุมเชี ยร์ ร่วมกับรุ่ นพี่
โดยมีกาหนดการตั้งแต่วนั ที่ 19 สิ งหาคม ถึง 6 กันยายน 2562 เวลา 16.30 –
18.00 น. (หมายเหตุ : กิ จ กรรม HMA Freshy day & Night 2018 ของคณะ
มนุษยศาตร์ ฯ กาหนดเป็ น วันพุธที่ 19 กันยายน 2562 กาหนดการจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง)

-

คณะไม่มีนโยบายให้รุ่นพี่เก็บเงินค่ากิจกรรมจากนักศึกษาชั้นปี ที่ 1

-

Website ฝ่ ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

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

- ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ :
http://utcc2.utcc.ac.th/divisions/student/IDS/Index.asp
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บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ ศิลป์
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานฝ่ ายวิเทศ
เลขานุการคณะ

ผศ.ดร. กิตติศกั ดิ์ เกิดอรุ ณสุขศรี
อ.ดร.ณัฐยา สัตยะพงษ์พนั ธุ์
ผศ.ดร. จุรี สุชนวนิช
อ.ดร.ปาจรี ย ์ หวังรุ่ งกิจ
อ.ดร.มานีนนั ท์ หรู รักวิทย์
คุณวิษณุ อิ่มสาราญ

kkittisak@hotmail.com
sonmee19@yahoo.com
jureeg@yahoo.com
pajareewrk@gmail.com
maneenun@hotmail.com
visanu.keng@gmail.com

หัวหน้ ากลุ่ม
กลุ่มภาษาตะวันออก
กลุ่มภาษาตะวันตก

ผศ.ดร. จักริ น จุลพรหม
อ.ดร.จักรพันธ์ เรี ยมลิว

thai3301@hotmail.com
shiab999@yahoo.com

หัวหน้ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษและการแปล
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ศิลปะการแสดง
สารสนเทศศึกษา
การศึกษาทัว่ ไป

ผศ.ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ
อ.ดร.ศิริอร ละดาห์
อ.นฤพนธ์ สอนศรี
ผศ.สุวรรณา งามเหลือ
อ.ทิพย์ธิดา สกุลทองอร่ าม
อ. ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา
อ.ดร.สุพตั รา ห.เพียรเจริ ญ
อ.ดาเกิง ฐิตะปิ ยะศักดิ์
อ.รติรัตน์ มหาทรัพย์
อ.ดร.สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์

iamnuwee@hotmail.com
sirion_lada@yahoo.com
narupon2000@hotmail.com
suwanna_nga@utcc.ac.th
tiptida_june@hotmail.com
sun_teerawut@yahoo.co.jp
supatra.hor@gmail.com
bigdamkerng@gmail.com
ratirat_mah@hotmail.com
mod_tr@hotmail.com
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อาจารย์ ที่ปรึกษาชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษและการแปล
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน
ภาษาจีนเพื่ออาชีพ (2+2)
ศิลปะการแสดง

กลุ่ม 1: อ.สิ รินยา จิระสวัสดิ์
กลุ่ม 2: ผศ.สุชาดา เจริ ญนิตย์
กลุ่ม 3: ดร.มานีนนั ท์ หรู รักวิทย์
กลุ่ม 4: อ.ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์
อ. นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล
ผศ.สุวรรณา งามเหลือ
อ.อัจฉรา เสรี พนั ธ์พานิช
อ.วุทธินนั ท์ อ๊อกกังวาล และ
อ.ดร.ปาจรี ย ์ หวังรุ่ งกิจ
อ.ดร.สุพตั รา ห.เพียรเจริ ญ
รศ.ดร.บุรินทร์ ศรี สมถวิล
อ.ยุทธ อุทยานินทร์

sirinya15@yahoo.com
suchada_cha@yahoo.com
maneenun@hotmail.com
pwattanavit@yahoo.com
nuannoy_tra@utcc.ac.th
suwanna_nga@utcc.ac.th
achara_se@hotmail.com
wuttinun.o@hotmail.com
pajareewrk@gmail.com
supatra.hor@gmail.com
nudett@hotmail.com
yuthautayarnin@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สังกัด
สานักคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
และประยุกต์ศิลป์
ศูนย์ภาษา
สานักทะเบียนและประมวลผล
กองสวัสดิการนักศึกษา

สถานที่ตดิ ต่อ
อาคาร 24 ชั้น 9

โทรศัพท์
02-697-6405

อาคาร 3 ชั้น 2
อาคาร 1 ชั้น 2
อาคาร 3 ชั้น 3

02-697-6438
0 -2697 - 6871 - 9
02-697-6912

กองกิจกรรมนักศึกษา

อาคาร 3 ชั้น 3

02-697-6922

http://department.utcc.ac.th/ut
ccswd/
https://www.facebook.com/utc
cosa/
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ค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตร 4 ปี โดยการประมาณการ
คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สาขาวิชา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การ
สื่ อสาร

ชั้น
ปี
1
2
3
4

ภาค

ค่ าลงทะเบียน

สาขาวิชา

ต้น

37,300

ปลาย

34,250

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
และการแปล
(แผน ก.)

ต้น

34,500

ปลาย

38,500

ต้น

38,750

ปลาย

34,350

ต้น

34,600

ปลาย

17,600

รวมตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชา
ภาษาญีป่ ุ่ น

1
2
3
4

269,850
ต้น

36,300

ปลาย

34,250

ต้น

34,500

ปลาย

38,500

ต้น

38,750

ปลาย

34,350

ต้น

34,600

ปลาย

รวมตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชา
ภาษาไทย
เพือ่ การ
สื่ อสาร

1
2
3
4

รวมตลอดหลักสู ตร

ต้น

36,300

ปลาย

34,250

ต้น

34,500

ปลาย

35,800

ต้น

34,550

ปลาย

38,550

ต้น

34,600

ปลาย

21,800
270,350

1
2
3
4

ภาค

ค่ าลงทะเบียน

ต้น

36,300

ปลาย

30,050

ต้น

34,500

ปลาย

34,300

ต้น

38,750

ปลาย

34,350

ต้น

38,800

ปลาย

17,600

รวมตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง

1
2
3
4

21,800
273,050

ชั้น
ปี

264,650
ต้น

36,300

ปลาย

34,250

ต้น

38,700

ปลาย

38,500

ต้น

40,250

ปลาย

40,050

ต้น

31,900

ปลาย

รวมตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชาภาษา
เกาหลี

1
2
3
4

รวมตลอดหลักสู ตร

19,100
279,050

ต้น

36,300

ปลาย

34,250

ต้น

34,500

ปลาย

34,300

ต้น

34,550

ปลาย

34,350

ต้น

30,400

ปลาย

30,200
268,850
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สาขาวิชา

ชั้น
ปี

สาขาวิชา
ภาษาจีน

1
2
3
4

ถาค

ค่าลงทะเบียน

สาขาวิชา

ต้น

40,500

ปลาย

38,450

ต้น

38,700

สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น
ปริ ญญาตรี ใบที่
สอง

ปลาย

35,800

ต้น

38,750

ปลาย

38,550

ต้น

34,600

ปลาย

17,600

รวมตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชา
ภาษาจีน
ปริญญาตรี
ใบทีส่ อง

1

2

3

282,950
ต้น

27,900

ปลาย

21,650

ร้อน

15,550

ต้น

27,600

ปลาย

25,900

ร้อน

15,600

ต้น

17,750

รวมตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชา
ภาษาเกาหลี
ปริญญาตรี
ใบทีส่ อง

1

2

3
รวมตลอดหลักสู ตร

151,950
ต้น

27,900

ปลาย

21,650

ร้อน

15,550

ต้น

26,100

ปลาย

21,700

ร้อน
ต้น

ชั้น
ปี
1

2

3

ถาค

ค่าลงทะเบียน

ต้น

23,700

ปลาย

17,450

ร้อน

11,350

ต้น

21,900

ปลาย

25,900

ร้อน

15,600

ต้น

30,350

รวมตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสื่ อสาร
ปริญญาตรีใบที่
สอง

1

2

3

146,250
ต้น

27,900

ปลาย

25,850

ร้อน

11,350

ต้น

26,100

ปลาย

30,100

ร้อน

11,400

ต้น

30,350

ปลาย

30,350

รวมตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชา
ภาษาจีนเพือ่
อาชีพ/ภาษา
และวรรณคดี
จีน (2+2)

1

193,400
ต้น

53,100

ปลาย

45,050

ร้อน

21,000

ต้น

45,300

ปลาย

45,100

19,800

ร้อน

15,000

21,950

ต้น

-

ปลาย

-

ต้น

-

ปลาย

-

154,650

2

3
4
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การกู้ยมื เพือ่ การศึกษา (กยศ. และ กรอ.)
สาขาวิชาที่ให้กยู้ มื ของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มีดงั นี้

การกู้ยมื กรอ.
-

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
สาขาวิชาภาษาเกาหลี

การกู้ยมื กยศ.
-

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

รายละเอียดเพิม่ เติม : กองสวัสดิการนักศึกษา http://department.utcc.ac.th/utccswd/
สอบถามเพิ่มเติมผ่าน Page Facebook: office of utcc student welfare
https://m.facebook.com/groups/146882095355468?ref=m_notif
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