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Sripatum
University

The Leading University
for the New Generation

“ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรามุ่งมั่นจะใช้เวลา 4 ปี
เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนคุณภาพในแถวหน้าของทุกวงการ”

Vision

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ� แหล่งสร้างมืออาชีพ
มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

Mission

มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่กอปรด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม
ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษา รู้หลักวิทยาการ รู้คิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี
รู้นำ�การแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคมและดำ�รงตนอย่างมีคุณค่า
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Message from
President

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นน�ำส�ำหรับคนรุ่นใหม่ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศ
ตลอดระยะเวลา 43 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นต้นมา เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม พร้อมทั้งน�ำองค์ความรู้ที่มีออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
ตามกระแสของโลก แนวความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างผลงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพราะเราตระหนักดี
ว่า เราเป็นต้นน�้ำของการสร้างคนให้กับประเทศชาตินั่นเอง
ส�ำหรับในปีการศึกษา 2556 นี้ เรายังคงมุ่งพัฒนานักศึกษาใหม่ ให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญ 4 ประการ คือ หลักสูตรสู่อนาคต เรียนรู้อย่าง
แตกต่าง สภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นใจ
เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โอกาสจึงเป็นของคนที่รู้ทันโลกเท่านั้น มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงมี
คณะและสาขาวิชาที่ทันสมัย รองรับความต้องการและต�ำแหน่งงานในอนาคต เราเชื่อมั่นว่าหากนักศึกษาได้เลือก
เรียนในสาขาอาชีพที่ตนเองต้องการ และได้รับการเรียนการสอนในบรรยากาศการท�ำงานจริงกับคณาจารย์ที่
มีความเป็นมืออาชีพ จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เป็นอย่างดี เมื่อส�ำเร็จการศึกษาก็จะเป็นคนที่มี
คุณภาพสามารถยืนอยู่ในแถวหน้าของทุกวงการอาชีพได้ และพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาค
ภูมิในอนาคตอันใกล้นี้
ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านด้วยความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าตลอดระยะเวลาแห่งการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ดีแห่งการ
บ่มเพาะ และเก็บเกี่ยวความรู้ ตลอดจนประสบการณ์อันมีค่าของทุกท่านต่อไป

(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)
อธิการบดี
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ดร.สุข พุคยาภรณ์
ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศรีปทุม

...ผมดีใจและเป็นสุขมากที่วิทยาลัยศรีปทุมได้เป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะว่าเมื่อผมจากโลกนี้ไป
อยู่โลกอื่น ถ้าคนในโลกนั้นถามผมว่าตอนอยู่ในโลกมนุษย์คุณได้ท�ำ อะไรบ้าง? ผมก็จะได้ตอบอย่าง
เต็มภาคภูมิว่าผมสร้างมหาวิทยาลัย ให้คนได้เรียนปีละเป็นหมื่นๆ คนมาแล้ว...
โดยเริ่มจากการพายเรือขายของ ซื้อขายของชำ� ซื้อขายข้าวเปลือกจนกระทั่ง
ซื้อโรงสีดำ�เนินการเองใน พ.ศ. 2490 ใช้เวลาตั้งตัวในระยะต้นตั้งแต่ พ.ศ.
2475-2490 รวมระยะเวลา 15 ปีเศษ
ในปี พ.ศ. 2496 ดร. สุข พุคยาภรณ์ได้เริ่มงานรับเหมาก่อสร้าง
โดยร่วมกับเพื่อนตั้งบริษัทส่งเสริมสถาปัตย์ที่บริเวณประตูน�้ำ ซึ่งกิจการเจริญ
รุ่งเรืองขึ้นเป็นลำ�ดับ
ดร. สุข พุคยาภรณ์ สะสมประสบการณ์จากการทำ�งานและการศึกษา
ด้วยตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตถือเป็นบทเรียน ไม่เคยท้อถอย
และคติประจำ�ใจที่ผู้ใกล้ชิดได้ยินได้ฟังท่านพูด อยู่เสมอคือ “การศึกษา คือชีวิต
การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการกระทำ�
ในปี พ.ศ. 2475 ดร. สุข พุคยาภรณ์ ได้แยกตัวออกมาทำ�การค้าเอง ชีวิตคือการกระทำ�”

ชีวิตในเยาว์วัย
ดร. สุข พุคยาภรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2459 ที่บ้านริมน�้ำ
ตำ�บลคลองสิบ อำ�เภอหนองจอก จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนที่ 5 ของ
นายพุกและนางหรั่ง พุคยาภรณ์
ดร. สุข พุคยาภรณ์ ได้รบั การศึกษาเบอื้ งต้น ทีว่ ดั แสนเกษม จนจบประถม
การศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2470 หลังจากนั้นได้บวชเป็นสามเณร 30 วัน แล้ว
จึงลาสิกขา เพื่อกลับไปช่วยบิดามารดาทำ�การค้า
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- กรรมการและที่ปรึกษา
สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ในปี พ.ศ. 2510 รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชน จัดการศึกษาในระดับ 		 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมผู้กำ�กับนักศึกษาวิชาทหาร แห่งประเทศไทย
อาชี ว ศึ ก ษา ดร. สุ ข พุ ค ยาภรณ์ จึ ง ได้ ส ร้ า งสถาบั นการศึ ก ษาระดั บ
- นายกสมาคมโรงสี
อาชีวศึกษา และขยายกิจการออกไปหลายแห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนไทย
- สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพฯ
บริหารธุรกิจและพาณิชยการ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โรงเรียน
- ประธานกลุ่มโรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ
พัฒนวิทย์ โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจ
- ประธานศูนย์เยาวชนบางเขน
ชลบุรี โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ โรงเรียนโปลีเทคนิคเชียงราย
- ประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพาณิชยการ และ
โรงเรียนสุขฤทัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราเชิดชูเกียรติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราอื่นๆ ที่ได้รับ คือ
จากวิทยาลัยศรีปทุมสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมแบ่งเบาภาระ
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดร. สุข พุคยาภรณ์ จึงได้ก่อตั้งวิทยาลัย
- เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1
ศรีปทุม โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเดจ็ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- เหรียญกาชาดสรรเสริญ
พระราชทานนามวิ ท ยาลั ย และเสด็ จ พระราชดำ � เนิ น เปิ ด อาคารเรี ย นหลั ง แรก
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515
ดร. สุข พุคยาภรณ์ เอาใจใส่ต่อการดำ�เนินกิจการของวิทยาลัยแห่งนี้ อนุสรณ์แห่งความทุ่มเทอันยิ่งใหญ่
ถึงแม้ ดร. สุข พุคยาภรณ์ จะจากโลกนี้ไป เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
ด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์มาบริหารและเป็นอาจารย์สอน
มุ่งมั่น พัฒนาอย่างไม่ย่อท้อ จนทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) ได้อนุญาต พ.ศ. 2535 สิริรวมอายุได้ 76 ปี แต่ท่านได้ทิ้งไว้ซึ่งหลักการสำ�คัญในการ
ให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2530 นำ�ความ ดำ �เนินงานเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม อันได้แก่ “ริเริ่ม รอบรู้
ปลาบปลื้ม และภาคภูมิใจมาสู่ท่านเป็นอย่างมาก ต่อมา ดร. สุข พุคยาภรณ์ รวดเร็ว และเรียบร้อย” รวมทั้งอนุสรณ์แห่งความทุ่มเทอันยิ่งใหญ่ตลอด
เล็งเห็นว่ามี เยาวชนที่อยู่ห่างไกลอีกเป็นจำ�นวนมาก ต้องการศึกษาหาความรู้ ชีวิตของท่าน คือ สถาบันอุดมศึกษาซึ่งกำ�ลังเจริญก้าวหน้า มีความสมบูรณ์
ในทุกๆ ด้าน พร้อมที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ
จึงขออนุญาต เปิดวิทยาเขตชลบุรีอีกแห่งหนึ่ง ในปีพ.ศ. 2530
ต่อไป
ตำ�แหน่งที่ส�ำ คัญ
ด้วยประสบการณ์ ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ดร. สุข
พุคยาภรณ์ ได้ด�ำ รงตำ�แหน่งที่สำ�คัญๆ หลายตำ�แหน่ง อาทิ
- นายกสภามหาวิทยาลัยและผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
		 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรงเปิดป้ายวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2513 บนพื้นฐานปรัชญา การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
มหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรก
ของประเทศไทย ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 โดย
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผูท้ มี่ คี วามเชอื่ ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ และได้รบั
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเดจ็ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานนาม
“ศรีปทุม” พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว”
รวมทั้งเสด็จพระราชดำ�เนินเปิดป้ายนามสถาบันและพระราชทานปริญญาบัตร
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา รุ่นที่ 1, 2 และ 3

จากสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดำ�เนินเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาคารพญาไท
ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความต้องการในการ
พัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนอื่ งสำ�หรับผูบ้ ริหาร ซึง่ เปน็ ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วาม
สำ�คัญยิ่งขององค์กร จึงได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำ�หรับนักบริหาร ปัจจุบันตั้งอยู่
ณ อาคาร SM Tower ชั้น 17 เขตพญาไท

ขยายสู่วิทยาเขตชลบุรี
ในปีการศึกษา 2530 มหาวิทยาลัยได้ขยายวิทยาเขตออกไป เพื่อ จากพันธกิจสู่บัณฑิตที่เพียบพร้อม
นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลามากกว่า 4 ทศวรรษ
เป็นการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล
และตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค โดยได้จัดตั้งวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ปฏิบัติพันธกิจหลัก 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา
ที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ คือ การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำ�นุบำ�รุงศิลป
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายนาม
“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็นประธานเปิด
อาคาร “ดร.สุข พุคยาภรณ์” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็นประธานเปิด
อาคาร “สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2539

1. ด้ า นวิ ช าการ ถื อ เป็ น หั ว ใจสำ � คั ญ ที่ สุ ด ของระบบการศึ ก ษา
วัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วน โดยมีปณิธานที่จะสร้างบัณฑิตศรีปทุมให้เป็นผู้
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การส่ง
กอปรด้วย “ปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม”
เสริมคณาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้วยทุนการศึกษาต่อทั้งใน
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้สำ�เร็จการศึกษาออกสู่สังคม และทำ� และต่างประเทศ ทุนวิจัย ทุนส่งเสริม การแต่งตำ�รา ทุนอบรมและศึกษาดูงาน
หน้าที่รับใช้ประเทศชาติ นำ�มาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำ�ลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ต่างประเทศ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาขา
พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนีใ้ ห้กา้ วไปข้างหน้าเปน็ “มหาวิทยาลัยชัน้ นำ�สำ�หรับคน วิชาชีพต่างๆ นอกจากระบบการประกันคุณภาพที่ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว
มหาวิทยาลัยยังได้รบั การรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล
รุ่นใหม่” อย่างแท้จริงต่อไป
ISO 9001:2000 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งระบบ
จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2545
มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในภูมิภาค
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนา ทั้งด้าน
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด ดำ � เนิ นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี 52
คุณภาพและกายภาพ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ
หลักสูตร ปริญญาโท 21 หลักสูตร และปริญญาเอก 10 หลักสูตร โดยกำ�หนด
โดยสรุปดังนี้

AW_Manual_Book_2013.indd 11

1/23/13 10:46 AM

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดอาคาร “ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์”
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2543

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็นประธานเปิด อาคาร “30 ปีศรีปทุม”
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2544

ให้มีการผสมผสานทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นและปฏิบัติได้
นอกจากการสอนในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการฝึกงานใน
สถานประกอบการจริง ในปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบนั มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในจำ�นวน 17 สถาบัน เข้าโครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเป็นโครงการนำ�ร่องของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

สวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2541
• รางวัลชนะเลิศการออกแบบสถาปัตยกรรม ในการประกวดผล
งานการออกแบบระดับนานาชาติ ในหัวข้อ The Architecture and Cities in
the 21st Century หรือสถาปัตยกรรมและเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดโดย
Union Internationale des Architectes (UIA) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยผลงานชิ้นนี้ถูกนำ�ไปแสดง ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ใน
เดือนกรกฎาคม 2545 ด้วย

ความสำ�เรจ็ ของนักศึกษาทีเ่ กิดจากผลงานด้านวิชาการ ซึง่ นำ�ความภาค
• รางวัลเกียรติยศ (Honorable) จากผลงาน Recreating the
ภูมิใจมาให้กับมหาวิทยาลัย และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
• รางวัลเกียรติยศ ALEXANDROS TOMBAZIS PRIZE จากผล Pedestrian Shopping Street along the Old Waterway ในการประกวด
งาน The Bangkok Kitchen ในการประกวดแบบระดับนานาชาติ จัดโดยสมา แบบระดับนานาชาติ หัวข้อ Celebration of Cities จัดโดยสมาพันธ์สถาปนิก
พันธ์สถาปนิกนานาชาติ (Union Internationale des Architectes) ณ ประเทศ นานาชาติ (Union Internationale des Architectes) ณ ประเทศฝรั่งเศส

AW_Manual_Book_2013.indd 12

1/23/13 10:46 AM

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
อนุปริญญาและประกาศนีบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา รุ่นที่ 1, 2 และ 3

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำ�ปี
• รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์หนุ่ ยนต์สมองกล ประเภทหุน่ ยนต์บริการ
และรางวัลหุน่ ยนต์ขวัญใจประชาชน ในการแข่งขัน Partner Robot ในมหกรรมหุน่ 2555 นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต (นักศึกษาทุนกิจกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์
ยนต์นานาชาติ “Robo Festa 2001” ที่เมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความ
• รางวัลอันดับ 2 การประกวดออกแบบนานาชาติ International
Council for Caring Community 2005 (ICCC United Nations ACSA) สำ�คัญของการใช้เทคโนโลยีเพอื่ พัฒนาการเรยี นการสอน และเปน็ เครือ่ งมือสำ�หรับ
อาจารย์นักศึกษาในการแสวงหาความรู้ ด้วยการมุ่งสู่ความเป็น ICT Campus
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยการสนับสนุนและความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำ�ระดับโลกด้าน ICT เพื่อ
• รางวัลชนะเลิศจากการประกวดพูดสุนทรพจน์ ในฐานะนักศึกษา โอกาสการเรยี นรูใ้ ห้กบั นักศึกษาและเพมิ่ ประสิทธิภาพให้กบั เจา้ หน้าทีเ่ พอื่ การบริการ
แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยไป่เซ่อ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี ที่ดีขึ้น
2554

AW_Manual_Book_2013.indd 13

1/23/13 10:47 AM

3. ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม
ทุกวิทยาเขตติดกับถนนสายหลักของประเทศ นักศึกษาจึงเดินทางมาได้อย่าง
สะดวกสบาย รวมทัง้ ยังตระหนักถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายในทีเ่ อือ้ ต่อวิถชี วี ติ
ความเปน็ นักศึกษา จึงมุง่ จัดภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม ในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้
รับรางวัล “หน้าบ้านน่ามอง” จากกรุงเทพมหานคร นอกจากนีย้ งั มีการก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ขึ้นหลายอาคาร ดังนี้
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
เปดิ ทำ�การในปี พ.ศ. 2535 โดยสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2536 เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ภายในอาคารประกอบด้วย ที่ท�ำ การฝ่ายบริหาร
ห้องเรียน และห้องประชุม ความจุ 1,200 ที่นั่ง

อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11)
อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ มีพนื้ ทีร่ วม 53,000 ตารางเมตร ตัง้ แต่ชนั้ 1-7
เปน็ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามทันสมัยแห่งหนึง่ โดยนำ�นวัตกรรมด้าน IT เข้า
มามีสว่ นร่วมในการทำ�งานของห้องสมุด ได้รบั การออกแบบตกแต่งอย่างทันสมัย
ด้วยรูปลักษณ์ที่ออกแบบจัดวางอย่างมีดีไซน์ โดดเด่นด้วยการเป็นศูนย์รวม
ความบันเทิงอย่างดี มีห้องพิเศษต่างๆ อย่างห้องคาราโอเกะที่ใช้ระบบไอทีเข้ามา
ช่วย พร้อมด้วยห้องชมภาพยนตร์ได้ฟรี ตั้งแต่ชั้น 8-14 เป็นห้องเรียน โดยใน
ชั้น 8 จัดเป็นมุมพักผ่อนสบายๆ ในสวนลอยฟ้าที่ร่มรื่น พร้อมด้วยมุมบริการ
เครื่องดื่ม ชั้น 14 เป็นห้องบรรยาย 3 ห้อง ที่สามารถจุคนได้ถึงห้องละ 200
คน ที่นั่งเป็นสเต็ปแบบโรงภาพยนตร์
ด้ า นซ้ า ยของตั ว อาคารสู ง 4 ชั้ น จั ด เป็ น ห้ อ งโถงโล่ ง สำ � หรั บ จั ด
นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ อาคารนีม้ หี อ้ งเรียน 80 ห้องเรยี น และมีชนั้ ใต้ดนิ
2 ชัน้ เพยี บพร้อมด้วยการจัดการภายในตัวอาคาร สะดวกสบายด้วยบันไดเลือ่ น
จำ�นวน 34 ชุด จากชั้นล่างจนถึงชั้นที่ 14 นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่น�ำ
ระบบขนส่งทางแนวราบมารองรับการใช้งานของนักศึกษา ภายในอาคารประกอบ
ด้วย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย
วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันภาษาและะวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม

อาคาร สยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)
เปิดทำ�การในปี พ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2539 เป็นอาคารสูง 15 ชั้น จัดเป็นศูนย์รวมของคณะที่จัดการเรียน
การสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศูนย์มีเดีย “ดร.วีระ ปิตรชาติ”
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในอาคารนี้ประกอบ
เป็นอาคาร 4 ชั้น ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านวิทยุกระจาย
ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ห้องเรียน
เสียง และวิทยุโทรทัศน์ที่ทันสมัยสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เพื่อให้
และห้องประชุม
นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติและพร้อมที่จะก้าวไปสู่การทำ�งานแบบมืออาชีพ โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)
เปดิ ทำ�การในปี พ.ศ. 2544 โดยสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม เสด็จพระราชดำ�เนนิ เปดิ อาคารศูนย์มเี ดยี อย่างเปน็ ทางการ เมอื่ วันที่ 15 มกราคม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนนิ มาทรงเปน็ ประธานในพิธเี ปดิ เมอื่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2544
ภายในอาคารประกอบด้วยอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ
พ.ศ. 2544 เปน็ อาคารสูง 12 ชัน้ ภายในอาคารประกอบด้วยทีท่ ำ�การของคณะ
นิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์ที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง (Audio Recording Studio)
ศูนย์สขุ ภาพ ศูนย์กฬี าในร่ม และห้องเรยี นทีม่ โี สตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษาทีท่ นั จ�ำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบตั กิ ารฝึกออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและตัด
ต่อเสียง (Audio Broadcast and Audio Editing) จ�ำนวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติ
สมัยทุกห้อง
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อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
การถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ (Studio) พร้อมห้องควบคุมการถ่ายท�ำ (Control
เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ประกอบด้วยส่วนของศูนย์อาหาร 4 ชั้น และส่วน
Room) จ�ำนวน 2 ห้อง ห้องตัดต่อระบบ Linear จ�ำนวน 5 ห้อง ห้องตัดต่อ
กิ
จ
การนั
กศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ เพื่อการให้บริการแก่นักศึกษา
ระบบ Non-Linear จ�ำนวน 4 ห้อง ห้องแปลงระบบเทป (Tape Transfer) จ�ำนวน
1 ห้อง ห้องปฏิบตั กิ ารสถานีโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU ทีส่ มบูรณ์แบบ
Channel) จ�ำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยุชุมชน (Community Radio)
อาคาร “ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์” วิทยาเขตชลบุรี
จ�ำนวน 1 ห้อง และชุดอุปกรณ์ถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (Outdoor
เปดิ ทำ�การในปี พ.ศ. 2543 โดยสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
Equipment) จ�ำนวน 9 ชุด
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
จากความพร้อมของห้องปฏิบตั กิ ารและอุปกรณ์ดงั กล่าว ศูนย์มเี ดียจึง 2543 เป็นอาคารเอนกประสงค์สูง 14 ชั้น เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน
ได้ด�ำเนินโครงการผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ทันสมัย ประกอบด้วยห้องประชุมสัมมนาขนาด 800 ที่นั่ง สำ�นักงานต่างๆ
โดยใช้ชื่อสถานีว่า “SPU Channel” และโครงการผลิตรายการวิทยุออกอากาศ ห้องสมุดสื่อประสม (Multimedia Library) Self Access Learning Center
ทางสถานีวิทยุชุมชน FM.88.25 MHz โดยใช้ชื่อสถานีว่า “SPU Radio” เพื่อ ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้ ค้นคว้า ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ ห้องบรรยาย 50
เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาคณะต่างๆ ได้เข้ามาเป็นทีมงานในการผลิตงานทัง้ เบือ้ งหน้า ห้อง พร้อมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
สิง่ ทีน่ า่ สนใจของอาคารหลังนี้ คือ มีการติดระบบเสาอากาศทีวไี ปยังทุก
และเบือ้ งหลัง ซึง่ จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การปฏิบตั งิ านจริงให้กบั นักศึกษา
ห้อง เพื่อรองรับการเรียนการสอนทางไกลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้บุคลากรของศูนย์มีเดียยังมีความเป็นมืออาชีพสูง สามารถ
อาคารศูนย์กิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ใ นการเรี ย นการสอนรายวิ ช าต่ า งๆ ในสาขาวิ ช า
เปิดทำ�การในปี พ.ศ. 2546 โดยจัดให้เป็นศูนย์กิจกรรมกีฬา ศูนย์อาหาร
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการ
และศู
น
ย์
ส
ขุ ภาพให้แก่นกั ศึกษา ระบบการบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความ
ประชาสัมพันธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี นักศึกษาคณะต่างๆ สามารถ
เลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และการ ปลอดภัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในบางรายวิชา เป็นวิชาเลือกเสรี เพือ่ เสริมทักษะให้กบั 9001:2000 โดยระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกอาคารจะติดตั้งระบบ
ตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะน�ำไปใช้เป็นทางเลือกในการประกอบ โทรทัศน์วงจรปิดไปยังห้องควบคุม พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยชายหญิงที่ทำ�หน้าที่ดูแลความเรียบร้อยประจำ�ทุกชั้นของอาคารและสถานที่ภายใน
อาชีพในอนาคตได้อีกด้วย
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความอบอุ่นใจแก่นักศึกษา
ศูนย์กีฬาในร่ม (Gymnasium)
วันที่ 26 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล SVN
ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 12 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) มีสนามกีฬาให้บริการ
Awards
ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดใหญ่ ในฐานะที่เป็น
นักศึกษา สามารถใช้ในการออกกำ�ลังกายในการเรยี นวิชาพลศึกษา หรือใช้ส�ำ หรับ
มหาวิทยาลัยไทยทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนา ด้วยพืน้ ฐานแห่งจิตสำ�นึกอันแน่วแน่ ในความรับ
ฝึกซ้อม และจัดการแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอก
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ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และสร้างคนรุน่ ใหม่ให้เกิดคุณค่าแห่งชีวติ ด้วย
หลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้ให้ต่อสังคม
วันที่ 30 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุมยังคว้ามาได้อกี 1 รางวัล
คือ รางวัลด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภท
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ดีเด่นแห่งชาติ จากสมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและนันทนาการแห่งประเทศไทย
วันที่ 26-28 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับเกียรติจาก
คณะกรรมการอำ�นวยการจัดการแข่งขัน อันประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) และสมาพันธ์กีฬามหาวิทยาลัย
โลก (FISU) ให้เป็นคณะกรรมการดำ�เนินงานการจัดการแข่งขันวู้ดบอลชิงชนะ
เลิศ กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 2 ปี 2549 ณ กรุงเทพมหานคร และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติให้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกภาคฤดูรอ้ น
ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2550
ณ ประเทศไทย

4. ด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญกับพัฒนาการ
ของนักศึกษา จึงส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ทัศนคติ ความรอบรู้ วิสัยทัศน์ ความเบิกบาน และคุณธรรม โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทุกสาขาวิชา
ของแต่ละคณะดำ�เนนิ การ จึงเปน็ ส่วนหนึง่ ของโอกาสทีน่ กั ศึกษาจะได้แสดงความ
ปี 2550 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเหรียญทองเป็นอันดับ 2 ในการ
สามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังจัดให้มีศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษา
ที่พร้อมด้วยผู้ชำ�นาญการด้านจิตวิทยา คอยให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�อย่างใกล้ชิด แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ราชพฤกษ์เกมส์”
ปี 2551 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รบั เหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขัน
ควบคู่ไปกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา จนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดบริการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “วลัยลักษณ์เกมส์”
จิตวิทยาแนะแนวดีเด่น ประจำ�ปี 2548 ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ปี 2551 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาแชมป์เปียนคัพ ครั้งที่
5. ด้านการกีฬา กีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมความสมบูรณ์ ทั้ง 4 ประจำ�ปี 2551
ปี 2551 ชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
ด้านร่างกายและจิตใจ มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้มกี ารเล่นกีฬา สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะความสามารถทางการกีฬาของนักศึกษา และสนับสนุนการพัฒนา ประจำ�ปี 2551
ปี 2551 ชนะเลิศการแข่งขันเปตองทีมหญิง 2 คน ประจำ�ปี 2551
ด้านกีฬาอย่างต่อเนอื่ ง นอกเหนือจากการจัดความพร้อมด้านสถานที่ เพอื่ ส่ง
ปี 2552 ชนะเลิศทีมประเภทฟอยล์การแข่งขันฟันดาบชิงชนะเลิศ
เสริมการออกกำ�ลังกาย การส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันแล้ว ยังจัดให้มีทุนการศึกษาสำ�หรับนักกีฬาปีละ แห่งประเทศไทย
ปี 2552 รองชนะเลิศทีมชายการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้
ประมาณ 300 คน
แชมป์เปี้ยนชิพ 2009
ปี 2553 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษาแชมป์เปี้ยนชิพ ครัง้ ที่ 3
จากการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้าน
ปี 2553 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาแชมป์เปี้ยนคัพ
กีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2547 ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ปี 2554 ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟันดาบ 10th NAVY OPEN INTERอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รบั รางวัลเกียรติยศในฐานะผูส้ นับสนุนกีฬา
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NATIONAL FENCING CHAMPIONSHIPS 2011
ปี 2554 รางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษาแชมเปี้ยนชิพ
ครั้งที่ 4
ปี 2555 ชนะเลิศทีมหญิง - ทีมชาย การแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ปี 2555 ชนะเลิศบุคคลหญิง-บุคคลชาย การแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษา
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมยังได้รับคำ�สั่งแต่งตั้งจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปน็ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการ
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2555) และ
ยังได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
การจัดการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011 จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
ในปี 2554 อีกด้วย
ในระยะเวลากว่า 43 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
ด้านวิชาการ เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
และบุคลากรของสถาบัน ตลอดจนสิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพอื่ ให้พร้อม
ในการเปน็ แหล่งถ่ายทอดความรู้ ผลักดันให้นกั ศึกษาทุกคนออกไปเปน็ บัณฑิตที่
มีคุณภาพ และประสบความสำ�เร็จในการประกอบอาชีพ
มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ในการ
ถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษา และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม
ตลอดมา และพร้อมที่จะพัฒนาสถาบันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เป็นสถาน
ศึกษาที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำ�เร็จ และเคียงข้างนักศึกษาทุกคนตลอดไป
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Board
of
Trustees
สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ John Dewey University Consortium of America
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
นายกสภามหาวิทยาลัย

วศ.บ. (วิศวกรรมโครงสร้าง) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology
D.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology

นายปราโมทย์ โชติมงคล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สนง. ก.พ. รุ่นที่ 6 (หลักสูตร 1)
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39
ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

B.S. (Business Administration), Mississippi University for Women, U.S.A.
M.Ed. (School Administration), Mississippi State University, U.S.A.
Psy.D. (Organizational Management) Alliant International University, U.S.A.

07

06
AW_Manual_Book_2013.indd 18

ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กศ.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
M.S. (Audio Visual Education), Indiana University, U.S.A.
Ed.D. (Honoris Causa) (Education Administration)
Kensington University, California, U.S.A.

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

B.E. (Mechanical Engineering), University of Tasmania, Australia (ทุนโคลัมโบ)
M.Sc. (Applied Thermodynamics), (King’s College London) University of London, U.K.
Ph.D (Heat Transfer), University of London, U.K. (ทุน British Council)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

M.S. (Research and Statistical Methodology) University of Northern Colorado, U.S.A
Ph.D. (Applied Statistics and Research Methods), University of Northern Colorado, U.S.A.

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16

08
09
10

ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19

05

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

11
12

ดร.สนั่น อังอุบลกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

B.A. (Business Administration), Oglethorpe University, Georgia, U.S.A.
Mini MBA รุ่น 1 จัดโดยธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 3
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

น.บ. (นิติศาสตร์) (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

LL.M. Yale University, U.S.A.
S.J.D. Northwestern University, U.S.A.

นางรัศมี วิศทเวทย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ร.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยกองทัพบก หลักสูตรหลักประจำ� รุ่นที่ 39 ปี 2536-2537
นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส. 1) รุ่นที่ 25 สำ�นักงาน ก.พ.
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 5 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรม
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปปร.9)
สถาบันพระปกเกล้า

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์ การคลัง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พศ.ม. (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายกฤช กาญจนาภา

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กศ.บ. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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President

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี

B.S (Business Administration), Mississippi University For Woman, U.S.A.
M.Ed. (School Administration), Mississippi State University, U.S.A.
Psy.D. (Organizational Management), Alliant International University, U.S.A.

ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 19
e-mail : rutchaneeporn.po@spu.ac.th
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University
Administrators
01

ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

กศ.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

05

M.Sc. (Electrical Engineering), Stanford University, U.S.A.
Ph.D. (Electrical Engineering), University of Missouri, Rolla,
U.S.A.

e-mail : chatra.sh@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน

ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

e-mail : narong.yo@spu.ac.th

06

พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ที่ปรึกษาอธิการบดี

ร.บ. (รัฐศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยตำ�ารวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
รองอธิการบดี
และรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Eng. (Civil Engineering), University of Florida, U.S.A.
Ph.D. (Civil Engineering), University of Florida, U.S.A.
e-mail : wirat.le@spu.ac.th

e-mail : seri.ph@spu.ac.th

03

รองอธิการบดี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S. (Education),Indiana University Bloomington, U.S.A.
Ed.D. (Honoris Causa) (Education Administration), Kensington
University, California, U.S.A.

02

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

07

อาจารย์โสภิต ภาโนมัย
รองอธิการบดี

ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

M.P.A. (Public Affairs) Kentucky State University, U.S.A.

ประกาศนียบัตร (การป้องกันราชอาณาจักร)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง
กระทรวงยุติธรรม

e-mail : sopit.pa@spu.ac.th

e-mail : jakthip.ch@spu.ac.th

04

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี สมบุญธรรม
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการจัดการศึกษาออนไลน์
วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
e-mail : supannee.so@spu.ac.th

08

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
รองอธิการบดี

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

M.B.A. (Management Information), University of
Houston, U.S.A.
Psy.D. (East-West Psychology), Arcadia University, U.S.A.
e-mail : junya.po@spu.ac.th
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09

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์
รองอธิการบดี

ศ.บ. (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ

บช.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Certificate in Visiting Colleague Program, University of Hawaii at
Manao, U.S.A.

Cert. (Higher Education management) University of Oxford
and University of Warwick, United Kingdom

ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8

ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2

e-mail : kaiyaporn.pa@spu.ac.th

e-mail : premjit.so@spu.ac.th

10

อาจารย์กุศล สังขนันท์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย
และรักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์

14

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.I.E. (Industrial Engineering),
Mississippy State University, U.S.A.
e-mail : kitikul.pu@spu.ac.th

12

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6

e-mail : kusol.sa@spu.ac.th

อาจารย์กิติกุล ปุณศรี

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ
M.B.A. (Business Administration), University of New Haven,
U.S.A.
D.B.A. (Marketing and International Business), University of
Sarasota, U.S.A.

น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

11

ดร.กมล ชัยวัฒน์

e-mail : kamol.ch@spu.ac.th

15

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ
ร.บ. (การต่างประเทศและการทูต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.A. (International Relations), University of Kansas, U.S.A.
Cert. (Hotel Management), Cornell University, U.S.A.
e-mail : chinda.te@spu.ac.th

อาจารย์กฤช กาญจนาภา

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำ�สำ�นักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กศ.บ. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
e-mail : grit.ga@spu.ac.th
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อาจารย์กุศล สังขนันท์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย
และคณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
20

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

21

e-mail : manin.ch@spu.ac.th

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และรักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

e-mail : wirat.le@spu.ac.th

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอก ดร.เสรี พุกกะมาน
ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

M.B.A. (Marketing In English), National Institute of Development
Administration
Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology

e-mail : vichit.uo@spu.ac.th

26

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณบดีคณะบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการ
และหัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ

e-mail : varapa.ra@spu.ac.th

23

ดร.กมล จิราพงษ์

คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

e-mail : titaporn.si@spu.ac.th

e-mail : kamon.ji@spu.ac.th
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อาจารย์วราภา รักราชการ

วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.B.A. (Business Administration) California State University,
U.S.A.

e-mail : seri.ph@spu.ac.th

e-mail : ravipa.la@spu.ac.th

19

คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
D.I.B.A. (International Managment), Nova Southeastern
University, U.S.A.
D.B.A. (Marketing), University of Sarasota, U.S.A.

ศ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

e-mail : monticha.kh@spu.ac.th

22

รองอธิการบดี
และรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

M.Eng. (Civil Engineering),University of Florida, U.S.A.
Ph.D. (Civil Engineering), University of Florida, U.S.A.

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
พบ.ม. (บริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
D.B.A. (Business Administration), Nova Southeastern
University,U.S.A.

MFA. (Graphic Design) Massachusetts College of Art, U.S.A.
cert.In film Making, New York university, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : chonlathis.ei@spu.ac.th

ออ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18

24

M.Sc. (Mechanical Engineering) Southern Illinois University,
U.S.A.
Ph.D. (Mechanical Engineering) North Carolina State University, U.S.A.

e-mail : kusol.sa@spu.ac.th

อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

M.Arch. (Architecture), Illinois institute of Technology, U.S.A.
Ph.D. (Architecture), Illinois institute of Technology, U.S.A.

27

ดร.อภิรดี อำ�นรรฆมณี

ผู้อ�ำ นวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

D.B.A. (Management), Nova Southeastern University, U.S.A.
e-mail : apiradee.am@spu.ac.th
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28

อาจารย์ศรีพรหมา จันทร์เมือง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานการคลัง

32

บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป

36

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

M.A. (Economics), Long Island University, U.S.A.
e-mail : sriproma.ch@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บางเขน

B.S. (Engineering), University of South Florida, U.S.A.
M.S. (Computer Science), Naval Postgraduate School,
U.S.A.

e-mail : kitipoom.me@spu.ac.th

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D.Eng. (Computer Science), Asian Institute of Technology
e-mail : surasak.mu@spu.ac.th

29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา
และรักษาการผู้อำ�นวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ

33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

37

อาจารย์อุไรวรรณ วิพุทธิกุล
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักหอสมุด

e-mail : sasiporn.us@spu.ac.th

38

กศ.บ. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

B.S. (Business Administration) Strayer University U.S.A.
M.S. (Business Administration) Stayer University U.S.A.
Ph.D. (Management of Technology) School of Management
at Asian Institute of Technology

M.L.S. (Library Science), Emporia State University, U.S.A.

อาจารย์อุสรา สืบพงษ์สังข์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) เกียรตินิยมอันดับ
สอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
M.Bus (e-Business Marketing), University of Technology,
Sydney, Australia.
e-mail : usara.su@spu.ac.th
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ดร.พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ บางเขน
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

M.S. (Electrical Engineering), University of Houston, U.S.A.
Ph.D. (Computer Engineering), University of Houston, U.S.A.

e-mail : uraiwan.vi@spu.ac.th

e-mail : nilubon.si@spu.ac.th

31

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ บางเขน
M.Eng. (Software Engineering), Keio University, Japan
Ph.D. (Software Engineering), Keio University, Japan

e-mail : banjert.ch@spu.ac.th

34

ดร.ศศิพร อุษณวศิน

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.Ed. (Education Technology), The Pennsylvania State
University, U.S.A.
D.Ed. (Curriculum and Instruction), The Pennsylvania State
University, U.S.A.

Certificate in International Research Colorade Int. of EDU.
Inc., U.S.A.

30

ผู้อ�ำ นวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
e-mail : atcharaporn.ch@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล

e-mail : pilastpong.su@spu.ac.th

35

อาจารย์อนุชา ยูสานนท์

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร วิทยาคารพญาไท
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
M.Arch. (Architecture) University of Colorado at Denver,
U.S.A.
e-mail : anuchar.yu@spu.ac.th

39

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D. (Environmental Science), Hokkaido University, Japan.
e-mail : sunee.na@spu.ac.th
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40

ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

ผู้อำ�นวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ วิทยาคารพญาไท

ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
44

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อำ�นวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บางเขน

45

น.บ.ท. สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

49

ว.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์

คณบดีคณะบัญชี และรักษาการผู้อ�ำ นวยการหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต บางเขน

e-mail : komwut.wi@spu.ac.th

50

บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

M.A. (Interdisciplinary Studies: Marketing Communication),
DePaul University Chicago, lllinosi, U.S.A.
Ph.D (Mass Media & Communication), Temple University,
U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ

ผู้อำ�นวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาคารพญาไท

e-mail : titaporn.si@spu.ac.th

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

47

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สำ�หรับนักบริหาร
และผู้อำ�นวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาคารพญาไท

Psy.D. (Management), California School of Professional
Psyhology, U.S.A.

B.A. (Political Science), Ohio Northern University, U.S.A.
M.A. (Public Administration), Ohio Northern University, U.S.A.
Ph.D. (Public Administration), Golden Gate University, U.S.A.

e-mail : praphan.ch@spu.ac.th

e-mail : chaiya@spu.ac.th
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำ�เริง ฮินท่าไม้

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า บางเขน
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : samroeng.hi@spu.ac.th

e-mail : warat.ka@spu.ac.th

43

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
และผู้อำ�นวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บางเขน
M.S. (Civil Engineering), Texas A&M University-Kingsville,
U.S.A.
Ph.D. (Civil Engineering), West Virginia University, U.S.A.

e-mail : natsapun.pa@spu.ac.th

46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมวุธ วิศวไพศาล
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

D.B.A. (Business Administration and Infornation Systems),
Nova Southeastern University, U.S.A.

e-mail : rungsang.kr@spu.ac.th

ผู้อำ�นวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
บางเขน

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาคเสาร์-อาทิตย์

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
และผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ

e-mail : somchai.sr@spu.ac.th

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

LL.M. (Commercial Law), University of Bristol, UK
Ph.D. Doctor of Philosophy, University of Bristol, UK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต

ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์

รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร

รป.บ. (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

e-mail : niput.ji@spu.ac.th

น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

42

48

M.B.A. (International Trade-Finance), Gothenberg School
of Economics & Business Administration, Sweden

e-mail : chanvitaya.su@spu.ac.th

ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สำ�หรับนักบริหาร วิทยาคารพญาไท
พณ.บ. (พาณิชยศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

D.E.S. (Laws), Universite de Caen, France
Docteur en Droit, (Laws), Universite de Caen, France

41

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์

51

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมตะ ทัศนภักดิ์

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต

M.S. (Mechanical Engineering), Bradley University, IL, U.S.A.
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Pittsburgh,
U.S.A.
e-mail : amata.ta@spu.ac.th

1/23/13 10:47 AM

52

ดร.วราภรณ์ ไทยมา

ผู้อำ�นวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บางเขน
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

M.S. (Business Education), Southern New Hampshire University,
U.S.A.
Ed.D. (Administrative and policy Studies), University of Pittsburgh U.S.A.
e-mail : waraporn.th@spu.ac.th

53

56

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

M.Sc. (Engineering Business Management),
The University of Warwick, UK
Ph.D. (Management of Technology), Asian Institute of Tecnology.
e-mail : assadej.va@spu.ac.th

ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์

ผู้อำ�นวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ค.บ. (สังคมศาสตร์) วิทยาลัยครูสวนดุสิต
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม

D.B.A. (Business Administration), University of South
Australia, Australia
e-mail : prangtip.yu@spu.ac.th

54

รองศาสตรจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

ผู้อำ�นวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง วิทยาคารพญาไท
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S. (Civil Engineering), University of Washington, United States.
D.B.A. (Business Administration), Nova Southeastern University,
U.S.A.
e-mail : tortrakul.yo@spu.ac.th

55

รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ บุญยธโรกุล
ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ

ชป.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M.S. (Irrigation and Water Resources Engineering),
University of California, U.S.A.
Ph.D. (Irrigation Engineering), Colorado State University,
U.S.A.
e-mail : wiboon.bo@spu.ac.th
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ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

อาจารย์สุนันท์ อยู่คงดี

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

05

รองศาสตราจารย์วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

Cert. Internation Bussiness Dvelopment Program University of
California, LosAngeles, U.S.A.

e-mail : wanee.th@east.spu.ac.th

e-mail : sunanta.yu@east.spu.ac.th

02

อาจารย์ทัศนีย์ รัศมิทัต

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

06

M.S. (Physical Education), Emporia State University, U.S.A.
Ph.D. (Higher Education Administration),
University of North Texas, U.S.A.

e-mail : tasanee.sa@east.spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร
รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

B.S. (Psychology), Utah State University, U.S.A.
M.S. (Psychology), Utah State University, U.S.A.
Ph.D. (Psychology), Utah State University, U.S.A.

e-mail : chartchai.es@east.spu.ac.th

07

ดร.บุษบา ชัยจินดา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตชลบุรี
อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

M.P.A. (Public Affairs), Kentucky State University, U.S.A.
Psy.D. (Organization Management),
Alliant International University, U.S.A.
e-mail : busaba.ch@east.spu.ac.th
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อาจารย์นรินทร์ พนาวาส

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
M.S. Distinction (Telecommunications Science)
Assumption University

e-mail : chalermwoug.va@east.spu.ac.th

04

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
กศ.บ. (พลานามัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

B.S.E. (Mathematics), Adamson University, Philippines
M.A.Ed. (Administration and Supervisiion), Adamson
University, Philippines

03

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์

e-mail : narin.pa@east.spu.ac.th

08

อาจารย์ปรีชา ธีระวิทย์

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
กศ.บ. (เคมี) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
e-mail : preecha.th@east.spu.ac.th

1/23/13 10:47 AM

09

10

รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง

ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการหัวหน้าสำ�นักงานวิจัย
และแผน วิทยาเขตชลบุรี

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

กศ.บ. (เคมี) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Ph.D. (Science Education), Southern Illinois University,
Carbondale, U.S.A.

e-mail : kanchana.ma@east.spu.ac.th

e-mail : sutep.us@east.spu.ac.th

อาจารย์ณิชาภา เทียมคลี

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

14

พันเอก (พิเศษ) สุชีพ สินจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์) สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
e-mail : sucheep.si@east.spu.ac.th

e-mail : nidchapa.ti@east.spu.ac.th

11

อาจารย์บรรพต ปานจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

คบ. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
e-mail : banpot.pa@east.spu.ac.th

12

อาจารย์สิทธิชัย อิ่มอ่อง

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
กศ.บ. (คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
e-mail : sithichai.im@east.spu.ac.th
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ดร.จิราพร ระโหฐาน

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
19

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงษ์ จันทร์งาม
รองคณบดีคณะบัญชี วิทยาเขตชลบุรี

ศศ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ed.D. (Human Resources and Professional Development)
Victoria University Technology, Australia and Burapha
University

e-mail : jirapong.ch@east.ac.th

e-mail : jiraporn.ra@east.spu.ac.th

16

ดร.สอาด หอมมณี

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

20

พ.กศ. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) กระทรวงศึกษาธิการ
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
น.ด. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ วัจนสุนทร
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

Ph.D. (Education), Southern Illinois University at Carbondale,
U.S.A.
e-mail : siriluck.us@east.spu.ac.th
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e-mail : poonsap.va@east.spu.ac.th

ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตชลบุรี
พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง) มหาวิทยาลัยบูรพา
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พบ.ม. (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตชลบุรี
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

e-mail : saade.ho@east.spu.ac.th
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะ

e-mail : tautoung.pu@east.spu.ac.th
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อาจารย์ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รักษาการผู้อ�ำ นวยการสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป
วิทยาเขตชลบุรี

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
e-mail : dhanaporn@east.spu.ac.th

e-mail : parichat.ku@east.ac.th
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เกียรติยศ
และความภาคภูมิใจ
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมแสดงความยินดี

ด้วยความชื่นชมและความภาคภูมิใจกับทุกความสำ�เร็จ...ของคนรุ่นใหม่
ผลงานเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ ความภาคภูมิใจในผลิตผลของเมล็ดพันธ์ุ
แห่งความสำ�เร็จที่เราร่วมบ่มเพาะมา
รางวัลนักศึกษา
ประจำ�ปี 2555
1. ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลตกแต่งร้านค้ายอดเยี่ยม ระดับสาขา
โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ครั้งที่ 3
จัดโดย แม็คโครมิตรแท้โชห่วย
2. ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รับรางวัล “ผลงานยอดเยี่ยม ประเภท Embedded
System”การประกวดผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011
จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (SIPA)
3. นายทวีชัย ว่องวรพรรณ
ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณรางวัลการศึกษา
ดีเด่น งานประกาศเกียรติคุณรางวัลการศึกษาดีเด่น
จัดโดย กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. USR มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับรางวัล SVN Awards ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดใหญ่
โครงการ มอบรางวัล SVN Awards ส่งเสริมสังคม
และสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดใหญ่
จัดโดย เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย
(ประเทศไทย)
5. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารอาคารควบคุมด้านพลังงานดีเด่น
โครงการประกวด Thailand Energy Awards 2011
จัดโดย กระทรวงพลังงาน
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6. ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับรางวัลด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาดีเด่น
โครงการการประกวด Thailand Energy Awards 2011
จัดโดย กระทรวงพลังงาน
7. คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คว้า 9 รางวัล บุคลากร และนักศึกษาดีเด่น
งานสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
ครบรอบ 35 ปี
จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.)
8. นายสิทธิพล วรรณนิยม
คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาหัวข้อ
“หยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และเพลง”
จัดโดย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
9. ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร
โครงการ “ประกวดหนังสั้น ส�ำนึกยาว” ภายใต้หัวข้อ
“หนังสั้น ส�ำนึกยาว”
จัดโดยกรมสรรพากร
10. ทีม SPU D-FOCUS นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทหนังสั้น
ใน “โครงการ วิถีข้าว วิถีข้าวโพด วิถีอินทรีย์ วิถีไทย”
จัดโดย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ
สมาคมผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทยและ สมาคมทีมงานสร้างภาพยนตร์
11. ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุ
“รักษ์ ห่วงใย ร่วมใจประหยัดพลังงาน”
จัดโดย กระทรวงพลังงาน

12. นางสาวมนันยา คุปะตะธรรม และนายคีรเทพ จันทร์รังสี
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓
จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
13. นางสาวดาราวรรณ รินทะ
และนางสาวปิยนุช ชวนเกษมวิวัฒน์
คว้ารางวัลชนะเลิศ
ประกวดผลงานวิจัยหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยในการเข้าสู่ตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยกรณีศึกษาข้าวหอมมะลิ 100%”
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า
14. วงดนตรีลูกทุ่งเพชรศรีปทุม
นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้อง
“เพลงไทยลูกทุ่งเทิดไท้องค์ราชัน” ประจ�ำปี 2555
จัดโดย สภาวัฒนธรรม เขตลาดพร้าว
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รางวัลนักศึกษา
ประจำ�ปี 2555

15. ทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
การประกวดการเขียนแผน CRS (CSR Campus Campaign)
โครงการ “ตามรอยพ่ออยู่หัว กับบางบัว ที่ยั่งยืน”
จัดโดย บริษัท สื่อดี จ�ำกัด (นิตรสาร MBA)

21. ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแบบ
สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประจ�ำปี 2555
SYS Student Design Contest 2012
จัดโดย บริษัท เหล็กสยาม ยามาโตะ จ�ำกัด

16. นายอภิวัฒน์ ศรีสังข์
ได้รับทุน IAESTEแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมืองโบโกตา
การแข่งขันสอบชิงทุน IAESTE โครงการแลกเปลี่ยน
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

22. ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คว้า 3 รางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
โครงการประกวดออกแบบผลงานด้านสถาปัตยกรรมฯ
ระดับนักศึกษา
จัดโดย SCG

17. น.ส.พัชรี สุภเพียร
คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศจีน
จัดโดย มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
18. ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย
คว้ารางวัลผลงานดีเด่นประเภท Digital Media
จ�ำนวน 9 รางวัล จากการประกวดผลงานซอฟต์แวร์
โครงการ Open House for Young Talents 2011
จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์กรมหาชน)
19. นายศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจ�ำปี 2555
จัดโดย สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
20. ทีมนักศึกษาชมรม Performing Dance & Drama
คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน “แอโรบิกส์ชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร : Bangkok Fit Together”
จัดโดย ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
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23. ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คว้า 3 รางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ,
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ�ำนวน
2 รางวัล
โครงการประกวดแข่งขันผลงานสถาปนิกและมัณฑนากรไทยรุ่นใหม่
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ�ำปี 2555
จัดโดย บริษัท Nippon Paint
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมแสดงความยินดี

ด้วยความชื่นชมและความภาคภูมิใจกับทุกความสำ�เร็จ...ของคนรุ่นใหม่
ผลงานเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ ความภาคภูมิใจในผลิตผลของเมล็ดพันธ์ุ
แห่งความสำ�เร็จที่เราร่วมบ่มเพาะมา
รางวัลนักศึกษา
ประจำ�ปี 2554
1. ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลตกแต่งร้านค้ายอดเยี่ยม ระดับสาขา
โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ครั้งที่ 2
จัดโดย ศูนย์การค้าแม็คโคร
2. ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย (ทีม Wolf team)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขัน Upgrade Your Life : Digital Media Design
Competition 2010 ประเภท Interactive
จัดโดย คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และบริษัท GiGABYTE จ�ำกัด
3. ทีมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การน�ำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาตรีของนิสิต/นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยประจ�ำปีการศึกษา 2553
จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันสะพานเหล็กจ�ำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจ�ำปี 2553
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
5. ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โครงการประกวด “ประกวดภาพยนตร์สั้น 3 – 5 นาที
จัดโดย สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
6. นางสาวศิวาพร ทองดี
ได้รับรางวัลเว็ปยอดเยี่ยม (web content)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด
“ก้าวสู่วิชาชีพเว็บ มาสเตอร์ inet young webmaster camp”
จัดโดย บริษัท inet และสมาคมผู้ดูแลเว็ปไทย ในโครงการ iywc8
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10. ทีม ” Think Plus”
ได้รับรางวัลภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม
โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง “เวลาไม่หวนคืน
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)”

7. ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณาชั้นปีที่ 3-4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คว้า 4 รางวัลประกอบไปด้วย
รางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดนิทรรศการการด�ำเนินคดีแทนผู้บริโภค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบชุดนิทรรศการการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการขายตรง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบชุดนิทรรศการการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการโฆษณา
และรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การออกแบบชุดนิทรรศการการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรง
โครงการประกวดออกแบบชุดนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

11. นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ น�ำโดย นายคีรเทพ จันทร์รังสี
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ชั้นปีที่ 2 และ น.ส.มนันยา คุปะตะธรรม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 1
นักศึกษาทุนประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
คว้ารางวัลชนะเลิศ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
ประเภทขับร้องฝ่ายชาย และ ประเภทขับร้องฝ่ายหญิง
พร้อมครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

8. นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย น�ำโดย น.ส. รักษิณา
ค�ำภักดี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
ชั้นปีที่ 3
คว้ารางวัลชนะเลิศ
โครงการประกวดภาพถ่ายจิตส�ำนึกรักเมืองไทยปี 3
“เดินหน้า..ประเทศไทย” ในชื่อผลงาน “ก้าวต่อไปสู่ความส�ำเร็จ”
จัดโดยส�ำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม
9. ทีม SPU Channel D 53
ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน
โครงการสิงห์สร้างสรรค์ คนทีวีปี 6
จัดโดย บริษัท สาระดี จ�ำกัด ผู้ผลิตรายการเรื่องจริงผ่านจอ
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รางวัลนักศึกษา
ประจำ�ปี 2554
		

12. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ
สาขาซอฟต์แวร์
งานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จัดโดย ส�ำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ
13. ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คว้ารางวัลโครงงานดีเด่นในวันสหกิจศึกษาครั้งที่ 3
จ�ำนวน 4 รางวัล
1 รางวัลประเภทโครงงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. โครงงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
และการจัดการ
3 รางวัล ในงานสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 3
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา 9 ภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการ
14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับคัดเลือก สถานศึกษาด�ำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน
ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา 9 ภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการ
15. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ
สาขาโฆษณา
โครงการคัดเลือกสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ
จัดโดย ส�ำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ

19. ทีมชมรมกองเชียร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันประเภท กองเชียร์ การประกวด กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง ไทยแลนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ แชลเล้นจ์ 2010
จัดโดย บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ�ำกัด ร่วมกับ สมาคมโบว์ลิ่ง
แห่งประเทศไทย และ กลุ่มบริษัท เจ บราเธอร์ส กรุ้ป

16. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คว้ารางวัลชนะเลิศ การจัดการระบบ e-Learning
ในระดับอุดมศึกษา
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจ�ำปี 2554
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
17. นายธนา กิติศรีวรพันธุ์
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2554
จัดโดย สภาวิจัยแห่งชาติ
18. ทีม Cheer Leader มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Cheer Leader
ในงาน การประกวด กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง ไทยแลนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ แชลเล้นจ์ 2010
จัดโดย บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ�ำกัด ร่วมกับสมาคมโบว์ลิ่ง
แห่งประเทศไทย และ กลุ่มบริษัท เจ บราเธอร์ส กรุ้ป
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมแสดงความยินดี

ด้วยความชื่นชมและความภาคภูมิใจกับทุกความสำ�เร็จ...ของคนรุ่นใหม่
ผลงานเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ ความภาคภูมิใจในผลิตผลของเมล็ดพันธ์ุ
แห่งความสำ�เร็จที่เราร่วมบ่มเพาะมา
รางวัลนักศึกษา
ประจำ�ปี 2553
1. ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การออกแบบเว็บไซต์สร้างสรรค์สังคม We Can be HERO
จัดโดยบริษัท ทรูดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

8. นายศรัณยู อ่อนชัย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลดีเด่น
โครงการประกวดภาพถ่ายจิตส�ำนึกรักเมืองไทย
จัดโดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2. ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย
ได้รับรางวัลชมเชย
การออกแบบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โครงการ
SiPa Animation Contest 2009
จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

9. ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (ชื่อทีม ศรีปทุม)
ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ความยาว 30 วินาที
หัวข้อ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)

3. ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2552
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม
4. ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดออกแบบภาพถ่ายโฆษณากล้องแคนนอน
จัดโดย บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
5. นายศิรศักดิ์ สุวรรณกูฏ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
การประกวด “ภาพถ่ายสัตว์น�้ำและปลาสวยงาม”
จัดโดย กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน
6. น.ส.ปริญา เที่ยงเลา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลดีเด่น
โครงการประกวดภาพถ่ายจิตส�ำนึกรักเมืองไทย
จัดโดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
7. นายพลพัต เจริญพันธ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลดีเด่น
โครงการประกวดภาพถ่ายจิตส�ำนึกรักเมืองไทย
จัดโดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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10. ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
คว้ารางวัลยอดเยี่ยม
โครงการประกวด(สายลับ...ตรวจจับโฆษณา 2 )
ประเภทโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
11. ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการดีดีแอนด์ดี 3 ภาพเล่าเรื่อง....ดีดี
จัดโดยบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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รางวัลนักศึกษา
ประจำ�ปี 2553

12. ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลการตกแต่งร้านค้าปลีกยอดเยี่ยม
โครงการออกแบบแม็คโครมิตรแท้โชห่วย
จัดโดย ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร
13. นางสาวอรวรรณ นวมศิริ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12
จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
14. นายกิตติพล ปานชู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับรางวัลโครงงานดีเด่น ระดับเครือข่าย
โครงงานการใส่ใจในคุณภาพของงาน
จัดโดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย
15. ศรชล อู่สุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับรางวัลโครงงานดีเด่น ระดับเครือข่าย
โครงงานการประกอบพาร์ทโปรดักส์จาไมก้าคลีนรูม 2.5
จัดโดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย
16. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับรางวัลสถานศึกษาดาวรุ่ง
งานสหกิจศึกษา ระดับชาติ
จัดโดย สมาคมสหกิจศึกษาไทย

19. นายศุภกร สุนทรารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานสถาปัตย์
จัดโดย สมาคมสภาสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
20. นายวิชญ์ชาญ หวานชิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานสถาปัตย์
จัดโดย สมาคมสภาสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
21. นายฐานันดร ดวงจันทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภายใต้ชื่อผลงาน Nature Colony Ant Concept
การประกวดแบบ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต/
นักศึกษา ประจ�ำปี 2553
จัดโดยบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จ�ำกัด (SYS)
บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
ในประเทศไทย
22. นายไพโรจน์ สอนศิริ คณะเศรษฐศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันว่ายน�้ำของสมาคมว่ายน�้ำแห่งประเทศไทย
ประเภทฟรีสไตล์ 1,500 เมตร
จัดโดยสมาคมว่ายน�้ำแห่งประเทศไทย
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17. ทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องในงาน วันรพี
จัดโดย ศาลล้มละลายกลางร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
18. ทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทักษะการปิดคดีด้วยวาจาด้านกฎหมาย
จัดโดย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมแสดงความยินดี

ด้วยความชื่นชมและความภาคภูมิใจกับทุกความสำ�เร็จ...ของคนรุ่นใหม่
ผลงานเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ ความภาคภูมิใจในผลิตผลของเมล็ดพันธ์ุ
แห่งความสำ�เร็จที่เราร่วมบ่มเพาะมา
รางวัลนักศึกษา
ประจำ�ปี 2552
1. ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดโครงงาน PTT Youth Camp 2009
จัดโดย บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

8. ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อโฆษณา “Young OHM Award 2009”
จัดโดย นิตยสาร OHM และ บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จ�ำกัด

2. นายเอกราช เสือโคร่ง คณะนิเทศศาสตร์
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ แข่งขันลีลาศประเภท Adult Level 3 Standard
จัดโดย The Crown Championship International Dancing
2009

9. น.ส.ทักษพร ขาวสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดออกแบบInterior In Trend 2009
จัดโดย สภาวิชาการสถาปัตยกรรม

3. นายอรรถพล ปิดเมือง คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานแฟรนไชส์
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

10. ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วางแผนการตลาดแบบออนไลน์ “MSN U-Contest”
ประเภทตอบโจทย์ผู้บริโภค
จัดโดย บริษัท MSN ร่วมกับ CP

4. นายอมรพล รุ่งรุจี คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
กรุงทองพลาซา ดี เจ ออฟ เดอะ เยียร์ 2009
จัดโดย ศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าแฟชั่น กรุงทองพลาซ่า
5. นายฐิติพันธ์ ฉิมพาลี คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดอ่านท�ำนองเสนาะ อุดมศึกษาครั้งที่ 1
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม
6. นายฐิติพันธ์ ฉิมพาลี คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
7. นายอิทธิกร คณานนท์ คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัล Man of The Match
ประกวดสื่อโฆษณา “Young OHM Award 2009”
จัดโดย นิตยสาร OHM และ บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จ�ำกัด
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11. นายศิระ ศศิคุณาธร คณะดิจิทัลมีเดีย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ GIGABYTE Digital Media Contest 2009
ประเภท Design
จัดโดย ม.ศรีปทุม ร่วมกับ GIGABYTE
12. นายพชร เรืองรัศมีจันทร คณะดิจิทัลมีเดีย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อGIGABYTE Digital Media Contest 2009
ประเภท Animation
จัดโดย ม.ศรีปทุม ร่วมกับ GIGABYTE
13. ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย
ได้รับรางวัล Top Download Emoticon
วางแผนการตลาดแบบออนไลน์ “MSN U-Contest”
ประเภท Top Download Emotion
จัดโดย บริษัท MSN ร่วมกับ CP

14. ชมรมศิลปะการแสดงและการเต้น
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดกองเชียร์ ระดับอุดมศึกษา ปี 52
จัดโดย ส�ำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
15. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประกวดแผนงานการจัดท�ำค่ายอาสาพัฒนาชนบท
จัดโดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก
16. ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
แข่งขันความเร็ว TSAE Auto Challenge 2009
จัดโดย สมาคมวิศกรรมยานยนต์ไทย
17. นางสาวเอมิกา โสมทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์
ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการประกวดร้องเพลง Singing Contest Korea Song
จัดโดย ชมรมคริสเตียนเกษตร
1

2

3

4

7

8

9

10

11

15

12

13

5

6

14

16

17

1/23/13 10:43 AM

AW_Manual_Awards_2013_v2.indd 15

1/23/13 10:43 AM

ข้อมูลทั่วไป

Photographer : Mongkhon Thepsuwan & Communication arts Team

AW_Manual_insert page_2013.indd 32

1/23/13 10:45 AM

AW_Manual_insert page_2013.indd 33

1/23/13 10:45 AM

AW_Manual_insert page_2013.indd 34

1/23/13 10:45 AM

ปรัชญาและปณิธานอันแน่วแน่

พันธกิจทีม่ งุ่ มัน่

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
และเปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2513 ด้วยความ
เชื่อมั่นในปรัชญาที่ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ และเจตนารมณ์ของ
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวม
วิทยาการในการศึกษาค้นคว้าและให้ความรู้ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ทีส่ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
ว่า "ศรีปทุม" พร้อมพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน
เช่นดอกบัว " จึ ง นำไปสู่ ป ณิ ธ านอั น แน่ ว แน่ที่ จ ะเสริม สร้ า งให้นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้กอปรด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน
และคุณธรรม บัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา
มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ มีความเบิกบาน
ในการดำรงชีวติ มีคณ
ุ ธรรมในการดำรงตนและในการประกอบอาชีพ

มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่กอปรด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ
ความเบิกบาน และคุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษารู้หลักวิทยาการ
รูค้ ดิ สร้างสรรค์ รูท้ นั เทคโนโลยี รู้นำการแก้ปญ
ั หา ร่วมพัฒนาสังคมและดำรงตน
อย่างมีคณ
ุ ค่า

ศักยภาพความพร้อมของมหาวิทยาลัย
ด้วยความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยตามปณิธานดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง
การปฏิบตั ติ ามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทัง้ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้เสริมสร้างศักยภาพความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ จากในและต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรที่ทันต่อ
วิทยาการ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิตต่อไป
นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยยังได้พฒ
ั นาความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่
ห้องปฏิบตั กิ าร อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ และตำรา ให้มอี ย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความทันสมัย เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
และเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความชำนาญ ได้เรียนรูเ้ ทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย และได้ทำกิจกรรมทีจ่ ะเพิม่ พูนวิสยั ทัศน์
จากศั ก ยภาพความพร้ อ มในทุ ก ๆ ด้ า น นั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงสามารถผลิตผลงานที่มีคุณค่าและประสบความสำเร็จ
ชนะรางวัลในด้านต่างๆ ทัง้ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ
เป็นอย่างยิง่
www.spu.ac.th

เครื่องหมายอันทรงเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนาม "ศรีปทุม"
แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ พร้อมความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน
เช่นดอกบัว" ดังนัน้ ดอกบัวหลวงสีชมพูจงึ เป็นสัญลักษณ์แทนนามศรีปทุม

ดอกบัวแต่ละกลีบ หมายถึง ปัญญา ความเชีย่ วชาญ และความเบิกบาน
ล้อมรอบด้วยรูปหกเหลีย่ ม ซึง่ หมายถึงคุณธรรม โดยคุณลักษณะทัง้ หมดนีจ้ ะเป็น
คุณสมบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมตลอดไป

สีประจำสถาบัน
สีฟา้ และสีชมพู

ดอกไม้ประจำสถาบัน
ดอกบัวหลวงสีชมพู

ต้นไม้ประจำสถาบัน
ต้นปาล์มขวด (Royal Palm)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2513 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
ห่างจากสีแ่ ยกเกษตรประมาณ 3 กิโลเมตร เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาตรีเปิดสอนในคณะนิตศิ าสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะบั ญ ชี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะศิ ล ปศาสตร์
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คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะดิจทิ ลั มีเดีย และวิทยาลัยนานาชาติ

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งระบบ นักศึกษาที่สมัคร
เพือ่ เข้าศึกษา ณ วิทยาเขตใด จะศึกษา ณ วิทยาเขตนัน้ จนสำเร็จการศึกษา

วิทยาเขตชลบุรี

ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2530 ตั้งอยู่เลขที่ 79 ถนนบางนา-ตราด อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคตะวันออกและรองรับ
การพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาตรี
เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการศึกษาระบบทวิภาคในแต่ละปีการศึกษา
เริม่ ต้นทีภ่ าคฤดูรอ้ น มีระยะเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์ และภาคการศึกษาปกติ
คือ ภาคหนึง่ และภาคสอง มีระยะเวลาการศึกษาภาคละ 15 สัปดาห์
ภาคฤดูรอ้ น มิถนุ ายน-กรกฎาคม
ภาค 1
สิงหาคม-ธันวาคม
ภาค 2
มกราคม-พฤษภาคม

วิทยาคารพญาไท

มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกหลักสูตร
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิและเทียบอัตราเงินเดือน
โดยมีศกั ดิแ์ ละสิทธิเ์ ท่ากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกประการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รบั การรับรองจากสภาวิศวกร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รบั การรับรองจากสภาสถาปนิก
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต ได้รบั การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากสภาทนายความและ
เนติบัณฑิตยสภา
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

เริม่ เปิดดำเนินการตัง้ แต่ พ.ศ. 2537 ปัจจุบนั ตัง้ อยูท่ ่อี าคาร SM Tower
ชั้น 17 และชั้น 20 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ จั ดการเรียน
การสอนหลั ก สู ต รการจั ด การดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
หลั ก สู ต รนิ ต ิ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน ทั้งในด้านเวลาเรียน คณาจารย์ผูท้ รงคุณวุฒิ
ทัง้ จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีส่งิ อำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน

การศึกษาในแต่ละวิทยาเขต
วิทยาเขตทั้งสามแห่งของมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการศึกษาต่อของนักศึกษา โดยใช้หลักสูตรเดียวกันทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และศักยภาพ
ความพร้อมของคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒทิ ห่ี ลากหลายทัง้ ในและต่างประเทศในสาขา
วิชาต่างๆ คณาจารย์พเิ ศษ และผูช้ ำนาญการทีป่ ระจำแต่ละวิทยาเขต โดยมหาวิทยาลัย
ได้รบั การรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000

* เปิดสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
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การรับรองมาตรฐานการศึกษา

คณะและสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต*
- สาขาวิชาการสือ่ สารธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ

** เปิดสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
www.spu.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต*
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ *
- สาขาวิชาการออกแบบสือ่ ดิจทิ ลั **
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่*
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร*
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ*
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต*
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

* เปิดสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
www.spu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม*
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน*
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต* (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต*
- สาขาวิชาการออกแบบภายใน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์*
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
- สาขาวิชาโมบายเว็บแอพพลิเคชัน**
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต*
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะดิจทิ ัลมีเดีย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต*
- สาขาวิชาดิจทิ ลั อาร์ตส์
- สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์
- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

** เปิดสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับอนุญาตเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้กระจายโอกาสทางการศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
บางเขน วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาคารพญาไท การเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษานั้น มีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ทง้ั จากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผูส้ อน
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Science)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(Computer Information Systems)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
- สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิง่ แวดล้อม
(Energy and Environmental Management)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Master of Business Administration)
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Communication Arts)
* เปิดสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
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หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
(Master of Management)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Engineering)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering)
- สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิง่ แวดล้อม
(Energy and Environmental Management)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Public Administration)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration)
หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
(Master of Laws)
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
(Master of Accounting)
ปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(Doctor of Engineering)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Philosophy)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
(Logistics and Supply Chain Management)

** เปิดสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
www.spu.ac.th

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(Educational Administration)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Business Administration)
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Laws)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
(Master of Business Administration for Executives)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Science)
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
(Facility Management)
- สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
(Construction Management)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Laws)
ปริญญาเอก
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบณ
ั ฑิต
(Doctor of Management)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Philosophy)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration)

www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Master of Business Administration)
หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
(Master of Laws)
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Communication Arts)

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายทีม่ งุ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ลักษณะเป็นสากล
เพือ่ ออกสูส่ งั คมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างมีคณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับกระแส
โลกาภิวัตน์ที่มีการปรับเปลี่ยนและเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา ดังนัน้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ อาทิ
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง The Consortium for Global
Education (CGE)
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุม่ แม่นำ้ โขง (GMS)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำ
ประเทศไทย (IAESTE Thailand)
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชีอาน
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและสถาบันชัน้ นำในต่างประเทศดังนี้
สหรัฐอเมริกา
 Consortium for Global Education
 United States Sports Academy
 Northern State University
สมาพันธรัฐสวิส
 Swiss College of Hospitality Management Lenk
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สาธารณรัฐประชาชนจีน
 Guizhou University
 The College of Science and Technology of Guizhou University,
 Beijing Language and Culture University
 Shandong Academy of Information &Communication
Technology
 The College of Arts and Sciences Yunnan Normal University
 Chinese Hanban (CISSDU)
ไต้หวัน
 National Taiwan Normal University (NTNU)
 National University of Tainan
 Chinese Culture University
 Kun Shan University
 National Kaohsiung First University of Science and
Technology
 Southern Taiwan University (STUT)
 Minghsin University of Science and Technology
 Chung Chou Institute of Technology
 Tzu Chi University
 National Taiwan University
สาธารณรัฐเกาหลี
 Shinil High School
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 University of Social Sciences and Humanities
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 Sriwijaya University
 Institute of Teacher Training and Education PGRI Madiun
 State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya
มาเลเซีย
 Universiti Teknologi Malaysia
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การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จึงได้จดั สรรงบประมาณเป็นจำนวนมาก ดังนี้
1. ทุนการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อของ
บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเน้นการให้ทุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เนือ่ งจากผูส้ อนของมหาวิทยาลัยทัง้ หมดต้องมี
คุณวุฒริ ะดับปริญญาโทขึน้ ไป นอกจากการให้ทนุ กับบุคลากรภายในแล้ว มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมยังให้ทนุ การศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกทีม่ ผี ลการเรียนและมีประวัตดิ เี ด่น
เพือ่ สนับสนุนให้มโี อกาสศึกษาต่อและเป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป
ในปัจจุบันมีผู้รับทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุมศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญีป่ นุ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ จำนวน 80 ทุน
รวมงบประมาณในการจัดสรรทุนการศึกษาต่อทัง้ ในและต่างประเทศเป็นจำนวนกว่า
40 ล้านบาทต่อปีการศึกษา
2. การจัดทำวิจยั
มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การสนับสนุนการทำวิจยั อย่างเต็มที่ เพราะตระหนัก
ถึงความสำคัญของการค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอน และเพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ นอกจากการสนับสนุนใน
รูปของการให้ทุนเพื่อทำการวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยยังผลักดันให้การวิจัยดำเนินไป
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการลดภาระการสอนสำหรับนักวิจัย ตลอดปีการศึกษา
เพือ่ ให้มโี อกาสได้ทำการวิจยั ศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน การแต่งตำราและ
การเขียนบทความทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์จัดทำเอกสารประกอบ
การสอน เอกสารคำสอน และสนับสนุนการแต่งตำรา การเขียนบทความทางวิชาการ
เพือ่ ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยมีวารสารศรีปทุมปริทศั น์
เป็นเวทีให้อาจารย์และบุคคลภายนอกเผยแพร่บทความทางวิชาการได้
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4. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
มีโอกาสนำผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาชีพหรือวิชาการ
ในประเทศและต่างประเทศ นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการอันจะมีส่วนช่วยให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถนำผลงาน
มาประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการได้อกี ด้วย
5. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะในหน้าที่
โดยการอบรมหรือสัมมนา และนำความรู้มาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการทำให้อาจารย์
มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ และรอบรูใ้ นสหวิทยาการ
ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนุน ให้มคี วามเป็นมืออาชีพตามงานทีร่ บั ผิดชอบ จึงได้จดั สรรงบประมาณ
พัฒนาบุคลากรในการอบรมหรือสัมมนา ทัง้ สิน้ 10 ล้านบาทต่อปีการศึกษา

อาคารเรียน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาเขตชลบุรี มีอาคารเรียน รวม 16
อาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-16 ชัน้ ทีแ่ ข็งแรงและทันสมัย ห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการทุกห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดของห้องเรียนเหมาะสม
กับจำนวนผูเ้ รียนและลักษณะการเรียนการสอน ห้องเรียนทุกห้องมีอปุ กรณ์การสอน
ทีท่ นั สมัย นอกเหนือไปจากโต๊ะและเก้าอีเ้ รียนทีเ่ หมาะสมและให้ความสะดวกสบาย
แก่ผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมบรรยากาศในการเรียน นอกจากนั้นยังมี
ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดต่างๆ เพือ่ รองรับการจัดกิจกรรมอย่างพอเพียง
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อาคารแห่งการเรียนรู้
ตึกอัจฉริยะ@SPU

Photographer : Somchart Jeanglit & Communication arts Team
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อาคารแห่งการเรียนรู้

ตึกอัจฉริยะ@SPU
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศูนย์รวมแห่งนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ก้าวล�้ำ เป็นอาคารเรียนขนาดใหญ่และหอสมุดรวม 14 ชั้น มีพื้นที่
รวม 53,000 ตารางเมตร ภายในตกแต่งทันสมัย สวยงาม สะอาด
ตา พื้นที่ด้านล่างเปิดโล่งเป็นโถงส�ำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ และ
กิจกรรมเสริมความรูด้ า้ นต่างๆ มีหอ้ งเรียนรองรับการเรียนการสอน
ถึง 80 ห้อง พร้อมห้องบรรยายที่จัดที่นั่งแบบเล่นระดับเหมือนโรง
ภาพยนตร์ สามารถจุคนได้ถึง 200 คน เพื่อใช้ในการจัดบรรยายและ
ชมการแสดง จ�ำนวน 2 ห้อง ผ่อนคลายกับมุมพักผ่อนสบายๆ ใน
สวนลอยฟ้าที่ร่มรื่น เพื่อไลฟ์สไตล์ในการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่อย่าง
แท้จริง อาคารแห่งนีย้ งั เพียบพร้อมด้วยระบบจัดการภายในตัวอาคาร
ทีท่ นั สมัย รองรับการเคลือ่ นย้าย และการเดินทางภายในอาคารระหว่าง
ชั้นต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
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หอสมุดแนวคิดใหม่

นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ครบวงจร
หอสมุดล�ำ้ สมัยของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ภายในอาคาร
40 ปีศรีปทุม ตั้งแต่ชั้น 1-7 รวมทั้งสิ้น 7,640 ตารางเมตร มีที่นั่ง
อ่านหนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการถึง 1,000 คน ก้าวล�้ำด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีช่ ว่ ยจัดการระบบห้องสมุดอย่างครบวงจร ตัง้ แต่เรือ่ งการ
ยืม-คืน หนังสือและวัสดุสื่อมัลติมีเดีย การจัดระบบข้อมูล การสืบค้น
ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ความรู้ ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สะดวก
และง่ายดาย
การตกแต่งภายในสวยงาม ในลักษณะของแหล่งเรียนรู้ที่ทัน
สมัย ภายใต้แนวคิด “แสงสว่างน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ” มีการจัดพื้นที่
ใช้สอยครอบคลุมการใช้งานเพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ทุกด้าน
ได้แก่ Publicity & Promotion Area โถงส�ำหรับจัดแสดงนิทรรศการ
และกิจกรรมเสริมความรู้ด้านต่างๆ ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องคาราโอเกะ
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และ Study Room ห้องส�ำหรับศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง หรือใช้ประชุมท�ำงานกลุ่มย่อยที่สามารถจุคนได้ 6-10 คน
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กิจกรรมนักศึกษา
บริการ
และสวัสดิการ
นักศึกษา
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กิจกรรมนักศึกษา บริการ และสวัสดิการนักศึกษา
กิจกรรมทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรง มีทักษะในการดำเนินชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนงานสวัสดิการและบริการทำให้นักศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข จึงนับได้ว่าทั้งสองส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ที่ทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ เป็นคนเก่งและคนดีที่สังคมต้องการ
ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีหน่วยงาน
ดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา บริการ และสวัสดิการนักศึกษา ดังนี้

1. สำนักงานกิจการนักศึกษา
มีหน้าทีใ่ นการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตร ดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยและจัดบริการและสวัสดิการให้กับนักศึกษา
ให้บริการนักศึกษาทุกวัน วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาทำการ ณ อาคาร 10 ชั้น 5
ห้อง 501 โทร 0 2579 1111 ต่อ 2131, 2132 และ 2162

กิจกรรมนอกหลักสูตร
ทางสำนักงานกิจการนักศึกษาดูแลให้มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
ทีเ่ ป็นประโยชน์ให้กบั นักศึกษาอย่างหลากหลายทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมที่คณะหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และกลุ่มนักศึกษา
ทีม่ คี วามสนใจในกิจกรรมอย่างเดียวกัน ได้รวมกลุม่ ทำกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัย
เป็นผูส้ นับสนุนและจัดสรรงบประมาณส่วนหนึง่ ให้นกั ศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ
กลุ่มที่จัดทำกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้แก่ สโมสรนักศึกษา ชมรม คณะ และหน่วยงานอื่นๆ
สโมสรนักศึกษา
เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อประสานงานในการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับ
คัดเลือกมาจากทุกคณะวิชาและได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่
อยูใ่ นวาระ 1 ปี

ชมรม
เป็นกลุ่มนักศึกษาทีม่ ีความสนใจในกิจกรรมอย่างเดียวกันมารวมกลุ่มกัน
ทำกิจกรรม โดยตั้งเป็นชมรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีชมรมเกิดขึ้นมากมาย ประมาณ
40 ชมรม และมีกจิ กรรมหลากหลายกิจกรรมให้นกั ศึกษาเลือกทำได้ตามความสนใจ
www.spu.ac.th

ซึง่ ปีตอ่ ๆ ไป ชมรมและกิจกรรมจะมีมากขึน้ เรือ่ ยๆ ตามความสนใจของนักศึกษา
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่นักศึกษาทำจะได้รับการบันทึกลงในทรานสคริปต์กิจกรรม
ซึ่งจะเป็นหลักฐานอ้างอิงที่เป็นประโยชน์มากและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
นักศึกษาในการสมัครงานในอนาคต
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรม ติดต่อได้ที่
ชัน้ ใต้ดนิ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) โทร 0 2579 1111 ต่อ 2116

บริการและสวัสดิการ
สำนักงานกิจการนักศึกษาได้จัดบริการและสวัสดิการให้กับนักศึกษา
ทุกคนเพื่อให้นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความพร้อมในการเรียน บริการ และสวัสดิการทีจ่ ดั ให้มดี งั นี้
งานพยาบาล
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการมีสุขภาพร่างกายของนักศึกษาและมีจิตใจ
ร่าเริงแจ่มใส ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จึงได้มีการลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับ
โรงพยาบาลนวมินทร์ และได้จัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพดูแล
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ห้องพยาบาล
ตัง้ อยู่ ณ ชัน้ 1 อาคาร 6 โทร 0 2579 1111 ต่อ 1216 ในวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา
8.30-18.30 น.
บริการด้านสุขภาพอนามัยจัดให้มีดังนี้
1. ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้นและบริการยาเฉพาะโรคปัจจุบัน
ทีส่ ามารถบำบัดได้ดว้ ยยาสามัญประจำบ้าน
2. ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือ
ทำแผลทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุเล็กน้อย
3. ในกรณีที่ป่วยมากและได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนำส่งโรงพยาบาล
รักษาตัวและแจ้งให้ผปู้ กครองทราบ
งานประกันอุบัตเิ หตุ
นักศึกษาจะได้รบั การคุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมงสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
ต่อกรณีเกิดอุบัติเหตุ 1 กรณี และหากนักศึกษาต้องสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สามารถเบิกเบี้ยประกันได้ในวงเงินได้ตามข้อตกลงของบริษัทประกันได้ในปี
นั้นๆ
63

งานหอพัก
บริการข้อมูลหอพักของมหาวิทยาลัย "บ้านอยู่สบาย" และข้อมูลหอพัก
อื่นๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
ของสำนักงานกิจการนักศึกษา http://www.spu.ac.th/life/amenities/white-dorm
งานวิชาทหาร
ได้จดั ให้บริการ ดังนี้
- การศึกษาวิชาทหาร
- การผ่อนผันการเรียกพลเพือ่ ฝึกวิชาทหาร
- การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
การศึกษาวิชาทหาร (รับสมัครเดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายนของทุกปี)
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีท่ี 1
1. มีอายุไม่เกิน 22 ปี บริบรู ณ์
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา
ทีห่ น่วยบัญชาการรักษาดินแดนไม่ได้เปิดทำการฝึกวิชาทหารมาก่อน
การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีท่ี 2-5
1. เป็นนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาวิชาทหารที่ย้าย
มาจากสถานศึกษาอืน่ ซึง่ ปัจจุบนั กำลังศึกษาอยูก่ บั มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ต้องไม่เว้นช่วงระยะเวลาการฝึก/ศึกษาวิชาทหารติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา
คุณสมบัตอิ น่ื ๆ ตามทีห่ น่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด
การผ่อนผันการเรียกพลเพือ่ ฝึกวิชาทหาร
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทีส่ ำเร็จการศึกษาวิชาทหารชัน้ ปีท่ี 3
หรือ 4 ทีไ่ ม่ประสงค์จะศึกษาต่อในชัน้ ปีท่ี 5 นักศึกษาต้องติดต่อแสดงความประสงค์
ขอผ่อนผันเรียกพลเพือ่ ฝึกวิชาทหารได้ตง้ั แต่วนั ที่ 1-31 พฤษภาคมของทุกปี
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
นักศึกษาชายที่ไม่เคยเข้ารับการฝึกวิชาทหารหรือเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
แต่ไม่สำเร็จชัน้ ปีท่ี 3 ตามหลักสูตรทีก่ ระทรวงกลาโหมกำหนดซึง่ มีอายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์ (หรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง 26 ปี และนักศึกษาใหม่โอนย้ายสถานศึกษา
กรณีเคยได้รบั การผ่อนผันฯ มาก่อนจากสถานศึกษาเดิม)
รับสมัครเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนของทุกปี
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2. สำนักงานการกีฬา
เพื่อให้นักศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สำนักงานการกีฬาได้จดั ให้นกั ศึกษามีการเล่นกีฬาเพือ่ สุขภาพ มีสถานทีอ่ อกกำลังกาย
และมีกิจกรรมด้านกีฬาที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อม
ความสามัคคีในหลายๆ ระดับ รวมทั้งยังมีการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้นกั ศึกษาเกิดความภาคภูมใิ จในสถาบันอีกด้วย

ศูนย์กฬี าในร่ม (Indoor Gymnasium)
ศูนย์กฬี าในร่มตัง้ อยู่ ณ อาคาร 9 ชัน้ 12 มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 2,000 ตารางเมตร
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. สนามกีฬาที่ให้บริการประกอบด้วย
สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม
สนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม สนามแบดมินตัน จำนวน 3 สนาม สนามเซปักตะกร้อ
จำนวน 1 สนาม โต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 4 โต๊ะ
ภายในศูนย์กีฬาในร่ม มีอัฒจันทร์ไว้รองรับการชมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ซึง่ สามารถบรรจุผชู้ มได้ประมาณ 800 คน และยังมีหอ้ งพักนักกีฬา
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ไว้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ศูนย์กีฬาในร่ม
มีบริการเบิกยืมอุปกรณ์กีฬาให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ใน
การออกกำลังกาย เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล แชร์บอล ฟุตบอล
เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน วูด้ บอล อุปกรณ์การตัดสิน โต๊ะเทคนิคกรรมการ
และอุปกรณ์นันทนาการต่างๆ รวมทั้งสกอร์บอร์ด เครื่องเสียงและแสงสว่าง
ภายในศูนย์กีฬาในร่มมีสปอร์ตไลท์ที่ให้ความสว่างในขณะที่จัดกิจกรรมได้
เป็นอย่างดี

ศูนย์สุขภาพ (Health Club)
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ในการ
ออกกำลังกาย โดยเป็นศูนย์สขุ ภาพทีท่ นั สมัยและสมบูรณ์ทส่ี ดุ ของสถาบันการศึกษา
ในประเทศไทย ซึ่งมีอุปกรณ์การออกกำลังกายมากกว่า 160 ชิ้น มีพื้นที่ 1,000
ตารางเมตร ตัง้ อยู่ ณ ชัน้ 11 อาคาร 9 เปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา 07.00-21.00 น.
ภายในศูนย์สขุ ภาพประกอบด้วย
- ห้องแอโรบิค สามารถรองรับผู้ใช้บริการในการออกกำลังกาย พร้อม
อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมแอโรบิค
- ห้องออกกำลังกายโดยใช้นำ้ หนัก (Weight Training) ประกอบด้วย
เครื่องออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนของโลหิต และระบบหายใจ
รวมทัง้ อุปกรณ์ท่สี ามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ อย่างครบครัน
www.spu.ac.th

- ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Fitness Test) เป็นห้องสำหรับ
ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการเข้าโปรแกรมการออกกำลังกายและจะมี
การประเมินผลสมรรถภาพทางกายภายหลังเข้าโปรแกรมเป็นช่วงๆ
- ครูฝึกที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อให้คำแนะนำและดูแลในการเลือก
ออกกำลังกายแต่ละประเภทให้เหมาะสม
- ห้องอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อมตู้เก็บของส่วนตัวไว้บริการ
แก่สมาชิก

กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ (Sports for Excellence)
สำนักงานการกีฬาได้สง่ เสริมพัฒนานักศึกษาผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านกีฬา
โดยให้ทนุ การศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยจนกว่า
จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ ยังได้สร้างโอกาสให้นักกีฬาได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ทัง้ ในระดับมหาวิทยาลัยและนานาชาติ อาทิ การแข่งขันมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก เป็นต้น
สำนักงานการกีฬาเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) โทร. 0 2579 1111
ต่อ 2136

3. ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว
ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว จัดบริการด้านให้คำปรึกษา เพื่อดูแลให้
นักศึกษามีสขุ ภาพจิตทีเ่ ข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือและแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพและสำเร็จการศึกษาได้ตามต้องการ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจบทางด้านจิตวิทยาโดยตรง และมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
ในด้านการให้คำปรึกษามาให้บริการแก่นักศึกษา นอกจากนี้ทางศูนย์ให้คำปรึกษา
ยังมีบริการอืน่ ๆ ทีจ่ ดั ให้นกั ศึกษาดังนี้
บริ ก ารด้ า นแบบทดสอบ เพื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษารู ้ จ ั ก ตนเองในด้ า นต่ า งๆ
เช่น ด้านการเรียน บุคลิกภาพ ความถนัด ความสนใจ เป็นต้น ซึง่ บางแบบทดสอบ
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ดว้ ยตนเอง
บริการตอบปัญหาทางสายด่วนโทรศัพท์ (Hot Line) โดยนักศึกษาสามารถ
โทรเข้ามาสอบถามทางศูนย์ได้ตลอดเวลาทำงาน หมายเลข 0 2579 1111 ต่อ 2143
นอกจากนีย้ งั มีบริการถาม-ตอบทาง E-mail : counsel@spu.ac.th หรือกระดาน
ถาม-ตอบ ที่ http://counsel.spu.ac.th หรือพูดคุยกับอาจารย์ได้ทาง MSN
www.spu.ac.th

Messenger ได้ท่ี spucounsel@hotmail.com และ Facebook ศูนย์ให้คำปรึกษา
และแนะแนว
บริการข้อสนเทศต่างๆ ด้านจิตวิทยา อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ทางโฮมเพจ
ของศูนย์ให้คำปรึกษาที่ http://counsel.spu.ac.th
บริการห้องผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง (Relaxation Room) เพือ่ ช่วยให้
นักศึกษาคลายเครียด สบายใจ มีสมาธิในการเรียน ทำให้เรียนดีขน้ึ
การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดูดี เหมาะสมใน
ทุกๆ ด้าน เช่น การแต่งกาย การวางตัว ท่าทาง กิรยิ า ฯลฯ ทำให้นกั ศึกษามีความ
มั่นใจในตัวเอง เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็น
ศูนย์ให้คำปรึกษาเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 605 ชัน้ 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)

4. ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา มีหน้าที่พัฒนานักศึกษาทางด้านอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทยที่บรรพชนได้สั่งสมสืบต่อถ่ายทอดเอาไว้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติจนถึงปัจจุบนั ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม จัดให้มีกจิ กรรมที่มีสว่ นในการพัฒนานักศึกษามากมาย อาทิ กิจกรรม
การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตาคุณ กิจกรรมเนือ่ งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมการฝึกปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน ทางจิตใจให้มสี ติและสมาธิทม่ี น่ั คง
กิจกรรมทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กิจกรรมเนื่องในเทศกาลและประเพณีไทยและ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น
กิจกรรมดังกล่าวนี้ จะมีสว่ นสำคัญทีจ่ ะพัฒนานักศึกษา หล่อหลอมทางด้านจิตใจ
ของนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติทม่ี คี วามสมบูรณ์พร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ
ที่จะเป็น บัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 10B04 ชัน้ ใต้ดนิ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) โทร. 0 2579 1111
ต่อ 2138
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5. สมาคมศิษย์เก่าและงานเครือข่ายศิษย์เก่า
สมาคมศิษย์เก่าและงานเครือข่ายศิษย์เก่าทำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ สัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและ
มหาวิทยาลัย โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันก่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจ
อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อีกทั้งภารกิจหลักที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้เกิดเป็นชุมชมศิษย์เก่า
ออนไลน์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้ชอ่ื ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม
(www.alumnispu.com) ทั้งนี้ก็เพื่อให้สังคมของศิษย์เก่ากลับมามีบทบาท
ในการสร้างสรรค์จรรโลงกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมเพือ่ การกุศล และพัฒนาชุมชน
เพือ่ นำไปสูส่ งั คมเข้มแข็งและการสร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้อย่างยัง่ ยืน
สมาคมศิษย์เก่าและงานเครือข่ายศิษย์เก่า ตัง้ อยู่ ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา
(อาคาร 10) ชัน้ 6 ห้อง 604 โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1129, 2630 โทรสาร ต่อ 1129
E-mail: alumni@spu.ac.th

6. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (Cooperative Education and Career
Development center) เป็นหน่วยงานกลางในระดับสถาบันทีท่ ำหน้าทีก่ ำกับดูแล
ส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพือ่ เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะ
สามารถทำงานได้ทนั ทีหลังสำเร็จการศึกษา และยังมุง่ เน้นการสร้างโอกาสในการได้
งานทำและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่บัณฑิต ศิษย์เก่า ทั้งนี้ภารกิจงานหลัก
ของศูนย์แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ
1. งานสหกิจศึกษา มุง่ เน้นส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา
ของคณะต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาได้ออกไปปฏิบตั ิงานจริงทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยตรงกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ ทำให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ ละสร้างเสริมทักษะ
ประสบการณ์วชิ าชีพก่อนสำเร็จการศึกษา และก้าวออกสูต่ ลาดแรงงานเป็นบัณฑิต
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. งานพัฒนาอาชีพ มุ่งเน้นการจัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่
นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า โดยทำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเกี่ยวกับตำแหน่งงานและแหล่งงาน ทั้งลักษณะงานประจำ
(Full Time) และงานพิเศษ (Part Time) เพือ่ สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่นกั ศึกษา
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ในระหว่างศึกษา และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บณ
ั ฑิตและศิษย์เก่า
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.30- 17.30 น. ณ ห้อง 508 - 509 ชัน้ 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2243, 2244, 2245, 2425, 2426 E-mail : Job@spu.ac.th

7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ศูนย์ ICT
1. บริการ Windows Live@EDU
บริการ Windows Live@EDU เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับ Microsoft ในการให้บริการ E-mail แก่นกั ศึกษาภายใต้โครงการทีใ่ ช้ชอ่ื ว่า
Windows LIVE@EDU ซึง่ นักศึกษาทุกคนจะมี E-mail เป็นของตัวเอง โดยกำหนด
รูปแบบเป็น Name.Sur@splive.net (ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก (ภาษาอังกฤษ)
@spulive.net) และสามารถใช้งานได้ตลอดชีพ แม้จบการศึกษาไปแล้วก็ตาม
ซึ่งการเข้าใช้งานครั้งแรก นักศึกษาจะเป็นผู้กำหนดรหัสผ่านได้ด้วยตัวเอง
โดยผ่านระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ความสะดวกและการเข้าใช้งาน
นอกจากนี้การให้บริการต่างๆ ของ LIVE@EDU จะช่วยให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างง่ายดายในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นโลก
ของ Social Network ซึง่ นักศึกษาสามารถใช้บริการต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น
- การติดต่อสือ่ สาร E-mail ด้วย Microsoft Outlook Live
- พืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล และเอกสารต่างๆ รวมถึงการ Share รูปภาพ ด้วย
Microsoft Live Sky Drive ซึง่ มีพน้ื ทีถ่ งึ 25 GB ต่อ 1 คน
- การพูดคุยติดต่อสือ่ สารด้วย Windows Live Messenger
- การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์สอ่ื สารต่างๆ ด้วย Windows Live Mobile
2. บริการเครื่องพิมพ์เอกสารทางการศึกษาอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเล็งเห็นความสำคัญความสะดวกของการเข้าถึง
บริการของนักศึกษา ไม่วา่ จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการศึกษาและข้อมูล
ทางวิชาการเป็นต้น ดังนัน้ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
บัตรประจำตัวนักศึกษาแบบสมาร์ทการ์ททีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยนักศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นผ่านทางเครื่อง
พิมพ์เอกสารทางการศึกษาอัตโนมัติ พร้อมทัง้ สามารถพิมพ์เอกสารผ่านเครือ่ งพิมพ์
เอกสารทางการศึกษาอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้
1. ใบเช็คเกรด (Academic Report)
2. ใบตารางเรียน (Classroom Time Table)
www.spu.ac.th

3. ใบตารางสอบ (Examination Time Table)
4. ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน (Registration Bill Payment)
5. สำเนาใบเสร็จ (Receipt Copy)
6. ใบแสดงโครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure Report)
7. ใบแสดงแผนการเรียนตามหลักสูตร (Study Plan Report)
8. ใบแสดงรายวิชาทีเ่ ปิดสอนและจำนวนทีน่ ง่ั (Course on Semester)
3. บริการสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษา
เป็นระบบเพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนข้อมูลและการบริการสารสนเทศ
สำหรับนักศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://scms.spu.ac.th
อาทิ การสมัครเข้าศึกษา การลงทะเบียนรายวิชาการเพิ่มถอนรายวิชา การยื่นขอ
กองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา ประเมินการสอนของอาจารย์ การสมัครและเข้าร่วมกิจกรรม
การขึน้ ทะเบียนบัณฑิต การยืน่ คำร้องต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลประวัตนิ กั ศึกษา
รายวิชาทีเ่ ปิดสอน ตาราเรียน ตารางสอบ การเข้าเรียน คะแนนเก็บ ผลการเรียน
โครงสร้างหลักสูตร ประวัติการได้รับทุนการศึกษาหรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
การชำระเงิน ฯลฯ เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อขอข้อมูลกับส่วนงานต่างๆ โดยช่วย
ในการประหยัดเวลาและได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ได้ทำการปรับปรุง
และพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง ในการตอบสนองความต้องการและ
ความสะดวกสบายในการรับบริการของนักศึกษา
4. บริการระบบ Wi-Fi SPU
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน และวิทยาคารพญาไท)
ได้ตดิ ตัง้ และให้บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Campus Wireless) ตามมาตรฐาน
เทคโนโลยี 802.11a/b/g ซึง่ สามารถรองรับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลได้สงู สุด
ที่ 54 Mbps. เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบ Internet หรือระบบสารสนเทศภายในของ
มหาวิทยาลัย เช่น ระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ระบบยืน่ คําร้องต่างๆ และระบบ
เว็บไซต์ภายในของแต่ละภาควิชา เป็นต้น โดยมีจำนวน Access Point ภายใน
มหาวิทยาลัยทัง้ หมด 273 จุด ซึง่ คลอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการภายในอาคารเรียนและ
ภายนอกอาคารเรียน โดยนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ
Username และ Password เพือ่ ใช้ยนื ยันตัวตนในการเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
แบบไร้สายของมหาวิทยาลัย
6. บริการรีโมทระยะไกล
สำหรับนักศึกษาที่ใช้งาน ADSL หรือโมเด็มต่อเชื่อมกับผู้ให้บริการ
(ISP) ทัว่ ไป (ทีไ่ ม่ใช่ของมหาวิทยาลัย) สามารถสืบค้นข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้
www.spu.ac.th

หรือใช้งานระบบต่างๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัย ซึง่ ศูนย์ ICT
ได้เปิดให้ใช้งานระบบ SSL VPN Access สามารถเข้าได้ท่ ี URL : https://sslvpn.spu.ac.th
โดยใช้ Username และ Password เดียวกับอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
7. บริการ Internet
นักศึกษาสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพื่อ
การสืบค้นข้อมูลการเรียนหรือกิจกรรมอืน่ ๆ ได้ สามารถใช้งานได้ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการ ต่อเชื่อมกับทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการใช้
งานนัน้ จะต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงการใช้งานระบบเครือข่าย (Internet Policy) ของ
มหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปได้ท่ี http://userportal.spu.ac.th เลือกลงทะเบียน
บัญชีผใู้ ช้นกั ศึกษา กรอกเลขประจำตัวนักศึกษา เลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน
เพื่อเข้าไปกำหนดรหัสผ่านของตนเอง
8. SPU Smart Purse
Smart Purse คือบัตรนักศึกษาที่มีชิป IC (Integrated circuit)
เก็บข้อมูลของนักศึกษา และใช้งานกับการบริการต่างๆ ส่วนการใช้งานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ เข้า-ออก ห้องสมุด การเข้าห้องที่จองใช้งานในห้องสมุด
Check in เข้าร่วมงานกิจกรรมของนักศึกษา ชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับต่างๆ การพิมพ์งานทีเ่ ครือ่ ง Multifunction (ใช้บตั รแทนการ Login ด้วย
การป้อนข้อมูล) และการใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
เช่น True Coffee, Seven Eleven, SF Cinema City
9. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ประกอบด้ ว ยเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ประสิทธิภาพสูง สำหรับนักศึกษาทุกระดับได้ฝกึ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป และ
โปรแกรมเฉพาะด้านของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการและ
ใช้งานจริง
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ทางภาษา ประกอบด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อนักศึกษาทุกระดับได้ฝึกภาษาต่างประเทศ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และมีการโต้ตอบกับผูส้ อนได้ในชัน้ เรียน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะดิจิทัลมีเดีย เป็นห้องปฏิบัติการที่มี
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ Mac ทีม่ สี มรรถภาพสูง เพือ่ ให้บริการนักศึกษาทีม่ งุ่ เน้นในเรือ่ ง
ของการสร้างเกมส์ หนังการ์ตนู หรือภาพเคลือ่ นไหว รวมทัง้ แอนิเมชันต่างๆ
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“บ้านอยู่สบาย”

8. บริการด้านอืน่ ๆ
บริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการทำงานมีค่าตอบแทน
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ด้วย
การทำงานมีค่าตอบแทนในทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
และมีประสบการณ์ในการทำงานจริง นักศึกษาจะมีโอกาสได้ทำงานเป็นผูช้ ่วยสอน
ในห้องปฏิบัติการต่างๆ หรือทำงานในห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือทำงาน
เป็นผู้ช่วยผู้วิจัย นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่
คณะทีน่ กั ศึกษาสังกัด หรือศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
บริการหอพักนักศึกษา "บ้านอยูส่ บาย"
หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 188 ซอยพหลโยธิน 49
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ บนพืน้ ที่ 9,255 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่
ความสูง 6 ชัน้ มีหอ้ งพักจำนวน 220 ห้อง สะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง
เนือ่ งจากสถานทีต่ ง้ั อยูใ่ กล้กบั มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภายในห้องพักตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยและ
สิง่ อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เตียงนอน ตูเ้ สือ้ ผ้า โต๊ะเครือ่ งแป้ง โต๊ะเขียน
หนังสือ เครือ่ งปรับอากาศ โทรศัพท์ ตูเ้ ย็น ห้องน้ำในตัว อีกทัง้ มีบริการเคเบิลทีวี
Internet Cafe และมีบริการ Wireless Lan ร้านอาหารสะดวกซื้อ ห้องรับรอง
ขนาดใหญ่ บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ดูแลหอพักที่พร้อมเอาใจใส่ และให้บริการดุจญาติมิตร
บ้านอยูส่ บายหลังนีจ้ ะเป็นบ้านทีส่ ร้างความมัน่ ใจในความสะดวกสบายและความอบอุน่
ใจให้กบั ผูป้ กครองและนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1111, 0 2561 2222 ต่อ 1189 และที่หอพัก
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4888
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บริการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยจัดให้มีนิทรรศการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศเป็น
ประจำทุกปี และให้บริการข้อมูลคำแนะนำในการเข้าศึกษาต่อในประเทศต่างๆ ได้ท่ี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชัน้ 8 อาคาร 11
บริการทีจ่ อดรถ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน มีอาคารทีจ่ อดรถ 7 ชัน้ สำหรับให้บริการ
จอดรถได้ประมาณ 500 คันและบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยสามารถ
จอดรถได้อกี ประมาณ 400 คัน สำหรับทีว่ ทิ ยาเขตชลบุรี มีพน้ื ทีส่ ำหรับจอดรถได้
ประมาณ 300 คัน
บริการงานธนาคาร
ด้วยความร่วมมือจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัย
ได้จดั ตัง้ ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพือ่ อำนวยความสะดวก
ในการให้บริการงานด้านการธนาคารแก่นกั ศึกษา ในการฝาก-ถอนเงิน การโอนเงิน
การรับชำระเงินค่าบริการต่างๆ และมีเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ รวมถึงงาน
ด้านอืน่ ๆ ของธนาคาร โดยสำนักงานตัง้ อยู่ ณ บริเวณชัน้ 1 อาคาร 9 เปิดทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลา 08.30-15.30 น.
บริการด้านการขอลดค่าโดยสารรถไฟ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเดินทางเป็นหมู่คณะไปต่างจังหวัดเพื่อ
ทัศนศึกษา สามารถขอให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือขอส่วนลดค่าโดยสารรถไฟจาก
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ สำหรับนักศึกษาทีม่ ที ะเบียนสำมะโนครัวอยูต่ า่ งจังหวัด
จะขอลดค่าโดยสารรถไฟครึง่ หนึง่ (เฉพาะชัน้ 3) ได้ปลี ะ 1 ครัง้ โดยติดต่อทีส่ ำนักงาน
กิจการนักศึกษา
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ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการและด้านกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนผูท้ ม่ี คี วามสามารถเหล่านัน้
ได้ศึกษาจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาให้ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท จำนวนกว่า 2,000 ทุน ประกอบด้วยทุนการศึกษา
ประเภทต่างๆ ดังนี้
 ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ถือว่าการรักษา
วัฒนธรรมคือการรักษาชาติ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความสามารถ
ในการวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสตริง วงดนตรี
แชมเบอร์ นักร้อง นักแสดงนาฏศิลป์ไทย นักแสดงนาฏศิลป์พน้ื เมือง Modern dance
หางเครื่อง จินตลีลา โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
ตลอดหลักสูตร

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปการแสดง
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักร้อง นักแสดง ผู้มีชื่อเสียงในสังคม
ที่บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาตรี โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอด
หลักสูตรปริญญาโทและระดับปริญญาตรี


สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครือไทย-เทค
มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียนทีส่ ำเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนในเครือของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนา
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพฒ
ั นวิทย์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการขอนแก่น โรงเรียนสุขฤทัย กรุงเทพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
ในพระอุปถัมภ์ฯ (เงือ่ นไขตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม)


สำหรับบุคลากรและบุตรบุคลากรประจำชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน
มหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึงความสำคัญของความผูกพันและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและบุตรบุคลากรประจำชมรม หน่วยงานย่านพหลโยธิน
โดยผูข้ อรับทุนจะต้องแสดงเอกสารการรับรองการเป็นบุคลากร การรับรองการเป็น
บุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน หรือสำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรของ
หน่วยงานย่านพหลโยธิน (กรณีเป็นบุตรต้องแสดงเอกสารสูติบัตร) เงื่อนไขตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม


ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา ได้รับการพัฒนาทักษะการกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและกีฬาระดับอุดมศึกษา โดยผูท้ ไ่ี ด้
รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรีและ
ระดับปริญญาโท


ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมให้แก่สอ่ื มวลชน ให้แก่สมาคม
ต่างๆ โดยสื่อมวลชนนั้นบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนจะได้รบั ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
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สำหรับบุตรและญาติทม่ี นี ามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั
มหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึงความสำคัญของความผูกพันและ
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุตรและญาติทม่ี นี ามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่า
ศิษย์ปจั จุบนั จึงจัดให้มที นุ สนับสนุนการศึกษา เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงิน
ให้กับบุตรและญาติที่มีนามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน (เงื่อนไขตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม)


สำหรับนักเรียนทีส่ มัครรอบโควตาพิเศษ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท แก่ผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกรอบโควตาพิเศษ สาขาวิชาละ 30 ทุน (เงือ่ นไขตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม)
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กองทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์)
ปัจจุบนั มูลนิธมิ หาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ได้จดั ทุนการศึกษา
ประมาณปีละ 800,000 บาท มอบให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และนักศึกษาทีค่ รอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเป็นเงินทีไ่ ด้จากดอกผล
ของกองทุนที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค และได้จัดตั้งขึ้นเป็นกองทุน ซึ่งขณะนี้
มีกองทุนต่างๆ รวม 66 กองทุนและเตรียมจัดตั้งเป็นกองทุนอีก 2 กองทุน
ยอดเงินรวม 19,938,180.00 บาท ประกอบด้วย
1. กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. กองทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. กองทุนอาจารย์มาลินี พุคยาภรณ์
4. กองทุนคุณประมวล สภาวสุ
5. กองทุน ดร.วิระ รมยะรูป
6. กองทุนพลเอก เสรี - ดร.รัชนีพร พุกกะมาน
7. กองทุนแม่เลือ่ น - ดร.ชำนาญ ณ สงขลา
8. กองทุนบริษทั โปรเกส จำกัด
9. กองทุนอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก
10. กองทุนบริษทั อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
11. กองทุนมหาบัณฑิต Executive-MBA. 1
12. กองทุนอาจารย์ประจวบ แสงอินทร์
13. กองทุน ดร.จันทร์ ชุม่ เมืองปัก
14. กองทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม
15. กองทุนคุณกนกศักดิ์ ปิน่ แสง และครอบครัว
16. กองทุน ดร.สนัน่ อังอุบลกุล
17. กองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
18. กองทุนอาจารย์ธเนศ วีระศิริ
19. กองทุนพลเอก สราวุธ บูรณดิลก
20. กองทุนศาสตราจารย์ พล.อ.ต.ดร.ธวัชชัย ไชยสระแก้ว
21. กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพนั ธ์ สุจริตตานนท์
22. กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.อุทยั ภิรมย์รน่ื
23. กองทุน ร.อ.ประยุทธ - อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์
24. กองทุนพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

กองทุนผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ถาวร อมตกิตติ์
กองทุนอาจารย์เตีย้ ม - อาจารย์กองสิน บุณยากร
กองทุน ดร.บุษบา ชัยจินดา
กองทุน ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
กองทุน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์
กองทุนคุณฐาปนพงศ์ - คุณรังสิยา พุคยาภรณ์
กองทุนรวมทั่วไป
กองทุนผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิม่ นวล ศรีจาด
กองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กองทุนนางสาวพิรยิ าพร ไทยมงคล
กองทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
กองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ เจียรสกุล
กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม
กองทุนจามจุรีศรีปทุม
กองทุนคณะสารสนเทศศาสตร์
กองทุน ดร.ศรีประภา สร้อยพาน
กองทุนคุณธัญญา โพธิว์ จิ ติ ร
กองทุนผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กลั ยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค
กองทุนคุณสุธรรม เจริญพงศ์
กองทุน ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี
กองทุนศิษย์เก่านิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กองทุนนางอุไรวรรณ ทรงผาสุข
กองทุน ม.ร.ว.ชาญวุฒิ - คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กองทุนอาจารย์ยงค์ วนาไสว
กองทุนอาจารย์เจือ หมายเจริญ
กองทุนนายศรัณยู ไทยมา
กองทุนนนทรี - ศรีปทุม
กองทุนอาจารย์และศิษย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กองทุนรองศาสตราจารย์วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

กองทุนสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย
กองทุนนายเท้ง สุขสุดประเสริฐ
กองทุนนายสมเกียรติ เหล่าทวีสขุ
กองทุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 38 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กองทุนพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
กองทุนอาจารย์กมลา ตรีสาร
กองทุนอาจารย์วทัญญู สุขสำราญ
กองทุนเรือเอกหญิงจุฑามาศ สุคนธา
กองทุนคุณหญิงสุภทั รา ตันติพพิ ฒ
ั น์พงศ์
กองทุนอาจารย์สนุ นั ท์ อยูค่ งดี
กองทุน ดร.ไชยา ยิม้ วิไล
กองทุนพลเอกชลวิชญ์ เพิม่ ทรัพย์ และดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวฒ
ั น์

เตรียมจัดตั้งกองทุน
1. กองทุนผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก
2. เตรียมจัดตั้งกองทุนคณะบริหารธุรกิจ
ผูท้ ม่ี ีความสนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
มูลนิธมิ หาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) อาคาร 10 ชัน้ 5 ห้อง 505
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1332 E-mail : fdspu@ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สำนักงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
ชัน้ 1 โทร. 0 3874 3690-9 ต่อ 3104-6 (งานทุนการศึกษา) โทรสาร 0 3874 3700
E-mail : welfare@east.spu.ac.th
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานในกำกับของ
กระทรวงการคลังได้เริม่ ดำเนินการให้กยู้ มื แก่นกั เรียน นักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของ
ผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่า
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จะสามารถเล่าเรียนได้สำเร็จตามหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุนฯ หลังจากสำเร็จ
การศึกษาแล้ว เพือ่ นำมาเป็นทุนหมุนเวียนให้รนุ่ น้องได้มโี อกาสกูย้ มื เรียนต่อไป

10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

หลักเกณฑ์การให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา

1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
1.1 กลุม่ สาขาวิชาทีข่ าดแคลนและเป็น
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ
นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
(ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์) ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน
1.2 กลุ่มสาขาอื่นๆ
1.2.1 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เคยกู้ยืม
ในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
ในสาขาวิชาทีอ่ ยูใ่ น 1.2 นีม้ าก่อน
ปีการศึกษา 2554
1.2.2 ผู้กู้ยืมเงินอื่นนอกจาก 1.2.1
2. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เกษตรศาสตร์
5. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์
6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ตาม "ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" เรื่อง
"หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
พ.ศ. 2544" และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 นักเรียน/นักศึกษา ผูม้ สี ทิ ธิขอกูย้ มื เงินจาก
กองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา ผูก้ ยู้ มื รายใหม่ และรายเก่า (ต่อเนือ่ ง) มีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
(ยกเว้นผู้ขอกู้ยืมรายเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไป จะต้องมีรายได้ต่อ
ครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี)
3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
สถาบันการศึกษา
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
การศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นใน
การพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง
เริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
5. เป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาทีอ่ ยูใ่ นสังกัด ควบคุม
หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอืน่ ๆ
6. ไม่เคยเป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
7. ไม่เป็นผูท้ ท่ี ำงานประจำในระหว่างการศึกษา
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นหรือเคยได้รบั โทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำคุก เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
www.spu.ac.th

ขอบเขตการให้กยู้ มื เงินเพือ่ การศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี/สาขาวิชา

(บาท/ราย/ปี)
ค่าเล่าเรียนและ
ค่า รวม/ปี
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ครองชีพ/ปี
กับการศึกษา/ปี
60,000

26,400

86,400

60,000

26,400

86,400

50,000
70,000
70,000

26,400
26,400
26,400

76,400
96,400
96,400

70,000
90,000

26,400 96,400
26,400 116,400

200,000

26,400 226,400

ผูส้ นใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
สำนักงานทุนการศึกษา กลุม่ งานกิจการสัมพันธ์ อาคาร 10 ชัน้ 6 ห้อง 602
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133, 2134
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กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาจะดำเนินการลดข้อจำกัดของการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาขัน้ สูง โดยจัดให้มโี ครงการกองทุนเงินกู้
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนเมื่อมีรายได้
เพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งตัวได้ และพักชำระหนีแ้ ก่ผทู้ เ่ี ป็นหนีก้ องทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
(กยศ.) โดยปรับเปลีย่ นการชำระหนีเ้ ป็นระบบทีผ่ กู พันกับรายได้ในอนาคต

รูปแบบการดำเนินการ
โครงการกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ครอบคลุมเฉพาะนักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าเท่านัน้ เฉพาะ
หลักสูตร สาขาวิชาที่เป็นความต้องการและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน
โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ทีม่ ใิ ช่ผกู้ ยู้ มื รายเก่าของกองทุน
เงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ยกเว้นกรณีผกู้ ยู้ มื รายเก่าของกยศ. ทีเ่ ปลีย่ นระดับ
จาก ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2555
การกำหนดหลักสูตร สาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจน
ของการผลิตกำลังคนในเบือ้ งต้น ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุน
เพือ่ การศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีฐานะยากจนมีสิทธิได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมจาก
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาทีส่ ถานศึกษาเรียกเก็บตามกฎหมาย โดยใช้
อัตราเดียวกับกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) และเพือ่ มิให้การดำเนินการ
มีความแตกต่างและสร้างความสับสนต่อนักเรียน นักศึกษา ให้ใช้แนวทางเช่นเดียวกับ
กยศ. ยกเว้นหลักเกณฑ์การชำระเงินคืนเงินกู้โครงการฯ ที่ควรต้องให้เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักการชำระคืนเงินกู้ที่ยึดโยงกับความสามารถในการหารายได้ใน
อนาคตเป็นสำคัญ
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ขอบเขตการให้กยู้ ืมเงินเพือ่ การศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชา/สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
2. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เกษตรศาสตร์
5. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์
6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ค่าเล่าเรียน/ราย/ปีการศึกษา
60,000
70,000
70,000
70,000
90,000
200,000

ผูส้ นใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
สำนักงานทุนการศึกษา กลุม่ งานกิจการสัมพันธ์ อาคาร 10 ชัน้ 6 ห้อง 602
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133, 2134
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ห้องปฏิบัติการ
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ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาระบบคอมพิวเตอร์
(The Computerized Language Laboratories)

ห้องปฏิบตั ิการ Internet Zone
(Internet Laboratory)

อาคาร 11 ชัน้ 8 จำนวน 4 ห้องเรียน
เป็นห้องเรียน (Classroom) ภาคปฏิบัติของการเรียนการสอนภาษาต่าง
ประเทศต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และ
ภาษาเกาหลี เป็นต้น จำนวน 4 ห้อง คือ 11-802, 11-803, 11-805 และ 11-806
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษาสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ
ซึง่ สามารถรองรับนักศึกษาได้ถงึ 240 คน ทัง้ สีห่ อ้ งดังกล่าวได้ตดิ ตัง้ ระบบ LAB1200SANAKO และ ICM-DUO 4.0 ในการควบคุมการใช้งานตลอดจน การเชือ่ มต่อ
Internet & Intranet ทีเ่ ป็นระบบใหม่ทนั สมัยล่าสุดสามารถใช้สอ่ื Multimedia
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใช้คอมพิวเตอร์และจอภาพ LCD (Liquid Crystal Display)
หรือที่เรียกว่า "จอภาพแบบผลึกเหลว" ซึ่งเป็นจอภาพแบบแบน ที่แสดงภาพ
ด้วยวิธกี ารปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านระหว่างชัน้ กระจกของจอภาพ เพือ่ ให้ผลึกเหลว
ทีล่ อยอยูเ่ รียงตัว เพือ่ แสดงเป็นภาพบนหน้าจอและจอภาพนีเ้ ป็นแบบ Active-matrix
ทีม่ คี วามคมชัดของภาพมาก มีท้งั จอขนาด 17 นิว้ และ 15 นิว้ ติดตัง้ ห้องละ 60
เครื่อง มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 18 ล้านบาท วัสดุอุปกรณ์การฝึกฝน ฝึกปฏิบัติที่มี
ความทันสมัยใหม่ลา่ สุดนี้ สามารถช่วยเพิม่ พูนทักษะในการเรียนการสอนและอำนวย
ความสะดวกรองรับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะ
เป็นการเตรียมข้อมูลการสอนทีใ่ ช้เวลาน้อยลง การนำสือ่ Multimedia ในรูปแบบ
ต่างๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้วยตนเองหรือกับอาจารย์ผู้สอนก็ตาม ถือเป็น
การพัฒนาศักยภาพของการเรียนรูแ้ ละประสิทธิภาพของการสอนภาษาทัง้ สิน้

อาคาร 11 ชัน้ 3 โซน C และบริเวณ Multi media ชัน้ 4, 5, 6, 7
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นักศึกษาใช้งาน Internet
เพื่อศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาให้มีความรู้
เพิ่มเติมและทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกเครื่อง เพื่อรองรับการใช้งาน
Internet ของนักศึกษาทีม่ าใช้บริการ

ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Laboratory)

อาคาร 5 ชัน้ 9
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ Mobile Technology ทีท่ นั สมัยเพือ่ รองรับ
การใช้งานในส่วนของการเรียนการสอน โดยใช้อปุ กรณ์ของบริษทั Apple เป็นหลัก
ซึง่ รวมไปถึงการเรียนการสอนด้าน Mobile Application และระบบปฏิบตั กิ าร ios
ทีเ่ ป็นระบบปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้งานกันอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาและภาคเอกชน

อาคาร 11 ชัน้ 12
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ของสถาบันวิทยาการสารสนเทศประกอบด้วย
Web Innovation Lab, Learning Technology Lab, Cybersecurity Lab,
Interactive Media Lab, และ Mobile & Cloud Software Engineering Lab
ซึ่งห้องปฏิบัติการเหล่านี้จะสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ในการทดลองและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ห้องปฏิบัติการเน้น คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบ
อุปกรณ์พกพาทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร Android, iOS (iPhone & iPad), Windows
Mobile 7 และการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคอมพิวเตอร์เมฆ (Cloud Computer)
นอกจากนีย้ งั เน้นการวิจยั และพัฒนาระบบทีม่ น่ั คงปลอดภัยและสามารถตอบสนอง
ต่อสภาวะภัยพิบัติได้ นักวิจัยของสถาบันวิทยาการสารสนเทศสนับสนุนนักศึกษา
ที่ต้องการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม อุตสาหกรรม และความมัง่ คงของประเทศ
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ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
(Computer Laboratory : Undergraduate)
อาคาร 5 ชัน้ 9 และ 10
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกคณะในการใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และโปรแกรมเฉพาะด้านของแต่ละสาขาวิชา
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ปฏิบตั กิ ารใช้งานจริง ทำให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวิชา
ที่ศึกษามาอย่างแท้จริง เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อ
ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจะทำในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปลี่ยนการทำงานของ
ห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะวิชานั้นๆ

ห้องปฏิบตั กิ าร Mobile Technology
(Mobile Technology Laboratory)

ห้องปฏิบตั กิ ารเฉพาะทาง Cisco Networking
(Cisco Networking Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 10
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอน
ในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านเครือข่าย (Networking) ทีเ่ น้นไปทางด้านอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีของ CISCO ซึง่ เป็นผูน้ ำด้านเครือข่ายอันดับหนึง่ ของโลก นักศึกษาจะได้
เรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริงโดยอิงตามมาตรฐานตามเกณฑ์สากล CCNA ของ CISCO
มีการออกแบบ ติดตัง้ ระบบเครือข่าย รวมทัง้ การวัดผลความรูแ้ บบออนไลน์ไปยัง
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ฐานการเรียนการสอนของ CISCO ที่เป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับใน
นานาประเทศ ปัจจุบนั ห้องปฏิบตั กิ ารเฉพาะทางนีไ้ ด้ถกู พัฒนาเพือ่ ให้รองรับการเรียน
การสอนตามมาตรฐานของ CISCO ในระดับ CCNP ด้วย

ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Laboratory)

อาคาร 5 ชัน้ 16
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารสำหรับสอนวิชาปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 1 และปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2
ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 1
สำหรับศึกษาทดลองด้านกลศาสตร์ และห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2 สำหรับศึกษาทดลอง
ด้านแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั้ง 2 ห้อง มีอุปกรณ์การทดลองทันสมัยมากมาย
โดยมีจดุ มุง่ หมายให้นกั ศึกษาได้ทดลองอย่างทัว่ ถึง และครอบคลุมเนือ้ หาสำคัญๆ
ที่สอดคล้องกับการเรียนด้านทฤษฎี เพื่อให้ประสบการณ์จากการทดลองช่วย
เสริมความเข้าใจทฤษฎีดงั กล่าวได้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้

อาคาร 5 ชัน้ 14 ห้อง 1402
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ จี ดุ ประสงค์ให้นกั ศึกษาได้ทดลอง เพือ่ ศึกษาทฤษฎี
วงจรไฟฟ้าและสร้างทักษะการใช้เครือ่ งมือวัดทางไฟฟ้า รวมทัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
โดยเครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดลองนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานจาก
ประเทศเยอรมัน และญีป่ นุ่ และยังมีการทดลองโดยใช้แบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุม่ ใหญ่ ดังนี้
1. การทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นการทดลองเกีย่ วกับกฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ
เพือ่ ให้เข้าใจทฤษฎีวงจรเบือ้ งต้น
2. การทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นการทดลองเกีย่ วกับการตอบสนอง
แบบต่างๆ ของวงจรอาร์-แอล อาร์-ซี และอาร์-แอล-ซี วงจรเรโซแนนซ์ วงจรกรองความถี่
3. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การจำลองและทดสอบ การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า

ห้องปฏิบตั กิ ารเคมี
(Chemistry Laboratory)

ห้องปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)

ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์
(Physics Laboratory)

อาคาร 5 ชัน้ 16
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารเคมีทว่ั ไปเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทดลอง ฝึกทักษะและเสริม
ความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีที่สำคัญให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ
คือ การวิเคราะห์ทางเคมี ทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ จลนพลศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี
สมดุลเคมี กรด-เบส ตลอดจนศึกษาถึงเคมีประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์
ทัง้ นีห้ อ้ งปฏิบตั กิ ารนอกจากจะจัดให้มเี ครือ่ งมือมาตรฐานต่างๆ เพือ่ ใช้ในการเรียน
การสอนพืน้ ฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ยังมีเครือ่ งมือเพือ่ ใช้ในงานวิจยั สำหรับ
คณาจารย์ในการผลิตผลงานใหม่ๆ ของตนเองและสำหรับนักศึกษาที่ทำโครงงาน
ก่อนทีจ่ ะสำเร็จเป็นบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภายในห้องปฏิบตั กิ ารได้ตดิ ตัง้
ระบบป้องกันสารพิษและไอระเหย และระบบป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
ในขณะปฏิบัติการ อาทิ หน้ากาก ถุงมือ ชุดล้างตา และชำระร่างกาย ตลอดจน
จัดให้มตี ้ยู าปฐมพยาบาลไว้ให้ในกรณีทม่ี อี บุ ตั ิเหตุเกิดขึน้ ขณะทำการทดลอง
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อาคาร 5 ชัน้ 12 ห้อง 1206
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้ทำการทดลอง
เกี่ยวกับอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงการออกแบบและประเมิน
การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งมือวัดและอุปกรณ์ทนั สมัย
มีความเทีย่ งตรงสูง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
1. การทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ
เช่น Diode, Zener Diode, LED, BJT, FET, UJT และ LDR เป็นต้น
2. การทดลองเพื่อศึกษาการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น
Rectification, Clipping and Clamping Circuits, Transistor Biasing,
Multistage Amplifier, Op-Amp Circuits, Comparator, Oscillator, Timer,
Power Supplies, Regulators และ Filters เป็นต้น
3. โครงงานย่อย ซึ่งมีจุดประสงค์ให้นักศึกษานำความรู้พื้นฐานที่ได้
ศึกษาและที่ทำการทดลองผ่านมาเพื่อทำการออกแบบสร้าง และวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์
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ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
(Digital Circuits Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 15 ห้อง 1502
ห้องปฏิบัติการดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำ
การทดลองเพื่อศึกษาการทำงานของวงจรรวม การหาคุณสมบัติของอุปกรณ์และ
การออกแบบวงจรดิจิทัล โดยทำการออกแบบและวิเคราะห์วงจรดิจิทัลด้วย
โปรแกรมทางวิศวกรรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และทำการทดลอง
สร้างวงจรดิจิทัลต่างๆ เพื่อศึกษาการทำงานจริงบนชุดทดลอง FPGA โดยแบ่ง
การทดลองเป็น 2 ส่วน คือ
1. การออกแบบและทดลองโดยใช้ชุดทดลอง FPGA แบ่งออกเป็น 3
ส่วนใหญ่ๆ คือ
1.1 การศึกษาพืน้ ฐานของวงจรดิจทิ ลั
1.2 การวิเคราะห์วงจรดิจทิ ลั
1.3 การสังเคราะห์วงจรดิจทิ ลั
2. การออกแบบและจำลองการทำงานของวงจร โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 15 ห้อง 1505
ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ศึกษาชุดคำสั่งต่างๆ ของไมโครโปรเซสเซอร์ ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
แอสแซมบลี้ ทำการออกแบบวงจรควบคุมโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นส่วน
ประมวลผลและสร้างวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
มอเตอร์ ควบคุมการแสดงผลของอะเรย์ หลอดไฟและ LED ควบคุมและสัง่ งาน
อุปกรณ์ทางด้านแมคคานิกส์ต่างๆ เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machine Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 12 ห้อง 1202
เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการต่อวงจร
เพือ่ เดินเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า และศึกษาคุณสมบัติ รวมทัง้ การควบคุมเครือ่ งจักรกล
ไฟฟ้าแบบต่างๆ โดยชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องมือวัดและชุดทดลอง
อินเตอร์เฟสเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากประเทศเยอรมัน ประกอบด้วย 9 ชุด
การทดลอง โดยแบ่งเป็นกลุม่ ใหญ่ได้ 3 กลุม่ ดังนี้
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1. การทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า เพือ่ ศึกษาคุณสมบัตใิ นการใช้งาน ขณะไม่มี
โหลด และมีโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า ทัง้ หม้อแปลงชนิด 1 เฟส และหม้อแปลง
ชนิด 3 เฟส
2. การทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อศึกษาคุณสมบัติและ
การควบคุมเครือ่ งจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานและแบบอนุกรม
2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม
2.3 เครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ทัง้ แบบมีสนามกระตุน้ ภายในและ
สนามกระตุน้ ภายนอก
3. การทดลองเครือ่ งจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เพือ่ ศึกษาคุณสมบัติ และ
การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบต่างๆ ที่ใช้อย่างแพร่หลายในภาค
อุตสาหกรรมประกอบด้วย
3.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
3.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
3.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบซิงโครนัส และการขนาน
เครือ่ งกำเนิดไฟฟ้า
3.4 การทดลองลิเนียร์มอเตอร์ เพือ่ ศึกษาแนวคิด การออกแบบและ
ศึกษาคุณสมบัติ รวมถึงการควบคุมลิเนียร์มอเตอร์ในสภาวะการทำงานแบบต่างๆ

ห้องปฏิบตั กิ ารระบบควบคุม
(Control System Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 12 ห้อง 1201
เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาทำการทดลองระบบควบคุมโดยใช้
อุปกรณ์ในการควบคุมแบบดัง้ เดิม (Classical Control) อันประกอบด้วยการควบคุม
ระดับของเหลว (Level Control) การควบอุณหภูมิ (Temperature Process Control)
และการควบคุมเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า (Moter/Generator System) รวมทัง้ การทดลอง
ระบบควบคุมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Process Control Simulation
Software) ซึง่ เป็นทัง้ การทดลองบนคอมพิวเตอร์และเชือ่ มโยงอุปกรณ์การทดลอง
ได้แบบเวลาจริง (Real Time Mode) นอกจากนี้ยังมีการทดลองการควบคุม
แบบลำดับ (Sequential Control) ด้วยชุดทดลองที่สามารถจำลองรูปแบบทาง
อุตสาหกรรมได้หลายรูปแบบ ห้องปฏิบตั กิ ารยังมีชดุ ปฏิบตั กิ ารระบบควบคุมขัน้ สูง
คือ การควบคุมขบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Process Control) ซึ่งเป็น
ขบวนการลำเลียงตรวจสอบทีม่ ชี ดุ จัดเก็บ ชุดลำเลียงแบบสายพาน และชุดตรวจสอบ
ที่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ พร้อมด้วยชิ้นงาน ขบวนการผลิตหรือประกอบชิ้นงาน
อัตโนมัตทิ เ่ี ป็นการควบคุมแบบหลายมิติ และระบบแขนกล อัตโนมัติ โดยขบวนการ
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สามารถเชือ่ มต่อทำงานร่วมกันได้ รวมทัง้ ยังมีชดุ ปฏิบตั กิ ารควบคุมสนามแม่เหล็ก
แบบไม่เป็นเชิงเส้น (Magnetic Suspension) ซึง่ เป็นระบบควบคุมตำแหน่งของ
วัตถุทล่ี อยอยูโ่ ดยสนามแม่เหล็ก การประมวลผลผ่านทางคอมพิวเตอร์ดว้ ยซอฟแวร์
เชิงอัจฉริยะ (Intelligent Control) และระบบควบคุมคานสมดุล (Pendulum Control)
เป็นระบบควบคุมตำแหน่งของคานทั้งแบบตรงและแบบผกผัน การประมวลผล
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ดว้ ยซอฟแวร์เชิงอัจฉริยะ (Intelligent Control)

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Measurement Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 14 ห้อง 1403
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทดลองเกีย่ วกับเครือ่ งมือวัดทางไฟฟ้า
อันประกอบด้วยเครือ่ งมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า การวัดอุณหภูมดิ ว้ ยเทอร์โมคัปเปิล้
การวัดอุณหภูมดิ ว้ ยเทอร์มสิ เตอร์ อุปกรณ์ตรวจจับแบบต่างๆ เครือ่ งมือวัดทางไฟฟ้า
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าการวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้า การวัดด้วยสเตรนเกจ
ซึ่งจะเป็นการทดลองปฏิบัติการเปรียบเทียบกับทฤษฎีเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
นักศึกษาจะได้ลงมือทดลองจริงกับอุปกรณ์ทม่ี ีมาตรฐานสูงในระดับอุตสาหกรรม

ห้องปฏิบัติการระบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
(Electrical Power System Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 12 ห้อง 1205
ห้องปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้ากำลัง ซึง่ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักด้วยกันคือ ระบบผลิตไฟฟ้า (Generation
System) ระบบสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Transmission System) และระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) โดยทัง้ 3 ระบบนีจ้ ะมีระบบควบคุมและ
ระบบป้องกันคอยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและป้องกันความเสียหายอันเนื่อง
มาจากความผิดปกติตา่ งๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในระบบไฟฟ้า นักศึกษาจะได้ศกึ ษาและ
ทำการทดลองในรายละเอียดของทุกระบบ ดังนี้
1. ปฏิบัติการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อศึกษาการขนานเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ทำการทดลองจ่ายกำลังไฟฟ้าจริง (Active
Power) และกำลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive Power) เข้าไปในระบบของการไฟฟ้า
2. ปฏิบตั กิ ารสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า เพือ่ ศึกษาผลของแบบจำลองสายส่ง
ระยะสัน้ และระยะไกลทีม่ ตี ่อค่ากำลังสูญเสีย และ Voltage Regulation ในขณะ
ทีจ่ า่ ยโหลดระบบ 3 เฟส ทีค่ า่ ตัวประกอบกำลังต่างๆ
3. ปฏิบัติการจำลองการจ่ายไฟในระบบจำหน่าย เพื่อศึกษาขั้นตอน
การทำงานร่วมกันของ Switchgear และ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าย่อย
80

4. ปฏิบัติการจ่ายโหลด 3 เฟส เพื่อศึกษาผลกระทบของโหลด 3 เฟส
แบบสมดุลและไม่สมดุลทีม่ คี า่ R, L และ C ต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ค่ากระแสและแรงดัน
ที่โหลดกำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้าเสมือน และค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ทั้งใน
กรณีทต่ี ่อโหลดแบบ Y และแบบ
5. ปฏิบัติการหม้อแปลงกระแส เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติของหม้อแปลง
กระแส ที่ใช้ในงานระบบป้องกันทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ในสภาวะที่มีค่า
burden ต่างๆ กัน โดยเน้นการศึกษาคุณสมบัตทิ เ่ี กีย่ วกับอัตราส่วนการแปลงเฟส
และความคลาดเคลือ่ นทีเ่ กิดจากการแปลงกระแส
อุปกรณ์การทดลองเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า ชุดทดลองและเครือ่ งมือวัดทุกชนิด
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศเยอรมัน ตามมาตรฐาน
VDE ของประเทศเยอรมัน

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
(Communication Engineering Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 15 ห้อง 1501
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่ สาร การฝึกปฏิบตั ใิ น
ห้องปฏิบตั กิ ารนีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาทำการศึกษาทดลองในส่วนต่างๆ ของ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่ สาร แบ่งเป็น 6 ส่วนคือ
1. ระบบผสมสัญญาณแบบแอนนาล็อค
2. ระบบผสมสัญญาณแบบดิจิทัล
3. ระบบการสือ่ สารด้วยคลืน่ ไมโครเวฟ
4. ระบบการสือ่ สารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง
5. ระบบสายอากาศและสือ่ สารดาวเทียม
6. ระบบการสือ่ สารข้อมูล
อุปกรณ์การทดลอง ชุดทดลองและเครือ่ งมือวัดทีใ่ ช้ในห้องปฏิบตั กิ ารนีเ้ ป็น
ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันและประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้องปฏิบตั กิ ารแบบจำลองคอมพิวเตอร์และออกแบบอินเตอร์เฟส
ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(Computer Simulation for Electrical Engineering Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 14 ห้อง 1405
การทดลองแบบจำลองในงานวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การคำนวณการประมวลผลและการวิเคราะห์งานวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

www.spu.ac.th

ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
(Concrete Technology Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 1 ห้อง 105
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ทดสอบคุณภาพ
ของวัสดุผสมคอนกรีตและการควบคุมคุณภาพคอนกรีต เนื่องจากคอนกรีตเป็น
วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของส่วนผสมคอนกรีต จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบคุณภาพของคอนกรีตในด้านต่างๆ
เช่น การยุบตัว ระยะเวลาการก่อตัว การรับแรงอัด ประลัย การรับแรงดึงและการรับแรง
อัดของคอนกรีต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงตามที่
วิศวกรออกแบบไว้ นักศึกษาจะเรียนรูก้ ารทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบ
วัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM) ประเทศอังกฤษ (BS) และ ประเทศไทย (มอก.)

ห้องปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมยานยนต์
(Automotive Engineering Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 1 ห้อง 106
ห้องปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานเกีย่ วกับยานยนต์ ประกอบด้วย
- ชุดปฏิบตั กิ ารเครือ่ งยนต์จดุ ระเบิดด้วยประกายไฟ
- ปฏิบัติการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดระเบิด
- ปฏิบตั กิ ารส่งกำลังและบังคับเลีย้ ว
- ปฏิบตั กิ ารไฟฟ้ารถยนต์

ห้องปฏิบตั กิ ารปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 2 ห้อง 203
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทดลองหาคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของดินด้านต่างๆ เช่น สมบัตทิ างกายภาพ กำลังรับแรงเฉือน การยุบ
อัดตัว ความซึมผ่านน้ำของดิน การบดอัดดิน เป็นต้น นักศึกษาจะเรียนรู้วิธีการ
ทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM)
มาตรฐานการทดสอบของหน่วยงานวิศวกรรมในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ
(Survey Engineering Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 5 ห้อง 503B
ในการวางแผนก่อสร้างโครงการทางวิศวกรรมต่างๆ จำเป็นจะต้องมีการ
สำรวจรังวัดค่าระดับและทิศทางของสถานที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อจัดทำเป็น
แผนผังและแผนที่ภูมิประเทศของพื้นที่นั้นๆ อันเป็นประโยชน์ในการรองรับ
www.spu.ac.th

งานวิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น การวางแนวถนน คลองชลประทาน เขือ่ น ฝายน้ำล้น
ทางด่วน งานอาคาร เป็นต้น ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมสำรวจ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะให้
นักศึกษาได้มโี อกาส ฝึกการใช้เครือ่ งมือสำรวจในการก่อสร้างจริง โดยประยุกต์ทฤษฎี
ที่เรียนเข้ากับสภาพการทำงานได้ ในการฝึกภาคปฏิบัตินี้จะมีการออกปฏิบัติการ
สำรวจในพืน้ ทีจ่ ริง เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านภาคสนามทีส่ มบูรณ์แบบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้างและวัสดุการทาง
(Structural and Highway Material Testing Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 1 และชัน้ 5 ห้อง 107, 502A
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบวัสดุโครงสร้างและวัสดุการทาง แบ่งเป็นสองส่วนคือ
1. ปฏิบตั กิ ารทดสอบวัสดุโครงสร้าง มีหน้าทีท่ ำการทดสอบคุณสมบัตขิ อง
วัสดุ โดยเน้นหนักในเรื่องคุณสมบัติทางกลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำลังรับแรงดึง
(Tension) แรงอัด (Compression) แรงดัด (Flexure) แรงเฉือน (Shear) เป็นต้น
นอกจากนัน้ ยังทำการทดสอบทีเ่ กีย่ วข้องในทางวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น
ทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา และแผ่นพืน้ โดยห้องปฏิบตั กิ ารมีเครือ่ งมือ
ทดสอบหลัก ได้แก่ เครือ่ งทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine)
ทีค่ วบคุมการทำงาน ได้ทง้ั ด้วยตนเองและด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถนำข้อมูลผล
การทดสอบออกมาวิเคราะห์โดยละเอียดได้ เครื่องทดสอบอเนกประสงค์สามารถ
ให้น้ำหนักได้ถึง 200 ตัน สามารถทดสอบคานที่มีความลึกได้ถึง 80 ซม.
เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน และเครื่องทดสอบโครงสร้างขนาดใหญ่ และยังมี
เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์สำหรับการทดลองขั้นสูงปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการนี้ใช้เพื่อ
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เพือ่ การทำวิจยั และนอกจากนัน้
ยังให้บริการทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานบริษทั ห้างร้านภายนอกอีกด้วย
2. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง มีหน้าที่ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่
ใช้ในงานก่อสร้างผิวจราจร ซึง่ จะเน้นหนักทางด้านวัสดุจำพวกบิทมู นิ สั (แอสฟัลต์)
ซึ่งห้องปฏิบัติการ มีเครื่องทดสอบที่สำคัญ ได้แก่ การทดสอบความถ่วงจำเพาะ
ความข้นเหลว จุดวาบไฟ ความเหนียว ความทึบน้ำ และการแข็งตัว เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์
(Hydraulics Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 1 และ 5 ห้อง 108, 502B
อง
ห้องปฏิบตั กิ ารนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทำการทดลองทีสอดคล้
่
กับเนือ้ หาวิชาชลศาสตร์ ปฏิบตั กิ ารชลศาสตร์นจ้ี ะศึกษาเกีย่ วกับคุณสมบัตกิ ารไหล
ของน้ำ การไหลในทางระบายเปิดการไหลผ่านฝายน้ำล้น การไหลผ่านท่อและรูระบาย
แรงกระทบเนือ่ งจากการเปลีย่ นโมเมนตัมของน้ำ รวมถึงเครือ่ งมือวัดอัตราการไหล
แบบต่างๆ เป็นต้น
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ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 4 ห้อง 405, 406
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเป็นห้องทดลองและทดสอบเกี่ยวกับ
อุปกรณ์หรือวิธีการต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีเพื่อมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง การทดลอง
ดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นกลุม่ ใหญ่ๆ ได้ดงั นี้
กลุ่มการทดลองทางด้านความร้อนและอุณหพลศาสตร์
(Heat and Thermodynamic) ประกอบด้วย
- ชุดทดลองการนำความร้อนของวัสดุ (Thermal Conductivity)
- ชุดทดลองการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ (Heat
Convection and Radiation)
- ชุดทดลองการแลกเปลีย่ นความร้อนของของไหลแบบ Shell และ Tube
(Shell and Tube Heat Exchanger)
- ชุดทดลองการศึกษาการทำงานระบบการไหลเวียนของอากาศและ
ระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ (Air Recirculation and Refrigeration)
- ชุดทดลองการศึกษาการทำงานระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืน
(Absorption Refrigeration)
- ชุดทดลองระบบหอคอยระบายความร้อน (Cooling Tower)
กลุม่ การทดลองด้านกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanic) ประกอบด้วย
- ชุดทดลองการสูญเสียพลังงานของน้ำขณะไหลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ระบบท่อ (Energy Loss in Pipe)
- ชุดทดลองการหาอัตราการไหลของน้ำขณะไหลผ่านฝาย และอุปกรณ์วดั
อัตราการไหลชนิดต่างๆ
- ชุดทดลองการไหลแบบหมุนวน (Vortex Flow)
- ชุดทดลองการไหลของน้ำขณะผ่านรูระบายขนาดเล็ก (Small Orifice)
- ชุดทดลองการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของน้ำขณะเคลื่อนที่กระทบกับ
แผ่นทดสอบลักษณะต่างๆ (Jet Momentum)
กลุ่มการทดลองด้านวัสดุศาสตร์และเครื่องจักรกล
(Materials and Machinery) ประกอบด้วย
- ชุดทดลองการโก่งและระยะแอ่นของคาน (Deflection of Beam)
- ชุดทดสอบแรงกระแทก (Impact Test)
- ชุดทดสอบแรงดึง (Tensile Test)
- ชุดทดสอบความแข็งผิวของวัสดุ (Hardness Test)
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- ชุดทดสอบหาการเปลีย่ นแปลงรูปร่างของวัสดุชนิดต่างๆ เมือ่ รับแรงบิด
(Torsion Test)
- ชุดทดลองการออกแบบพลศาสตร์ของกลไก (Mechanism Design)
- ชุดทดสอบสมรรถนะของปัม๊ (Pump Test)

ห้องปฏิบตั กิ ารเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 3 ห้อง 301-302
เป็นห้องปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐานทางวิศวกรรมบนโต๊ะ
งานเขียนแบบ เพื่อฝึกฝนเขียนแบบจริง ตามหัวข้อการเรียนการสอน ตามเนื้อหา
วิชาเขียนแบบวิศวกรรม ซึง่ ประกอบด้วย
- การเขียนรูปทรงเรขาคณิต
- การเขียนรูปสามมิติ
- การเขียนภาพฉาย
- การเขียนภาพตัด
- การเขียนภาพแผ่นคลี่
- การเขียนภาพประกอบ

ห้องปฏิบตั ิการนิวเมติกส์
(Pneumatic Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 3 ห้อง 303
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้นำความรูภ้ าคทฤษฎี
มาวิเคราะห์ และประยุกต์กลไกนิวเมติกส์ตามเงือ่ นไขของกระบวนการทีก่ ำหนดให้
ในห้องปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถใช้งานได้จริงเพื่อการออกแบบ โดยแบ่งส่วน
ของปฏิบตั ิการเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ
1. ระบบนิวเมติกส์ทค่ี วบคุมการทำงานด้านสัญญาณทางกล
2. ระบบนิวเมติกส์ที่ควบคุมการทำงานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งทั้ง
2 ส่วนนี้ แยกย่อยลักษณะของรูปแบบปฏิบตั กิ ารออกเป็น 3 ระดับ คือ
2.1 ระดับพื้นฐาน เรียนรู้สัญลักษณ์และทิศทางการไหลของอากาศ
ในวาล์วชนิดต่างๆ และออกแบบกระบวนการทีม่ เี งือ่ นไขอย่างง่าย
2.2 ระดับปานกลาง ออกแบบกระบวนการทีค่ วบคุมการทำงานด้วยระบบ
นิวเมติกส์แบบสัญญาณทางกลทีม่ คี วามซับซ้อนของกระบวนการหรือเงือ่ นไขเพิม่ ขึน้
2.3 ระดับสูง นำความรูก้ ารเขียนโปรแกรมซึง่ เป็นภาษาทีใ่ ช้กบั PLC
(Programmable Logic Controller) ในการออกแบบการทำงานด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และการสาธิตการทำงานบนคอมพิวเตอร์กอ่ นการเชือ่ มต่อเข้ากับระบบ
นิวเมติกส์แบบไฟฟ้าเพือ่ การควบคุมจริง
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ห้องปฏิบตั ิการทดสอบวัสดุวศิ วกรรม
(Material Testing Laboratory)

ห้องปฏิบัติการการวัดและวิศวกรรมควบคุม
(Measurement and Control Engineering Laboratory)

อาคาร 6 ชัน้ 3 ห้อง 305, 307
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ตั ถุประสงค์ให้นกั ศึกษาได้รถู้ งึ วิธกี ารหาคุณสมบัติ
ของวัสดุ และวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของรอยเชื่อมและรอยร้าวหรือ
การเกิ ดการกั ดกร่อนของสิ่งที่ซ่ อนอยู่ ใต้ผิ วของโลหะ โดยจำแนกชนิ ดของ
การทดสอบและตรวจสอบได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ
1. การตรวจสอบแบบทำลาย
2. การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
โดยการตรวจสอบแบบทำลายนัน้ ประกอบด้วย การทดสอบ ความสามารถ
ในการต้านแรงดึงและแรงอัด ความสามารถในการต้านแรงบิด ความสามารถใน
การต้านแรงกระแทก ความแข็งแรงของผิว สำหรับวัสดุชนิดต่างๆ และในส่วนที่ 2
เป็นการทดสอบโดยไม่ทำลาย เช่น การวิเคราะห์ลกั ษณะของรอยเชือ่ มโดยการขัดผิว
และส่องกล้องเพื่อถ่ายรูป และนำรูปมาวิเคราะห์ การตรวจสอบรอยร้าวที่ซ่อนอยู่
ใต้ผวิ วัสดุ โดยใช้คลืน่ อัลตราโซนิคอ่านผลจากกราฟสัญญาณทีป่ รากฏบนเครือ่ งมือวัด
ชิ้นงานทดสอบและวิธีการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM
โดยตัวเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของยุโรป

อาคาร 6 ชัน้ 4 ห้อง 403
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้นำความรูภ้ าคทฤษฎี
มาวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ให้กับการวัดค่าต่างๆ ของตัวแปรในขบวนการ
ทางกลอย่างแท้จริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานจริงในกระบวนการอุตสาหกรรม
ซึง่ ประกอบด้วย
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดต่างๆ
- เครื่องมือวัดระดับน้ำ
- เครือ่ งมือวัดอัตราการไหล
- เครื่องมือวัดตำแหน่งหรือระยะทางเชิงเส้นและเชิงมุม
- เครื่องมือวัดแรงโมเมนต์ และแรงบิด
- เครื่องมือตรวจจับและตรวจนับวัสดุหรือชิ้นงานชนิดต่างๆ
- เครื่องมือวัดความชื้น
- เครื่องมือวัดความดัน

ห้องปฏิบัติการฝึกฝีมือช่าง
(Workshop Practice)

ห้องปฏิบตั ิการ CNC และ CAD/CAM
(CNC and CAD/CAM Laboratory)

อาคาร 6 ชัน้ 2 ห้อง 201, 202
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะเบื้องต้น ให้นักศึกษา
สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน ได้แก่ งานตะไบ งานเจาะ
งานเชือ่ ม งานกลึง งานไส งานพับ งานเจียรผิว งานกัดผิว โดยมีผลงานเป็นเครือ่ ง
ทดสอบทักษะต่างๆ เหล่านี้ ผลงานเหล่านี้ นักศึกษาสามารถนำไปใช้งานได้อย่าง
แท้จริง เครื่องมือที่ใช้มีทั้งแบบ Manual และแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์
และเครือ่ งจักรนำเข้าจากทางยุโรปและญีป่ นุ่

อาคาร 6 ห้อง 602
เป็ น ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารที ่ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษานำความรู ้ จ าก
การออกแบบด้วย CAD มาประยุกต์ใช้กบั CAD/CAM ซอฟต์แวร์ เพือ่ การควบคุม
เครือ่ ง CNC โดยแบ่งระดับของปฏิบตั กิ ารเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น ศึกษาอุปกรณ์
และโครงสร้างการทำงานของเครือ่ ง CNC รวมถึงภาษาทีใ่ ช้ในการควบคุมเครือ่ งจักร
CNC ระดับกลาง เป็นการศึกษาการใช้ซอฟท์แวร์ CAD/CAM ในการออกแบบ
และควบคุมเครื่องจักรให้ได้รูปแบบตามต้องการ ระดับสูงเป็นการวิเคราะห์
การออกแบบกระบวนการ และการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อให้ได้งานที่รวดเร็ว และ
มีความถูกต้อง โดยเครือ่ งจักร CNC เป็นเครือ่ งจักรนำเข้าจากประเทศอังกฤษ

ห้องปฏิบตั กิ ารเขียนแบบและออกแบบชิน้ ส่วนทางกล
(CAD/CAE and Machine Design Laboratory)

ห้องปฏิบตั กิ ารพลาสติกเทคโนโลยี
(Plastic Technology Laboratory)

อาคาร 6 ชัน้ 4 ห้อง 401
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาฝึกหัดการเขียนแบบด้วย
ซอฟต์แวร์ Solid Work และการออกแบบชิน้ ส่วนทางกล นักศึกษาจะได้ใช้ Solid Work
ในการออกแบบ รวมทัง้ การวิเคราะห์แบบในเชิงวิศวกรรมด้วยซอฟต์แวร์ Cosmos
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในห้องนีป้ ระกอบด้วย เครือ่ งคอมพิวเตอร์ PC Pentium
IV 2.6 Ghz จำนวน 32 เครื่อง เชื่อมโยงเข้ากับระบบเครือข่าย ภายในห้อง
ประกอบด้วยอุปกรณ์สอ่ื การสอนแบบมัลติมเี ดียทีท่ นั สมัย
www.spu.ac.th

อาคาร 6 ห้อง 601
ห้องปฏิบตั กิ ารพลาสติกเทคโนโลยี เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ศึกษา
ศึกษาความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับพลาสติก เช่น พลาสติกอ่อน (Thermoplastic) และ
พลาสติกแข็ง (Thermosetting) ได้แก่ ที่มาของพลาสติก คุณสมบัติทั่วไปของ
พลาสติก ชนิดของพลาสติกแบบต่างๆ และการนำไปใช้งาน ซึ่งห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีพลาสติกยังได้มุ่งเน้นไปในกระบวนการที่ใช้ผลิตวัสดุพลาสติกแบบ
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ต่างๆ เช่น ปฏิบัติการพลาสติกแบบ Dome Blowing ปฏิบัติการพลาสติกแบบ
Extrusion และ Injection Molding ปฏิบตั กิ ารพลาสติกแบบ Dip Coating และ
Welding ปฏิบัตกิ ารพลาสติกแบบ Vacuum Forming โดยใช้เครื่องผลิตวัสดุ
พลาสติกแบบ Thermoforming Machine ซึ่งเป็นเครื่องปฏิบัติการพลาสติก
ขนาดพอเหมาะกับห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัตกิ ารจำลองระบบการผลิต
(Process Simulation Laboratory)
อาคาร 6 ห้อง 602
ห้องปฏิบัติการจำลองระบบการผลิต เป็นห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้ศกึ ษาความรูพ้ น้ื ฐานทีเ่ กีย่ วกับการผลิตสมัยใหม่ เช่น ปฏิบตั กิ าร CAD/
CAM คือ การเขียนโปรแกรมควบคุม เครื่องกลึงและเครื่องกัด ซี เอ็น ซี และ
ปฏิบตั กิ าร CNC แบบ 2 มิติ (การใช้เครือ่ ง CNC แบบ Turning Maching) คือ
กระบวนการผลิตด้วยเครือ่ งกลึง และปฏิบตั กิ าร CNC แบบ 3 มิติ (การใช้เครือ่ ง
CNC แบบ Milling Machine) คือ กระบวนการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
โดยนักศึกษาจะทราบถึงวิธีการจับชิ้นงานต่างๆ รวมไปถึงเข้าใจคำสั่งในการใช้
เครือ่ งกัด ซี เอ็น ซี สามารถควบคุมเครือ่ งกัด ซี เอ็น ซี ด้วยตนเองได้ และยังรวมไป
ถึงปฏิบตั กิ าร Open CIM (Computer Integrated Manufacturing) คือการจำลอง
ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยปราศจากการใช้สถานทีจ่ ริงในการทำงาน

ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
(Computer for Industrial Engineering Laboratory)
อาคาร 6 ห้อง 602
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ ใช้ประกอบ
การเรียนการสอนรายวิชา IEG 442 การจำลองระบบ และรายวิชา IEG 341
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ โดยปฏิบตั กิ ารระบบจำลอง สถานการณ์
ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ARENA
VERSION 8.0 ซึ ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ โ ปรแกรมในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
สถานการณ์ต่างๆ และเพื่อที่จะนำข้อมูลสถานการณ์นั้นไปจำลองและฝึกหัด
การแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปอืน่ ๆ เช่น Solver ใน MS-EXCEL ซึง่ สามารถใช้ในการแก้ปญ
ั หาทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการได้
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ห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วกับเซนเซอร์ การวัด และเครือ่ งมือวัด
(Sensor Technology, Measurement and Instrumentation
Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 4 ห้อง 404
ศึกษาเกีย่ วกับทฤษฎีและหลักการทัว่ ไปเกีย่ วกับเครือ่ งมือวัดทางเครือ่ งกล
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานของวงจร sensors และวงจร transducers ที่
ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพือ่ วัด แรงทอร์ค ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระยะขจัด
และความเครียด รวมทั้งการประยุกต์ เพื่อนำมาใช้งานในระบบเมคคาทรอนิกส์
การศึกษาจะรวมไปถึงการนำเอา signal processing มาใช้รว่ มกับวงจร sensors
และวงจร transducers ตัวอย่างวงจร sensors ทีศ่ กึ ษาเช่น Ultrasonic sensor,
photoelectric sensor, Strain gauge, Position sensors และ Displacement
sensors การเลือกชนิดของ sensor ให้ถกู ต้องกับการใช้งานซึง่ รวมไปถึงการปรับแต่ง
สัญญาณที่ได้ให้เหมาะกับการใช้งาน วิธีการส่งผ่านสัญญาณที่ได้และการกรอง
สัญญาณรบกวนออกไป

ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาการหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม
(Robotics in Industry Laboratory)
อาคาร 6 ชัน้ 5 ห้อง 508
ศึกษาเกี่ยวกับหุ่นยนต์และการทำงานของหุ่นยนต์มาตรฐานแบบต่างๆ
และเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์ที่มีใช้กันอยู่ในภาคอุตสาหกรรม ศึกษาการออกแบบ
ศึกษาองค์ประกอบและระบบย่อยของหุน่ ยนต์ การควบคุมแขนหุน่ ยนต์ การแปลง
พิกดั ตำแหน่ง ระบบควบคุมป้อนกลับแบบดิจทิ ลั และแอนะล็อก ขอบเขตการทำงาน
ข้อจำกัด ข้อดี และข้อเสีย ของหุน่ ยนต์แต่ละชนิด ศึกษาระบบควบคุมการทำงาน
ของหุ่นยนต์แบบต่างๆ รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์

ศูนย์อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Software Center)
อาคาร 4 ชัน้ 4 ห้อง 401
ศูนย์อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย
ฮาร์ดแวร์คอื เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย 40 ชุด ต่อผ่านระบบเครือข่าย
แบบเคเบิล้ (Cable Network) และเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) พร้อมด้วย
ซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เช่น โปรแกรม
SAP2000 Advanced V.9 Add on Bridge Modeler, ROBOT MILLENNIUM,
Construction management software : PRIMAVERA, GEAR, GRASP เป็นต้น
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ศูนย์อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์นจ้ี ะใช้ประกอบการเรียนการสอนทัง้ ระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละฝึกฝนความชำนาญ
ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
การก่อสร้างที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

ห้องปฏิบตั ิการการเขียนชุดคำสัง่ วิชวล 1
(Visual Programming Laboratory)

ห้องปฏิบัติการโครงงานนักศึกษา
(Student-Project Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 11 ห้อง 1105
เป็นห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ถูก
พัฒนาขึน้ เพือ่ รองรับให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทีท่ ำโครงงาน ทัง้ นี้
เพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะหล่อหลอมความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษามา เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในศาสตร์หลักและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่นักศึกษาจะ
สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต

อาคาร 4 ชัน้ 4 ห้อง 404
ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอนวิ ช า MTN102
การเขียนชุดคำสัง่ วิชวล โดยทำการศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง เช่น
Visual C++, Borland C++Buider หรือ Visual Basic ฯลฯ โดยทำการศึกษา
การเขียนโปรแกรมในหัวข้อต่างๆ เช่น แถวลำดับตัวชี้ การจัดแฟ้มข้อมูล
การเรียกใช้ฐานข้อมูล รวมไปถึงการติดต่อกับพอร์ตบนเครือ่ ง PC เช่น พอร์ตอนุกรม
พอร์ตขนาน ฯลฯ โดยใช้ภาษาข้างต้น นักศึกษาจะใช้เรียนรู้ทักษะการออกแบบ
โปรแกรมการวิเคราะห์โครงสร้างของโปรแกรม และการทดสอบความถูกต้องของ
โปรแกรม

อาคาร 5 ชัน้ 3 และ 5
การศึกษาภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์
ซึ่งต้องปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการออกแบบ
ห้องปฏิบัติการออกแบบของคณะฯ เปิดให้นักศึกษาใช้ทำงานภาคปฏิบัติใน
วิชาพื้นฐานการออกแบบ การเขียนแบบ วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม และ
การออกแบบภายใน วิชาวัสดุและการก่อสร้าง และการก่อสร้างอาคาร

ห้องปฏิบตั กิ ารเฉพาะทาง VLSI/Embedded System
(VLSI/Embedded System Laboratory)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
(Computer Aided Design Studio)

อาคาร 5 ชัน้ 11 ห้อง 1104
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอน
การประยุกต์ดา้ นวีแอลเอสไอ/ระบบสมองกลฝังตัว (VLSI/Embedded system)
โดยเฉพาะ โดยเทคโนโลยีด้าน VLSI/Embedded system นับเป็นเทคโนโลยี
ที่สำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศไทยในขณะนี้ นอกจากนี้แล้ว
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ยังเป็นฐานที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน SME ให้กบั บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
และการออกแบบภายใน
(Computer Aided Architectural and Interior Design Studio)
อาคาร 5 ชัน้ 2 ห้อง 5-206
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC Pentium IV รวมทัง้ สิน้ 41 เครือ่ ง เชือ่ มโยง ด้วยระบบ Local Area
Network กับอุปกรณ์ซง่ึ ประกอบด้วยเครือ่ งสแกนภาพ ขนาด A4, Plotter สี ขนาด
A1 และ A0 รวม 2 เครือ่ ง และเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาใช้ในการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ชว่ ยออกแบบและเขียนแบบและทำงาน ส่งเป็นผลงาน ภาคปฏิบตั ิ

ห้องปฏิบตั กิ ารเฉพาะทาง Operating System
(Operating System Laboratory)

ห้องปฏิบตั กิ ารออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
(Architectural and Interior Design Studio)

อาคาร 5 ชัน้ 11 ห้อง 1103
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอน
การประยุกต์ใช้งานในเชิงลึก ในส่วนของระบบปฏิบตั กิ ารต่างๆ ทีเ่ ป็นระบบปฏิบตั กิ าร
หลักในปัจจุบนั เช่น ระบบ Linux ระบบปฏิบตั กิ าร windows ระบบ Servers
ต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในด้านระบบปฏิบัติการต่างๆ
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชนในด้านนีอ้ ย่างแท้จริง
www.spu.ac.th
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สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ครบวงจร
หอสมุดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตัง้ อยูช่ น้ั 1-7 ภายในอาคารใหม่ 40 ปี
ศรีปทุม ในพื้นที่โซน C มีเนื้อที่รวม 7,640 ตารางเมตร โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำของประเทศ การให้บริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เพื่อสนับสนุน
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชัน้ นำ
บรรยากาศภายในห้องสมุดแต่ละชัน้ มีการตกแต่งอย่างสวยงาม ทันสมัย
ภายใต้แนวความคิด “แสงสว่างนำไปสูค่ วามสำเร็จ” การจัดพืน้ ทีใ่ ช้สอยครอบคลุม
การเรียนรู้ ด้วยแนวคิดแหล่งเรียนรู้ทันสมัย การจัดเรียงทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศตามหมวดสาขาวิชา ได้แก่
การออกแบบ การประชาสัมพันธ์ และการสือ่ สาร การสร้างงานศิลปะด้วยอุปกรณ์
ดิจทิ ลั วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการและการจัดการ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ศิลปศาสตร์ การโรงแรม การท่องเทีย่ ว และหมวดความรู้
ทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า อย่างสอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอนของคณะต่างๆ แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม การจัดให้บริการสื่อมัลติมีเดียหลากหลายทั้งประเภท
วิชาการและบันเทิง เพือ่ การเรียนรูแ้ ละความจรรโลงใจ (Edutainment) ในพืน้ ที่ ชัน้
3 การคัดสรร วรรณกรรมไทย และต่างประเทศประเภท Pocket Book ให้บริการ
ณ บริเวณห้องอ่านชัน้ 2 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษารักการอ่านและการค้นคว้า
การให้บริการพืน้ ทีใ่ ช้สอยตามความสะดวก ภายใต้ระบบการจัดการอาคาร
ที่ทันสมัย ได้แก่ ที่นั่งอ่านส่วนบุคคลประเภทต่างๆ (Private Reading Room)
ห้องศึกษารายกลุม่ (Group Study Room) ห้องสร้างสรรค์จนิ ตนาการ (Idea Room)
จำนวนกว่า 20 ห้อง ห้องกิจกรรมกลุม่ จำนวน 50 ทีน่ ง่ั (Briefing Room) เพือ่ การจัด
ประชุม สัมมนา หรือจัดฉายภาพยนตร์ของสำนักหอสมุด และการจัดพื้นที่ชั้น 1
สำหรับการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ (Publicity & Promotion Area)
นอกจากการจัดบริการห้องสมุดด้านกายภาพภายในอาคารดังกล่าวแล้ว
สำนักหอสมุดมีบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library Services) ได้แก่ บริการ
เข้าออกห้องสมุดและการจองใช้ห้องในอาคารด้วยระบบบัตรประจำตัวอัจฉริยะ
(ID Smart Card) บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัตเิ พือ่ การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
(Library OPAC) บริการต่ออายุการยืมทรัพยากรในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(e-Renew) บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสือและวารสารและ
ฐานข้อมูลวิชาการกว่า 20 ฐาน (e-Resources) เพื่อการศึกษาค้นคว้าผ่านระบบ
เครือข่ายสื่อสารทางไกลตลอด 24 ชั่วโมง บริการช่วยการค้นคว้าและการทำวิจัย
(Research Clinic) โดยทีม Subject Specialist ผูเ้ ชีย่ วชาญการบริการสารสนเทศ
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เฉพาะวิชา เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดบริการเพื่อการเรียนรู้อย่างครบวงจรของสำนัก
หอสมุดดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมสูก่ ารเป็นบัณฑิต ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ห้องปฏิบตั ิการศูนย์มเี ดีย “ดร.วีระ ปิตรชาติ”
(Media Center “Vira Pitrachat”)
ศูนย์มเี ดีย “ดร.วีระ ปิตรชาติ”
เป็นอาคาร 4 ชัน้ อยูด่ า้ นหลังอาคาร 30 ปีศรีปทุม โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด
อาคารศูนย์มเี ดียอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2544
ภายในอาคารศูนย์มเี ดียฯ ประกอบด้วยอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ทท่ี นั สมัย ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง (Audio Recording Studio)
จำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบตั กิ ารฝึกออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและตัดต่อเสียง
(Audio Broadcast and Audio Editing) จำนวน 3 ห้อง ห้องปฏิบตั กิ ารถ่ายทำ
รายการโทรทัศน์ (Studio) พร้อมห้องควบคุมการถ่ายทำ (Control Room) จำนวน
2 ห้อง ห้องตัดต่อระบบ Non-Linear จำนวน 4 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
สำหรับฝึกตัดต่อภาพและเสียง จำนวน 1 ห้อง (ชุดตัดต่อจำนวน 30 ชุด)
ห้องแปลงระบบเทป (Tape Transfer) จำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบตั กิ ารสถานีโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Channel) จำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยุชมุ ชน
(Community Radio) จำนวน 1 ห้อง ชุดอุปกรณ์ถา่ ยทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่
(Outdoor Equipment) จำนวน 15 ชุด โดยเป็นชุดกล้องโทรทัศน์ความคมชัดสูง
(HD) จำนวน 6 ชุด
จากความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ดังกล่าว ศูนย์มีเดียจึงได้
ดำเนินโครงการผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยใช้ชอ่ื สถานีวา่ "SPU Channel" และโครงการผลิตรายการวิทยุออกอากาศทาง
สถานีวทิ ยุชมุ ชน FM.88.25 MHz โดยใช้ชอ่ื สถานีวา่ "SPU Radio" เพือ่ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาคณะต่างๆ ได้เข้ามาเป็นทีมงานในการผลิตงานทัง้ เบือ้ งหน้าและเบือ้ งหลัง
อันจะสามารถสร้างเสริมประสบการณ์การปฏิบตั งิ านจริงให้กบั นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
บุคลากรของศูนย์มเี ดีย "ดร.วีระ ปิตรชาติ" มีความเป็นมืออาชีพสูงสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ของ
คณะนิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
นักศึกษาคณะต่างๆ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
รายการวิท ยุ ก ระจายเสี ย งและการผลิ ต รายการวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ ใ นบางรายวิ ช า
เป็นวิชาเลือกเสรี ทัง้ นีเ้ พือ่ เสริมทักษะให้กบั ตนเอง รวมทัง้ จะได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติม
ซึง่ จะนำไปใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อกี ด้วย
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ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์คณะนิเทศศาสตร์
(Computer Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 10
เป็นห้องคอมพิ วเตอร์สำหรับนักศึ กษาคณะนิเทศศาสตร์ในรายวิชา
ที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเทอร์เน็ต
ในการเรียนภาคปฏิบัตินักศึกษาสามารถฝึกฝนการสร้างสื่อด้านการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์รวมถึงการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก การนำเสนองาน
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่ติดตั้งภายในห้อง
พร้อมเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีครบครันสำหรับนักศึกษาทุกคน
ทำให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สามารถสร้างสรรค์งานด้านมัลติมีเดียได้ในระดับ
มืออาชีพ

ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์คณะนิเทศศาสตร์
(Creation Lab)
อาคาร 9 ชัน้ 7
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบกราฟิกทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ การตกแต่งภาพ
ดิจิทัล และการผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถฝึกฝนการออกแบบ
สร้างสรรค์ตลอดจนการออกแบบชิน้ งานคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
Macintosh ทีท่ ันสมัย ทั้งยังรองรับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพือ่ ให้นกั ศึกษา
สามารถสืบค้นข้อมูลศึกษางานทางด้านระบบมัลติมีเดีย บนเครือข่ายออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ผสู้ อนทุกขัน้ ตอน

Visual Lab
อาคาร 9 ชัน้ 7
เป็นห้องผลิตและสร้างสรรค์ภาพถ่ายของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางภาพเช่น การถ่ายดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
การถ่ายภาพโฆษณา การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพ
วารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่ เป็นต้น โดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ Macintosh ทีท่ นั สมัย
เหมาะสมกับงานการจัดการไฟล์ดิจิทัล การพัฒนาคุณภาพไฟล์ ด้วยอุปกรณ์
ที่ทันสมัยทัดเทียบกับระดับมืออาชีพทั้งอุปกรณ์กล้องดิจิทัล ชุดคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมในการจัดการไฟล์ดิจิทัล ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์
ต่างๆ จนเกิดความชำนาญภายใต้การแนะนำดูแลจากอาจารย์ผสู้ อนในทุกขัน้ ตอน
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ห้องนิทรรศการ
(Exhibition Hall)
อาคาร 9 ชัน้ 8
เป็นห้องแสดงผลงานนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่มุ่งหมายให้นักศึกษา
มีโอกาสนำเสนอแนวคิดผ่านผลงานเป็นชิน้ งานรูปธรรมทีไ่ ด้จากการเรียนในภาคปฏิบตั ิ
โดยมีการจัดทำรูปแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน ผลงานที่รับการ
นำเสนอในห้องนิทรรศการไม่เพียงแต่เป็นต้นแบบความคิดในการผลิตชิน้ งานให้กบั
นักศึกษารุน่ น้อง แต่ยงั สร้างความเชือ่ มัน่ และภาคภูมใิ จให้กบั นักศึกษาเจ้าของผลงาน
อีกด้วย

ห้องปฏิบตั กิ ารถ่ายภาพ
(Photography Studio)
อาคาร 9 ชัน้ 8
เป็นห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์และผลิตผลงานภาพถ่ายของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ ในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารทางภาพ เช่น การถ่ายภาพ
โฆษณา การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพวารสารศาสตร์
ผ่านสือ่ ใหม่ เป็นต้น นักศึกษาสามารถเรียนรูเ้ รือ่ งการวัดแสง การจัดแสง และการจัด
องค์ประกอบภาพภายในสตูดิโอ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยทัดเทียบกับมืออาชีพ
ทัง้ อุปกรณ์กล้องดิจทิ ลั อุปกรณ์สตูดโิ อ อุปกรณ์ไฟ และคอมพิวเตอร์ Macintosh
เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในสายงานนิเทศศาสตร์
ภายใต้การแนะนำจากอาจารย์ผสู้ อนทุกขัน้ ตอน

ห้องปฏิบัติการบัญชี
(Accounting Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 9
คณะบัญชีได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ
ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบตั ใิ นการเรียนรายวิชาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เพื่องานบัญชีและรวมถึง
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ การประมวลผลข้อมูลทางการบัญชีอกี ด้วย คณะบัญชี
ได้มุ่งหวังว่าการจัดให้มหี ้องปฏิบตั ิการบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะเป็น
การเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับงานบัญชีของ
นักศึกษาของคณะฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ เมือ่ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

87

บัญชีบณ
ั ฑิต คณะฯจึงมีความเชือ่ ว่า ผูส้ ำเร็จการศึกษาดังกล่าวจะเป็นผูม้ ศี กั ยภาพ
และมีความสามารถในการนำความรูค้ วามเข้าใจและทักษะทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริงได้อย่างนักบัญชีมืออาชีพ

ห้องปฏิบัติการโรงแรม
(Hotel Laboratory)
1. ห้องปฏิบัติการด้านงานส่วนแม่บ้าน
(Housekeeping Operation Room)
อาคาร 9 ชัน้ 11
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชางานส่วน
แม่บ้านควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี เน้นในเรื่องของการปูเตียง เก็บเตียง การจัดวาง
สิง่ ของในห้องพักแขก การจัดดอกไม้ และการทำความสะอาด
2. ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องดื่ม
(Beverage Operation Room)
อาคาร 9 ชัน้ 11
เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาด้านเครื่องดื่ม
มุง่ เน้นในเรือ่ งของเทคนิคการผสมเครือ่ งดืม่ และความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งดืม่ ชนิดต่างๆ
รวมทัง้ การบริการเครือ่ งดืม่ ในงานเลีย้ ง
3. ห้องปฏิบัติการด้านงานครัวและภัตตาคาร
(Kitchen and Restaurant Operation Room)
อาคาร 10
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาด้านการประกอบ
อาหาร รูปแบบการจัดวางในลักษณะของครัวกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยครัวร้อน
และครัวเย็น แบ่งเป็นส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียน การฝึกปฏิบัติในการ
ประกอบอาหาร และรูปแบบการจัดวางลักษณะของภัตตาคาร การบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ในภัตตาคารและการจัดเลีย้ ง
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
(Computer for Tourism Laboratory)
อาคาร 5 ชัน้ 9 และ 10
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการบริการ
ส่วนหน้าของโรงแรมและรายวิชาทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะเรียนและศึกษาการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินการจองห้องพัก และงานส่วนหน้าของ
โรงแรม เช่น ระบบ Fidelio อีกทั้งยังใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการดำเนินงาน
ระบบการจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร เช่น ระบบ Amadeus
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ศาลจำลอง
(Moot Court)
อาคาร 9 ชัน้ 10
คณะนิตศิ าสตร์ได้จดั ให้มศี าลจำลอง เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทราบถึงการดำเนิน
คดีในห้องพิจารณาของศาล เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกระบวนการต่างๆ
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั กิ ารในศาลระหว่างพิจารณาคดี โดยจำลองจากห้องพิจารณาคดี
ของศาลจริง ซึ่งประกอบด้วย บัลลังก์ศาล คอกพยาน ที่นั่งฝ่ายโจทก์ ที่นั่งฝ่าย
จำเลยและหน้าบัลลังก์ ห้องปฏิบัติการศาลจำลองนี้ นอกจากจะใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนของรายวิชานิติศาสตร์แล้ว ยังใช้สำหรับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของคณะในวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ
ในห้องพิจารณาคดีของศาลที่มีวิธีพิจารณาความเป็นพิเศษนอกจากวิธีพิจารณา
ความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญาในคดีต่างๆ เช่น คดีล้มละลาย คดีแรงงาน
คดีเด็กและเยาวชน คดีภาษีอากร คดีปกครอง และคดีครอบครัว เป็นต้น
ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพของการดำเนินคดีในห้องพิจารณา โดยเฉพาะ
การดำเนินคดีของศาล การซักถาม พยาน การถามค้าน พยานของทนายความ
ทัง้ ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย
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ข้อพึงรู้
เกี่ยวกับการศึกษา

AW_Manual_insert page_2013.indd 51

1/23/13 10:46 AM

AW_Manual_insert page_2013.indd 52

1/23/13 10:46 AM

ระบบการศึกษา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาระบบทวิภาค
โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึง่ ปีการศึกษาออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ และมีระยะ
เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยได้ปรับระบบการเรียนโดยจะเริม่ ปีการศึกษาฤดูรอ้ นเป็นภาคการศึกษาแรก
ซึ่งระยะเวลาในการเรียนสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนจะมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน
ได้กบั การศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูรอ้ นเป็นภาคการศึกษาทีไ่ ม่บงั คับสำหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ ยกเว้นหลักสูตรที่กำหนดให้ต้องศึกษา
ภาคฤดูรอ้ นด้วย อนึง่ นักศึกษาแรกเข้าของทุกหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2556
จะต้องเริ่มเรียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้
เป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษาและการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะแล้ว โดยจะต้องไม่เป็นผูม้ โี รคติดต่อร้ายแรง โรคทีส่ งั คมรังเกียจ
หรือเป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสีย โดยมี
ผู้รับรองและมีภูมิลำเนาที่พักเป็นหลักแหล่งที่สามารถติดต่อได้ อนึ่ง ผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สามารถเข้า
ศึกษาได้ โดยนำผลการเรียนในระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) มาขอเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ต้องการ ทั้งนี้รายวิชาที่จะ
เทียบโอนได้จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาของ
มหาวิทยาลัย และจะต้องมีผลการเรียนในระดับค่าคะแนนไม่ตำ่ กว่า C
มหาวิทยาลัยมีระบบการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาดังนี้
1. การสอบคัดเลือกร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
2. การรับเข้าตามโครงการพิเศษ สำหรับผูท้ ก่ี ำลังศึกษาอยูภ่ าคการศึกษา
สุดท้าย หรือผูส้ ำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองวิทยฐานะแล้ว
โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 2.75 ขึน้ ไป
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3. การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
4. การคัดเลือกโดยวิธเี ทียบโอน

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึน้ ทะเบียนนักศึกษา ด้วยตนเอง
ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ม่ี หาวิทยาลัยกำหนด โดยจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
เมือ่ ได้ขน้ึ ทะเบียนนักศึกษา และทำการลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมแล้ว กรณีที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องแจ้งเหตุขดั ข้องเป็นลายลักษณ์อกั ษร ต่อสำนักทะเบียน
ก่อนวันขึน้ ทะเบียน และจะต้องทำการขึน้ ทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
ภายหลัง มิฉะนัน้ จะถือว่าสละสิทธิใ์ นการเป็นนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มกี ารลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษา
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ ในกรณีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัย
อาจประกาศปิดรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือกลุ่มเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ของรายวิชา
หรืออาจจำกัดจำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในวิชาใดวิชาหนึง่ หรือกลุม่ เรียนใด
กลุ่มเรียนหนึ่งได้ ทั้งนี้การประกาศปิดรายวิชาหรือกลุ่มเรียนใดที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาอื่นหรือ
กลุ่มเรียนอื่นทดแทน หรือขอเพิกถอนเพื่อโอนเงินค่าหน่วยกิตไป ภาคการศึกษา
ถัดไป อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับลงทะเบียน ซึ่งนักศึกษา
ควรทราบเพิ่มเติมดังนี้
1. นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนตาม
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิตทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่มกี ารเพิม่ หรือลดรายวิชาใด
2. การลงทะเบียนเรียน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา
และหากรายวิชาใดทีห่ ลักสูตรกำหนดให้ตอ้ งเคยศึกษาหรือสอบไล่ได้รายวิชาพืน้ ฐาน
หรือรายวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องเคยศึกษาหรือสอบไล่ได้รายวิชาบังคับก่อนนัน้
เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีสทิ ธิล์ งทะเบียนเรียนวิชานัน้ ได้
3. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 14 วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น จะหมดสิทธิ์
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สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ และจะต้องยืน่ ขอลาพักการศึกษา
เพือ่ รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่น
เรื่องขอลาพักการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียนภายใน 8 สัปดาห์ นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
มิฉะนัน้ จะพ้นสภาพนักศึกษา
จำนวนหน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ให้กระทำตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
1. นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปกติไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
2. นักศึกษาหลักสูตรภาคค่ำ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 18 หน่วยกิตและในภาคการศึกษาฤดูรอ้ นไม่เกิน 9 หน่วยกิต
3. นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนเรียนตามทีม่ หาวิทยาลัย
กำหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา
4. นักศึกษาสภาพรอพินจิ ให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ดงั นี้
- นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อน
จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
- นักศึกษาภาคค่ำ ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อน
จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
5. นั ก ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต รอาจลงทะเบี ย นเรี ย นสู ง กว่ า หน่ ว ยกิ ต ที ่
มหาวิทยาลัยกำหนดได้ ไม่เกิน 3 หน่วยกิต เฉพาะกรณีทเ่ี ป็นการลงทะเบียนเรียน
เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น โดยได้รับอนุมัติ
จากคณบดีคณะทีน่ ักศึกษาสังกัด
6. นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีการเรียน
การสอนตรงกันได้ อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนเอง มหาวิทยาลัย
จะนับผลการสอบเพียงรายวิชาเดียว และอีกรายวิชาทีต่ ารางสอนตรงกันนัน้ จะบันทึก
"W" และไม่มสี ทิ ธิข์ อคืนหรือโอนค่าหน่วยกิต
7. นักศึกษาทุกหลักสูตรอาจลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
ไว้ได้โดยได ร้ บั อนุมตั จิ ากคณบดีคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัด
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การขอเพิม่ วิชาและการขอเพิกถอนรายวิชา
นักศึกษาสามารถขอเพิม่ รายวิชาหรือขอเพิกถอนรายวิชาได้ดงั นี้
- การขอเพิม่ รายวิชา จะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
โดยการเพิม่ รายวิชานัน้ จะต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
- การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
โดยจะไม่บนั ทึกรายวิชาทีข่ อเพิกถอนในใบรายงานผลการศึกษา และนักศึกษาจะได้รบั
โอนเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เพิกถอนไปใช้ในรายวิชาที่ขอเพิ่ม หรือใช้ในภาค
การศึกษาถัดไปทีล่ งทะเบียนเรียนโดยจะได้เต็มจำนวน
- การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลัง 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์ นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ทัง้ นีร้ ายวิชาทีเ่ พิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W และ
นักศึกษาไม่มีสทิ ธิ์ขอคืนหรือโอนค่าหน่วยกิต
- การขอเพิกถอนรายวิชาหลังจากทีไ่ ด้กำหนดไว้ดงั กล่าวข้างต้น รายวิชาที่
เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ F และนักศึกษาไม่มสี ทิ ธิข์ อคืนหรือโอนค่าหน่วยกิต
- การขอเพิ่มรายวิชาและหรือการขอเพิกถอนรายวิชา จะต้องมีจำนวน
หน่วยกิตรวมต่อภาคการศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา ดำเนินการดังนี้
- การวัดผลการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน
หรือผูท้ ค่ี ณะเจ้าของรายวิชากำหนด ซึง่ อาจจะกระทำ โดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเ้ รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ
หรือวิธอี น่ื ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
- หากเวลาเรียนของนักศึกษาไม่ถงึ ร้อยละ 80 ในรายวิชาใด อาจถูกตัดสิทธิ์
สอบพร้อมกับการบันทึก "W" ในรายงานผลการศึกษา
การสอบ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครัง้ ทีม่ กี ารสอบทุกประเภท ได้แก่
การสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค หากไม่เข้าสอบให้ถือว่า
นักศึกษาได้คะแนนศูนย์ในการสอบครั้งนั้น ผู้ที่ขาดสอบกลางภาคหรือการสอบ
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ปลายภาค เนื่องจากเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ให้นักศึกษายื่นคำร้อง พร้อม
หลักฐานประกอบต่อสำนักงานทะเบียนภายใน 10 วันทำการ นับจากวันทีข่ าดสอบนัน้
เพื่อขออนุมัติถอนรายวิชาที่ขาดสอบ โดยได้สัญลักษณ์ "W" อนึ่งหากนักศึกษา
ประสงค์จะขอสอบชดเชย มหาวิทยาลัยจะพิจารณา เฉพาะกรณีท่เี ป็นเหตุสุดวิสยั
เท่านัน้ โดยให้นกั ศึกษาหรือผูป้ กครองยืน่ คำร้องพร้อมหลักฐานประกอบต่อสำนักงาน
ทะเบียนภายใน 10 วันทำการนับจากวันทีข่ าดสอบนัน้ และหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จะต้องดำเนินการสอบให้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
การประเมินผลการศึกษา
1. การคิดคะแนน ให้คดิ คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- การสอบกลางภาค และคะแนนทำการต่างๆ รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 40
- การสอบปลายภาค คิดคะแนนอย่างต่ำร้อยละ 60
อนึ่ง หากอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้คิดคะแนนแตกต่างไปจาก
หลักเกณฑ์ขา้ งต้น ก็ให้อนุโลมเป็นอย่างอืน่ ได้ แต่ตอ้ งให้รบั อนุมตั จิ ากรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
2. ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้มีการประเมินเป็นสัญลักษณ์ทม่ี คี า่
ระดับคะแนน จำนวน 8 ระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์
ค่าระดับคะแนน
ความหมาย
4.0
ดีเยีย่ ม (Excellent)
A
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
3.0
ดี (Good)
C+
2.5
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.0
พอใช้ (Fair)
D+
1.5
เกือบพอใช้ (Almost Fair)
D
1.0
อ่อน (Poor)
F
0.0
ตก (Failure)
3. ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนน
ดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ทไ่ี ม่มคี า่ ระดับดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
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U
W
AU

ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
การร่วมเรียน (Audit)

4. สัญลักษณ์ "I" (Incomplete) หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์และ
จะกระทำได้ ดังต่อไปนี:้ - การให้ "I" จะกระทำได้ในกรณีทก่ี ารวัดผลไม่สมบูรณ์ ซึง่ ไม่ได้เกิด
จากความบกพร่องทางวิชาการของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน เห็นสมควรให้รอ
ผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา หรือโดยความเห็นชอบของ
คณบดีในกรณีทค่ี ณะไม่มสี าขาวิชา
- นักศึกษาทีไ่ ด้รบั สัญลักษณ์ "I" ในรายวิชาใดจะต้องทำการศึกษาให้
สมบูรณ์ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป อาจารย์ผสู้ อนอาจขอขยาย
เวลารอผลการศึกษาได้ โดยความเห็นชอบของคณบดี และอธิการบดีอนุมัติ
ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เกิน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
มิฉะนัน้ สัญลักษณ์ "I" จะเปลีย่ นเป็น "F" หรือ "U" แล้วแต่กรณี
โดยอัตโนมัติ และให้บนั ทึกผลการศึกษาในภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียน
วิชานัน้
5. สัญลักษณ์ "S" (Satisfactory) หมายถึง การเรียนเป็นทีน่ า่ พอใจ นักศึกษา
สอบผ่านวิชานัน้
6. สัญลักษณ์ "U" (Unsatisfactory) หมายถึง การเรียนไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำเพือ่ เปลีย่ น "U" เป็น "S"
7. สัญลักษณ "W" (Withdrawal) หมายถึง การขอเพิกถอนรายวิชา โดย
ได้รบั อนุมตั หิ รือถูกมหาวิทยาลัยเพิกถอนรายวิชา และไม่นบั หน่วยกิต โดยการให้ "W"
มีเกณฑ์ดังนี้
- นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในเรื่องของ
การขอเพิกถอนรายวิชา
- นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานัน้ เนือ่ งจากขาดสอบ และได้รบั อนุมตั ิ
ให้เพิกถอนภายในเวลาทีก่ ำหนด
- นักศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา หลังจากทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษา ทีล่ าพัก
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8. สัญลักษณ์ "AU" (Audit) หมายถึง เป็นการเรียนร่วม โดยไม่นบั หน่วยกิต
แต่อาจให้มกี ารวัดผลและประเมินผลการเรียนเพือ่ ขอรับสัมฤทธิบตั ร
9. นักศึกษาทีม่ ผี ลการศึกษาในระดับ "D" ขึน้ ไป หรือได้ "S" ตามแต่กรณี
ถือว่า สอบได้ในรายวิชานัน้ ยกเว้นรายวิชาทีก่ ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในหลักสูตร
10. การให้ F จะกระทำได้ดงั ต่อไปนี้
- นักศึกษาเข้าสอบแต่สอบตก
- นักศึกษาขาดสอบโดยมิได้ดำเนินการยืน่ คำร้องขอเพิกถอนก่อน
- นักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบและได้รบั การตัดสินให้สอบตก

การลงทะเบียนเรียนซ้ำ
1. นักศึกษาทีส่ อบได้สญ
ั ลักษณ์ "F" หรือ "U" ในรายวิชาบังคับจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ำจนกว่าจะสอบได้
2. นักศึกษาทีส่ อบได้สญ
ั ลักษณ์ "F" หรือ "U" ในรายวิชาเอกเลือก (Major
Elective) หรือรายวิชาโทเลือก (Minor Elective) หรือรายวิชาเลือกเสรี (Free Elective)
จะลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ ซ้ำอีกหรือเลือกวิชาอืน่ แทนได้ โดยขออนุมตั ลิ งทะเบียน
และเปลีย่ นวิชาเรียนจากคณบดีคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัด

การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม
สามารถกระทำได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้
1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนด
และเป็นรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในระดับเดียวกับหลักสูตรทีน่ กั ศึกษากำลังศึกษาอยู่
2. นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาทีไ่ ด้สญ
ั ลักษณ์ "D" หรือ "D+" ให้นำ
ผลการศึกษาครัง้ สุดท้ายมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
3. การนับหน่วยกิตสะสม (Credit Earned) เพื่อให้ครบหลักสูตรคือ
การนับหน่วยกิตของรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านเท่านัน้ ในกรณี
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตที่สอบ
ผ่านเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว โดยให้นำผลการศึกษาครั้งสุดท้ายของ
รายวิชานัน้ มาใช้ในการคำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม
- การคำนวณคะแนนเฉลีย่ ประจำภาค (Grade Point Average - GPA)
ให้คำนวณจากผลการศึกษาของทุกรายวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคศึกษา
นั้นๆ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชา
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หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่มีสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนนศึกษา
ในภาคการศึกษานัน้ ๆ
- การคำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม (Cumulative Grade Point AverageCGPA) ให้คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา จนถึง
ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ของทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของทุกรายวิชา ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียวและ
ให้นำผลการศึกษาครัง้ สุดท้ายมาใช้ในการคำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม ทั้งนีจ้ ะไม่นำ
รายวิชาทีไ่ ด้สญ
ั ลักษณ์ "S" มาคำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม

สถานภาพการเรียนและสภาพนักศึกษา
การเทียบชั้นปีของนักศึกษา
การเทียบชัน้ ปีการศึกษาให้เทียบจากจำนวนหน่วยกิตทีส่ อบได้ตามอัตราส่วน
ของหน่วยกิตของหลักสูตรนั้น

หลักสูตรปริญญาตรี
1. นักศึกษาที่สอบได้ต่ำกว่า 32 หน่วยกิตให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1
2. นักศึกษาทีส่ อบได้ต้งั แต่ 32 หน่วยกิตขึน้ ไป แต่ตำ่ กว่า 64 หน่วยกิต
ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2
3. นักศึกษาทีส่ อบได้ตง้ั แต่ 64 หน่วยกิตขึน้ ไป แต่ไม่ตำ่ กว่า 96 หน่วยกิต
ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3
4. นักศึกษาทีส่ อบได้ต้งั แต่ 96 หน่วยกิตขึน้ ไป แต่ตำ่ กว่า 150 หน่วยกิต
ให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4
5. นักศึกษาทีส่ อบได้ตง้ั แต่ 150 หน่วยกิตขึน้ ไปให้เทียบเท่าเป็นนักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 5

การจำแนกสถานภาพการเรียนของนักศึกษา
การจำแนกสถานภาพการเรียนของนักศึกษา จะกระทำเมือ่ สิน้ ภาคการศึกษา
และนักศึกษาได้ทำการศึกษาไปแล้วเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยจำแนกเป็นดังนี้
1. สถานะการเรียนปกติ หมายถึง นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลีย่ สะสม
(CGPA) ไม่ตำ่ กว่า 1.75
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2. สถานะการเรียนรอพินจิ หมายถึง นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลีย่ สะสม
(CGPA) ต่ำกว่า 1.75

การพ้นสภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. สอบได้คะแนนเฉลีย่ นสะสม (CGPA) ต่ำกว่า 1.50 เมือ่ สิน้ ปีการศึกษา
ยกเว้นปีแรกเข้าศึกษา
3. มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อบังคับทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
4. ใช้หลักฐานเท็จในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
5. ขาดคุณสมบัตใิ นการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
6. ขาดการลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา
ปกติติดต่อกัน
7. มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุผลกระทำผิดทาง
วินยั อย่างร้ายแรง
8. ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
9. ตาย

ระยะเวลาการศึกษา
กำหนดระยะเวลาการศึกษาในการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
- หลักสูตรภาคปกติ สำเร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 6 ภาคการศึกษาปกติ
และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิต ครบตามหลักสูตร
คณะทีน่ กั ศึกษาสังกัด
- หลักสูตรภาคค่ำและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 7 ภาค
การศึกษาปกติและอย่างมากไม่เกิน 12 ปีการศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิต
ครบตามหลักสูตรคณะทีน่ ักศึกษาสังกัด
2. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
- หลักสูตรภาคปกติ สำเร็จการศึกษาได้ไม่กอ่ น 8 ภาคการศึกษาปกติ
และอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิต ครบตาม
หลักสูตรคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัด
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- หลักสูตรภาคค่ำและภาคพิเศษ สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 9
ภาคการศึกษาปกติและอย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิต
ครบตามหลักสูตรคณะทีน่ ักศึกษาสังกัด

การย้ายคณะ เปลีย่ นภาควิชา เปลีย่ นสาขาวิชา
การย้ายคณะ เปลีย่ นภาควิชาหรือสาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียนของนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องศึกษาอยูใ่ นคณะ หรือภาควิชา หรือสาขาวิชาเดิม
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะต้องดำเนินการดังนี้
1. ให้นกั ศึกษายืน่ คำร้องขอย้ายคณะ หรือเปลีย่ นภาควิชา หรือสาขาวิชา
โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องดำเนินการ
ให้เสร็จสิน้ ก่อนการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษานัน้ ๆ
2. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ยา้ ยคณะ หรือเปลีย่ นภาควิชา หรือสาขาวิชา
จะต้องแสดงความจำนงขอโอนหน่วยกิตรายวิชาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว เพื่อนำมา
คำนวณหาค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม และการคำนวณหาค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมใหม่ จะ
คำนวณเมือ่ คะแนนของคณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชาใหม่ได้แสดงผลการเรียนแล้ว
3. นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าศึกษาที่
หลักสูตรกำหนด
4. นักศึกษาจะต้องมีเวลาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรของคณะใหม่ หรือสาขาวิชา
ใหม่ ซึง่ ขอย้ายเข้าศึกษาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะมีสทิ ธิ์
สำเร็จการศึกษา

การลาพักการศึกษา
1. การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณี
ที่นักศึกษา มีความประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่สามารถลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว อย่างน้อยหนึ่ง
ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาอาจยืน่ คำร้องขออนุมตั ลิ าพักการศึกษาได้ ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้
- ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
- ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือ ทุนอื่นใดที่
มหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน
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- เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์ โดยมีใบ
รับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน
- มีเหตุจำเป็นส่วนตัว หรือมีเหตุสุดวิสัยอันสมควร ได้รับพิจารณา
ให้ลาพักการศึกษาได้ ทัง้ นีใ้ ห้นกั ศึกษายืน่ คำร้องโดยเร็วทีส่ ดุ
2. การลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาต่อ
คณบดีได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
หากนักศึกษามีความจำเป็นทีจ่ ะขอลาพักต่อไปอีกให้ขออนุมตั ิเป็น กรณีพเิ ศษจาก
อธิการบดี
3. การนับระยะเวลาการศึกษาให้นบั ระยะเวลาทีข่ อลาพักการศึกษาทุกครัง้
อยูใ่ นระยะเวลาการศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นกรณีลาพักการศึกษา
เนือ่ งจากถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
4. นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาปกติ
ทีล่ าพักการศึกษา
5. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อ
ต้องทำคำร้องเพื่อขออนุมัติลงทะเบียนรายวิชาต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
6. เมือ่ นักศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มสี ถานภาพนักศึกษา
เช่นเดียวกับก่อนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา

การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
1. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้กระทำภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
- เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตร ทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัย
- เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรของคณะหรือ
สาขาวิชาทีข่ อเทียบ
- เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องรายวิชาหรือกลุม่ สาขาวิชาทีข่ อเทียบ
- เป็นรายวิชาที่ได้สัญญลักษณ์หรือระดับคะแนน เป็นไปตามเกณฑ์
ของคณะหรือสาขาวิชาในหลักสูตรทีข่ อเทียบ
- จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีข่ อเทียบโอนหน่วยกิต
นับรวมกันแล้วไม่เกินสามในสีข่ องจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรทีร่ บั โอนเข้าศึกษา
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- นักศึกษาต้องศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
และลงทะเบียนเรียนโดยมีผลการศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต และจะไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
- การเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกิน
ชัน้ ปีและภาคการศึกษาทีม่ นี กั ศึกษาอยู่
- ให้นกั ศึกษายืน่ คำร้องขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ต่อสำนักงาน
ทะเบียนให้เสร็จสิน้ ก่อนการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษานัน้ ๆ
2. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอืน่
คุณสมบัตขิ องผูท้ ม่ี สี ทิ ธิข์ อโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอืน่ มีดงั นี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป
2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรื อ เที ย บเท่ า ในหลั ก สู ต รที ่ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ ีอำนาจตามกฏหมายรับรอง
3. ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออก หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
ด้วยเหตุถกู ลงโทษทางวินยั จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใดมาก่อน
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่นให้ใช้
เกณฑ์ดังนี้
1. เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หน่วยงานของรัฐทีม่ ีอำนาจตามกฏหมายรับรอง
2. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องรายวิชา หรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3. เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีส่ อบไล่ได้ไม่ตำ่ กว่าระดับคะแนน C หรือ
แต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
4. จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตนับ
รวมกันแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
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5. รายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีเ่ ทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอืน่ จะไม่นำ
มาคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน
หน่วยกิต จากกรณีทศ่ี กึ ษาข้ามสถาบันการศึกษา
6. การเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจะกระทำได้ไม่เกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)แล้ว
เอกสารทีต่ อ้ งนำมาแสดง
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้
เป็นทางการ
2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในถาบันอุดมศึกษาเดิม
4. นักศึกษาต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีการศึกษา และต้อง
ลงทะเบียนเรียนโดยมีผลการศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต จึงจะมีสทิ ธิส์ ำเร็จการศึกษา และจะไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
5. ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตที่สำนักงาน
ทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาแรก ที่นักศึกษาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

การเทียบโอนความรูแ้ ละการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
1. คุ ณ สมบัติ ข องผู้มีส ิ ท ธิ์ ข อเที ย บโอนความรู้ แ ละการให้ ห น่ ว ยกิต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
2. การเทียบโอนความรูแ้ ละการให้หน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดงั นี:้ - การเทียบความรูจ้ ะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาตามหลักสูตร
และระดับการศึกษาทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
- วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่ม
รายวิชา และเกณฑ์ตดั สินของการประเมินให้เป็นไปตามข้อบังคับทีส่ ภามหาวิทยาลัย
กำหนด
- ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าค่าคะแนนระดับ C หรือ
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสำหรับรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาระดับปริญญาตรี
www.spu.ac.th

จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้คา่ ระดับคะแนน
สัญลักษณ์ และจะไม่นำมาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคำนวณระดับคะแนนเฉลีย่
สะสม
- การบันทึกผลการเรียนให้บนั ทึกตามวิธกี ารประเมิน
- การเทียบรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เทียบโอนหน่วยกิต ได้รวมกันไม่เกินสามในสีข่ องจำนวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ
- นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1
ปีการศึกษา

การศึกษาข้ามสถาบัน
1. นักศึกษาข้ามสถาบัน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมทีล่ งทะเบียน
รายวิชาเพื่อศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ หรือ
นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีล่ งทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม โดยขอรับผลการศึกษาเพือ่ โอนหน่วยกิต
2. การลงทะเบียนเรียนเพือ่ ศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ มีเกณฑ์ดงั นี้
- เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเป็นภาคการศึกษา
สุดท้ายทีจ่ ะสำเร็จการศึกษาและมหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดสอนรายวิชานัน้
- สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบันต้องเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ
ให้การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาแล้ว และมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
และรับรองระบบการวัดผล
- นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวต้องยื่นคำร้องที่สำนักงาน
ทะเบียนก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์ เพือ่ ขออนุมตั จิ ากรองอธิการบดี
ทีก่ ำกับดูแลด้านวิชาการ
- รายวิชาทีน่ กั ศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบันต้องมีเนือ้ หาสาระครอบคลุม
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาของมหาวิทยาลัย
- จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่เรียนข้ามสถาบัน
การศึกษานับรวมแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด ให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา และมีรายวิชาทีข่ อเรียนข้ามสถาบันได้ไม่เกิน 2 รายวิชา
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- นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนเรียนเพือ่ ศึกษาข้ามสถาบันต้อง
ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียนของสถาบันทีน่ กั ศึกษาไปลงทะเบียนเรียน
- นักศึกษาต้องติดตามผลการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษานั้นๆ
จัดส่งรายงานผลการศึกษาโดยตรงต่อมหาวิทยาลัย
- กรณีนกั ศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน หากรายวิชาทีล่ งทะเบียน
เรียนข้ามสถาบันมีเวลาเรียนที่ตรงกันกับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่
มหาวิทยาลัย จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เรียนข้ามสถาบัน
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ เพือ่ ศึกษา
กับมหาวิทยลัยมีเกณฑ์ดงั นี้
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
2. นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยก่อน
เปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติจากรองอธิการบดีที่
กำกับดูแลงานด้านวิชาการ
3. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนต้องชำระค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ

นักศึกษาพิเศษ
1. นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท้ ป่ี ระสงค์ขอเข้าศึกษาในรายวิชาทีเ่ ปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยโดยไม่ขอรับปริญญา
2. การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษสามารถดำเนินการได้ดงั นี:้ - ให้ผู้สมัครยื่นคำร้องขอเป็นนักศึกษาพิเศษต่อสำนักงานทะเบียน
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยระบุรายวิชาทีจ่ ะขอเข้าศึกษา
และวัตถุประสงค์ในการขอเข้าศึกษา
- เมือ่ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าศึกษาแล้ว ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
โดยชำระค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
- การวัดผลและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาพิเศษ
ลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับการวัดและประเมินผลการศึกษา
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- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้สัมฤทธิบัตร หรือบันทึกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในรายวิชานัน้ หรือทุกรายวิชาทีน่ กั ศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียน
ในใบรายงานรับรองผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สองอย่างก็ได้

การสำเร็จการศึกษา
1. การขอสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้าย เมือ่ นักศึกษาลงทะบียน
เรียนวิชาต่างๆ ครบตามข้อกำหนดของหลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัดและ
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้นกั ศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียน
ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
2. การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญา นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั
ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี:้ 2.1 ประกาศนียบัตร
- ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา สำหรับหลักสูตร
ฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
- เป็นผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรม โดยมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร
- มีผลสัมฤทธิข์ องการประเมิน (หากมี) อยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้
ในแต่ละหลักสูตร
2.2 อนุปริญญา
- สอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชาใด สาขาวิชา
หนึง่ ก่อนถึงขัน้ ได้รบั ปริญญาตรีทไ่ี ด้รบั อนุมตั ใิ ห้มอี นุปริญญา และได้ระดับคะแนน
เฉลีย่ สะสมไม่ตำ่ กว่า 2.00 หรือ
- สอบได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี โดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี แต่ไม่ตำ่ กว่า 1.75
- นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น ต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
- มีความประพฤติดี และไม่มหี นีส้ นิ ผูพ้ นั กับมหาวิทยาลัย
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2.3 ปริญญาบัตร
- สอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามสาขาวิชาที่ศึกษาและครบทุก
รายวิชาทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรี
- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ของรายวิชาทั้งหมดที่
นักศึกษาได้ศกึ ษาไม่ตำ่ กว่า 2.00
- มีผลการศึกษาไม่ตำ่ กว่า C ในรายวิชาทีห่ ลักสูตรกำหนด
- มีความประพฤติดี และไม่มหี นีส้ นิ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาที่โอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่นต้องมีคุณสมบัติ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
3. สภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาและการให้
อนุปริญญา และปริญญา
4. การให้ปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มต้องมีผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
4.1 สอบได้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียน
อย่างมากไม่เกิน จำนวนภาคศึกษาปกติตดิ ต่อกันตามทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตร ทัง้ นี้
ไม่นบั ภาคการศึกษาทีได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพัก
4.2 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป
4.3 ไม่เคยสอบตกหรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใดของ
มหาวิทยาลัย
4.4 นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5. ปริญญาเกียรตินยิ มอันดับสอง ให้แก่นกั ศึกษาที่
5.1 สอบได้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียน
อย่างมากไม่เกินจำนวนภาคการศึกษาปกติติดต่อกันตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
5.2 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 3.25 แต่ไม่ถงึ 3.50
5.3 ไม่เคยสอบตกหรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใดของ
มหาวิทยาลัย
5.4 นักศึกษาทีม่ กี ารเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอืน่ ไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั
เกียรตินิยมอันดับสอง
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6. การประกาศเกียรติคุณผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง
จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกาศเกียรติคุณผลการเรียนดีเด่นต้องมีผลการศึกษา
ดังนี้
6.1 สอบได้ทกุ รายวิชาตามหลักสูตรต่อเนือ่ ง และมีระยะเวลาการเรียน
อย่างมากไม่เกินจำนวนภาคการศึกษาปกติติดต่อกันตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
โดยไม่นบั ภาคการศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพัก
6.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป
6.3 ไม่เคยสอบตกหรือไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาใดของ
มหาวิทยาลัย
6.4 นักศึกษาทีม่ กี ารเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอืน่ ไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั
ประกาศเกียรติคณ
ุ ผลการเรียนดีเด่น

การศึกษาปริญญาทีส่ อง
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาปริญญาที่สอง
- เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่าขัน้ ปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา
ทีไ่ ด้รบั รองวิทยฐานะ หรือรับรองปริญญาแล้ว
- เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
- ไม่เป็นผูม้ คี วามประพฤติเสือ่ มเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- มีผู้รับรองความประพฤติและมีภูมิลำเนาที่พัก ซึ่งมหาวิทยาลัย
สามารถติดต่อได้
2. หลักเกณฑ์การขอศึกษาปริญญาทีส่ อง
- การขอศึกษาปริญญาทีส่ องต้องเป็นสาขาวิชาทีไ่ ม่ตรงกับสาขาวิชาเดิม
ทีส่ ำเร็จการศึกษามาแล้ว โดยให้ถอื สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเกณฑ์
- มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปของ
หลักสูตรปริญญาตรีทข่ี อศึกษาปริญญาทีส่ องและไม่ถอื หน่วยกิตสะสมในการศึกษา
ปริญญาทีส่ อง กรณีทพ่ี จิ ารณาเห็นว่าผูข้ อศึกษาปริญญาทีส่ อง ยังขาดความรูใ้ นหมวด
วิชาศึกษาทัว่ ไป จะต้องศึกษาเพิม่ เติมวิชาเหล่านัน้ โดยนับเป็นหน่วยกิตสะสม
- ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะสาขาของสาขาวิชา ในหลักสูตร
ปริญญาทีส่ อง ให้ครบตามทีก่ ำหนดในหลักสูตร
99

- ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิม่ เติมอีกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของปริญญาทีส่ อง
- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนวิชาเฉพาะสาขาทีไ่ ด้เรียนมาแล้ว
จากปริญญาเดิมให้ แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
สำหรับหลักสูตรระดับไม่สงู กว่าปริญญาตรี เพือ่ เข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2542
- รายวิชาทีเ่ ทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ จะต้องมีเนือ้ หาสาระครอบคลุม
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาทีข่ อเทียบโอนและมีผลการเรียนเทียบไม่ตำ่ กว่า C
- รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในสาขาวิชาเดิม จะได้รับการพิจารณา
เทียบโอนหน่วยกิต เพื่อกำหนดแผนการศึกษาของสาขาวิชาปริญญาที่สองรายวิชา
ที่โอนไม่ได้ให้ตัดออก
3. การเรียนและการวัดผล
- ใช้ระเบียบการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
- ระยะเวลาการศึกษาปริญญาทีส่ อง ต้องไม่เกินสองเท่า ของจำนวน
เวลาทีก่ ำหนดไว้ทต่ี อ้ งศึกษาในหลักสูตร ทัง้ นีใ้ ห้เริม่ นับตัง้ แต่ลงทะเบียนครัง้ แรก
- ผูส้ ำเร็จการศึกษาไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม

4. โปรแกรมการศึกษาการกำหนดโปรแกรมการศึกษาปริญญาที่สองให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. เอกสารทีต่ อ้ งนำมาแสดงในวันสมัคร
- หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ เช่น ปริญญาบัตรหรือใบรับรอง
- ใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ทีส่ ถาบันเดิมออกให้เป็นทางการ
- รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของคณะวิชาทีไ่ ด้รบั
ปริญญา มาแล้วจากสถาบันเดิม
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน
6 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาหลักฐานการเปลีย่ นชือ่ นามสกุล (ถ้ามี)
6. การสมัครเข้าศึกษาผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาปริญญาที่สองจะต้อง
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อมหาวิทยาลัย ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษานั้น

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและผู้ที่สนใจได้ทราบเบื้องต้น ทั้งนี้หากท่านได้ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากเอกสารดังนี้: 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วย การศึกษาปริญญาที่สอง พ.ศ. 2544
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2540
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วย สโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2553
6. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง หลักฐานวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
7. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง การศึกษาข้ามสถาบัน
8. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง การแต่งกายนักศึกษา
9. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง การต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์
10.ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง กำหนดเขตปลอดบุหรี่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
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School of Law
คณะนิติศาสตร์

อาจารย์กุศล สังขนันท์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย และคณบดี
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : kusol.sa@spu.ac.th

01

ดร.สอาด หอมมณี

รองคณบดี วิทยาเขตชลบุรี
พ.กศ. (ประกาศนียบัตรวิชาครู) กระทรวงศึกษาธิการ
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
น.ด. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

04

อาจารย์สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์

น.บ. (นิติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
e-mail : cheamchit.su@spu.ac.th

e-mail : saade.ho@east.spu.ac.th

02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย

05

นางวิมล ชมจำ�ปี

ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
e-mail : wimon.ch@spu.ac.th

e-mail : supussrn.pu@spu.ac.th

03

อาจารย์ธรรมศักดิ์ เสนามิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LL.M. (International and Comparative Law),
Chicago-Kent College of Law IIT, U.S.A.
e-mail : thammasak.se@spu.ac.th

AW_Manual_Shool_2013.indd 4

1/23/13 10:42 AM

ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง

ดวงกมล จำ�สัตย์

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ 1
และนิติศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยมเรียนดี
ตำ�แหน่ง : Assistant Legal Manager
(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(มหาชน)
“ตั้งแต่ที่ดิฉันเลือกเรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม แห่งนี้ ดิฉันมีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
เพราะที่นี่เป็นที่ที่ให้วิชาความรู้ รวมถึงสอนให้รู้จักเป็นคนที่มีความ
สามารถ กล้าแสดงออก และได้ช่วยเหลือสังคม ทำ�ให้มีหน้าที่การ
งานทีด่ ี คณาจารย์ในคณะทุกคน รวมถึงท่านอาจารย์พเิ ศษทุกท่าน
ต่างก็เป็นกันเอง และเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี ทุกครั้ง
ที่ดิฉันได้กลับมาบ้านหลังนี้ก็มีความอบอุ่นเสมอ”
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อาทิตติยา ชูช่วย

ธนิต ทองกระสัน

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ตำ�แหน่ง : ทนายความ
บริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำ�กัด

ตำ�แหน่ง : Junior Lawyer
สำ�นักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ลอร์
(Siam Premier International Law
Office Limited)

“ตัง้ แต่กา้ วแรกทีด่ ฉิ นั ได้สมั ผัสรัว้ ฟ้า-ชมพู รูส้ กึ ว่า คณะ
นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้ ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกได้ว่าอบอุ่น
เปน็ อย่างมาก คณาจารย์ทกุ ท่านมีความรู้ ความสามารถ และมีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ลูกศิษย์ของท่านอย่างเตม็ ที่ นอกจาก
นี้ ท่านทุกยังให้ความเป็นกันเอง และเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาทุกคนเป็น
อย่างดี รวมทั้งยังมีรุ่นพี่ที่คอยให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�กับน้องๆ
ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เลือกเรียนที่สถาบันแห่งนี้ เพราะสถาบัน
แห่งนี้.......สอนให้เราสามารถก้าวสู่โลกกว้างได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สมกับที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของคนรุ่นใหม่ ค่ะ”

“รูส้ กึ ภูมใิ จมากครับทีจ่ บมหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์
ทุกๆ ท่าน มีจิตวิญญาณความเป็นอาจารย์ ท่านถ่ายทอด แนวคิด
ด้านกฎหมาย เรียนแล้ว เข้าใจเลย พอไปอ่านหนังสือสามารถ
ทำ�ความเข้าใจได้รวดเร็ว และเชิญอาจารย์ที่เป็น ปรมจารย์ในศาสตร์
กฎหมายมาสอน ขณะที่เรียนผมจึงได้ซึมซับจิตวิญญาณ ความ
เป็นนักกฎหมายจากท่าน ท่านมีสอน ให้หัดคิด หัดใช้ หัดสังเกตุ
วิเคราะห์ เมื่อเรียนจบออกมาทำ�งานทำ�ให้ผมความคล่องและทำ�งาน
ได้มีประสิทธิภาพ มากๆ ครับ”
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
น.บ.
ชือ่ เต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Laws
ชือ่ ย่อ(ภาษาอังกฤษ)
LL.B.
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
ทีเ่ ปิดสอนคณะนิตศิ าสตร์ โดยเริม่ ดำเนินการสอนในปี พ.ศ. 2513 พร้อมกับการจัดตัง้
มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์จึงมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัย
มาโดยตลอด มีบณ
ั ฑิตสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สงั คมและประเทศชาติแล้ว 40 รุน่
ประมาณ 11,700 คน
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุง่ เน้นคุณภาพของบัณฑิต โดยการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษา เช่น โครงการ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โครงการจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย โครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมาย โครงการบรรยายทางวิชาการและเสริมความรู้
เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต เป็นต้น
นอกจากนั้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดตั้งสำนักงาน
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดี เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้
การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผยู้ ากไร้และไม่ได้รบั ความเป็นธรรมทางกฎหมาย และ
คดีความ สำนักงานนีต้ ง้ั อยูท่ ค่ี ณะนิตศิ าสตร์ ชัน้ 10 อาคาร 30 ปีศรีปทุม (อาคาร 9)
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คณะนิตศิ าสตร์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความรู้โดยตรง ในด้านกฎหมาย
และวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติสามารถนำความรู้ไป
ประกอบวิชาชีพได้ทง้ั ในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
2. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีจริยธรรมในวิชาชีพ รวมทั้งมี จ ิ ต สำนึ ก ใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึน้
3. เพื ่ อ สร้ า งและพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างนิ ต ิ ศ าสตร์ ตามประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. เพื่อให้หลักสูตรการศึกษาของคณะฯ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปลีย่ นแปลง ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม
5. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความประสงค์จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
สามารถศึกษาต่อได้ในสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ

ผลงานเด่นของนักศึกษา
- นายอภิรักษ์ คงคาเพชร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น
นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุม่ สาขาสังคมศาสตร์ ของสมาคมสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปี 2553
- นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย
ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2553
- นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษาของศาลล้มละลายกลาง ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ปีการศึกษา 2553
- นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการการแข่งขัน
แถลงการณ์ปิดคดีดว้ ยวาจา ของเนติบณ
ั ฑิตยสภา ปีการศึกษา 2553
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- นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายภาษีอากร จากศาลภาษีอากรกลาง ปีการศึกษา 2553
- นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รางวัลรองชนะเลิศและ
ได้รบั โล่เกียรติคณ
ุ พร้อมเกียรติบตั รการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน
เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2553 ทีศ่ าลแรงงานกลาง
- บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สอบไล่ได้เป็นเนติบณ
ั ฑิต
ผูพ้ พิ ากษาและอัยการได้เป็นจำนวนมากและสามารถสอบได้อยูใ่ นลำดับต้น ตัวอย่างเช่น
ศิษย์เก่าสามารถสอบผูช้ ว่ ย ผูพ้ พิ ากษาได้เป็นลำดับที่ 2 (สนามใหญ่) ศิษย์เก่าสามารถ
สอบอัยการผู้ช่วยได้เป็นลำดับที่ 1 (สนามเล็ก) ศิษย์เก่าสามารถสอบแข่งขันเป็น
ตำรวจชัน้ สัญญาบัตรในสายปราบปราม(บุคคลภายใน)ได้เป็นลำดับที่ 1 เป็นต้น
- นายกสิชล ว่องไวชล นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สอบบรรจุในตำแหน่ง
ผูพ้ พิ ากษาได้เป็นลำดับที่ 2 ในการสอบสนามเล็ก
- นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายแรงงาน ปี 2549 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหา
กฎหมายเกีย่ วกับศาลปกครองระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รางวัลรองชนะเลิศรางวัล
โต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี
พ.ศ. 2545 เป็นต้น
- นายณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์ และนายอภิรกั ษ์ คงคาเพชร นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน เนือ่ งในวันรพี’ 51
- นายอาทิตย์ ขันไชย และนายกิตตินนท์ ปานจันทร์ นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน เนือ่ งในวันรพี’ 49
- นายกิตติพงษ์ พิมพ์อรัญ และนางสาวดวงกมล จำสัตย์ นักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย
ประจำปี 2545

ผลงานของคณาจารย์ประจำ

- วิจยั เรือ่ งการเปรียบเทียบกฏหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี
ในสหภาพยุโรปและประเทศไทย (A Comparative study on chemical and chemical
products legislations in Eu and thailand) โดยอาจารย์สรุ ยี ฉ์ าย พลวัน
- วิจัยเรื่องปัญหาในทางกฎหมายในการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย
อาจารย์ทัชชภร มหาแถลง
- วิจยั เรือ่ งผลกระทบอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมายแรงงาน : ศึกษาเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยอาจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย
- วิจยั เรือ่ งการคุม้ ครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์โสภณ เจริญ
- วิจยั เรือ่ งปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 :
ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์โสภณ เจริญ
- วิจยั เรือ่ งความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวกับการยอมความ
ตามประมวลกฎหมายอาญา : กรณีเฉพาะความผิดฐานกระทำอนาจารตามมาตรา 278
(ที่เกิดต่อหน้าธารกำนัล) และความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา 310ทวิ โดยอาจารย์
สุภสั สร ภูเ่ จริญศิลป์

โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
บัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถ
ประกอบวิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าทีศ่ าล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความหรือที่ปรึกษา
ในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กร
ต่างๆ อีกทัง้ เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น

- วิจยั เรือ่ งบทบาทของรัฐธรรมนูญเพือ่ การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย
พศ. 2550 โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปรีชา จำรัสศรี
- วิจยั เรือ่ งศึกษาขอบอำนาจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นพดล ปกรณ์นมิ ติ ดี
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โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี รวม 146 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
110 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
92 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
146 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 411 SOC 105 SOC 107 SOC 109 SOC 110
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151
หมายเหตุ : * รายละเอียดวิชา เป็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษา
ทัว่ ไป ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
LAW 103 ป.พ.พ. ว่าด้วยทรัพย์
LAW 104 หลักกฎหมายเอกชน
LAW 105 ประวัตศิ าสตร์กฎหมาย
LAW 106 หลักกฎหมายมหาชน
www.spu.ac.th

110 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
LAW 123
LAW 200
LAW 201
LAW 202
LAW 203
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW

208
210
213
215
218
219
221
223
303
304
305
307
311

LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW
LAW

314
315
321
322
331
332
336
340

ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
กฎหมายอาญาหลักทัว่ ไป
3(3-0-6)
บัณฑิตในอุดมคติด้านนิติศาสตร์
1(0-2-1)
ป.พ.พ.ว่าด้วยนิตกิ รรมและสัญญา
3(3-0-6)
ป.พ.พ. ว่าด้วยหนี้
3(3-0-6)
ป.พ.พ. ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสัง่ 3(3-0-6)
ลาภมิควรได้
ป.พ.พ. ว่าด้วยประกันภัย
2(2-0-4)
ป.พ.พ. ว่าด้วยหุน้ ส่วน บริษทั
2(2-0-4)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงาน และการประกันสังคม 3(3-0-6)
เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
กฎหมายอาญา 2
2(2-0-4)
กฎหมายอาญา 3
3(3-0-6)
ป.พ.พ. ว่าด้วยครอบครัว
3(3-0-6)
ป.พ.พ. ว่าด้วยมรดก
3(3-0-6)
ป.พ.พ. ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ 2(2-0-4)
กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลีย่ นมือ
2(2-0-4)
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรมและวิธพี จิ ารณา 1(1-0-2)
ความอาญาในศาลแขวง
กฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา 2(2-0-4)
นิติปรัชญา
2(2-0-4)
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง 2
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2(2-0-4)
กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
109



รหัสวิชา
LAW 350
LAW 403
LAW 404
LAW 406
LAW 408
LAW 409
LAW 414

ชือ่ วิชา
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายที่ดิน
กฎหมายปกครอง
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายภาษีอากร
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

2.2 กลุม่ วิชาชีพเลือก
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจำนวน 18 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
- กลุม่ วิชาด้านกฎหมายเอกชน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
LAW 400 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
LAW 407 การใช้และการตีความกฎหมาย
LAW 411 สัมมนากฎหมายแพ่ง
LAW 422 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
LAW 417 วิธกี ารระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
และอนุญาโตตุลาการ
LAW 458 วิชาการว่าความ ศาลจำลองและการให้
คำแนะนำทางกฎหมาย
LAW 487 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
LAW 488 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
LAW 490 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
LAW 491 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
และการลงทุน
LAW 492 การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับ
นักกฎหมาย
LAW 493 กฎหมายการธนาคารและสถาบันการเงิน
LAW 494 กฎหมายธุรกรรมการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
18 หน่วยกิต
ในรายวิชาใดๆ ก็ได้และ

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
LAW 495 กฎหมายเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
และกฎหมายแผนภูมิ วงจรรวม
LAW 496 กฎหมายไซเบอร์
LAW 498 กฎหมายเกีย่ วกับโทรคมนาคม
LAW 499 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- กลุม่ วิชาด้านกฎหมายมหาชน
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
LAW 401 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
LAW 402 วิชาการสืบสวนและสอบสวน
3(3-0-6)
LAW 405 กฎหมายความผิดของเด็กและเยาวชน 3(3-0-6)
และวิธพี จิ ารณาคดีครอบครัว
LAW 415 กฎหมายระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา 3(3-0-6)
LAW 418 สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0-6)
LAW 419 กฎหมายการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม 3(3-0-6)
LAW 424 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)
LAW 430 กฎหมายเกีย่ วกับการปกครองท้องถิน่
3(3-0-6)
LAW 431 ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)
LAW 435 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
LAW 436 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร
LAW 437 กฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง 3(3-0-6)
LAW 440 กฎหมายอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 3(3-0-6)
LAW 441 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ 3(3-0-6)
LAW 442 กฎหมายผังเมือง ควบคุมอาคาร
3(3-0-6)
และการใช้ทด่ี นิ
LAW 453 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ 3(3-0-6)
LAW 456 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
LAW 459 กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
LAW 471 กฎหมายการแพทย์และนิตเิ วชศาสตร์ 3(3-0-6)
LAW 473 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ทางการทูตและการกงสุล
LAW 474 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
www.spu.ac.th



รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
LAW 477 กฎหมายสหภาพยุโรป
3(3-0-6)
LAW 479 กฎหมายว่าด้วยการรักษาสันติภาพ
3(3-0-6)
และความมั่นคงระหว่างประเทศ
LAW 484 กฎหมายเกีย่ วกับการเดินอากาศและอวกาศ 3(3-0-6)
LAW 489 กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 3(3-0-6)
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
LAW 497 กฎหมายพาณิชย์นาวี
3(3-0-6)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
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อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

“คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
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School of Communication Arts
คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ
คณบดี

ออ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MFA. (Graphic Design) Massachusetts College of Art, U.S.A.
cert.In film Making, New York university, U.S.A.
e-mail : manin.ch@spu.ac.th

01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์ วัจนสุนทร
รองคณบดี วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. มัธยมศึกษา (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

04

e-mail : poonsap@east.spu.ac.th

02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกธิดา เสริมทอง
รองคณบดี บางเขน

นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ

05

e-mail : aekthida.sa@spu.ac.th

อาจารย์วรรณี งามขจรกุลกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ว.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
e-mail : wannee.ng@spu.ac.th
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
นศ.ม. (การ โฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : prapalrat.um@spu.ac.th

M.S. (Communication), Fort Hays State University, Hays,
Kansas, USA

03

อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ�่ำ ประเสริฐ

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา

วท.บ. (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ว.ม. (การจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
e-mail : teerapan.ch@spu.ac.th

06

อาจารย์นาตยา กันทะเสนา

หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : nattaya.ku@spu.ac.th

1/23/13 10:43 AM

07

อาจารย์คล้ายจันทร์ ลิทธิไพโรจน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วท.บ. (จิตวิทยา์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : klaicha.ri@spu.ac.th

08

อาจารย์นันท์นภัส หวังศรีโรจน์

หัวหน้าสาขาวิชาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : nanapas.wu@spu.ac.th

09

นางพรพรรณ แย้มมีศรี

ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ
บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กจ.ม(การจัดการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : pornpun.ya@spu.ac.th
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ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณา

วุฒิชัย นาควิเชียร

อรุโณทัย ศิริบุตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

หัวหน้าอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท: มีเดีย สตูดิโอ จำ�กัด

Marketing Communication Manager
บริษัท: COMSEVEN INTERNATIONAL จำ�กัด

ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร
บริษัท: สถานี Asia Update / เกษตร ชาแนล

วิภารัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์

ความประทับใจ : สถาบันแห่งนีเ้ ปน็ แหล่งก่อให้เกิดปัญญา
ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ความสำ�เร็จใน
หน้าที่การงานของเรา เกิดจากพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีและความเอาใจ
ใส่ของคณาจารย์ที่ดูแลพวกเราอยางใกล้ชิด
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ความประทั บ ใจ : การที่ ผ มตั ด สิ น ใจเรี ย นคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ จุดสำ�คัญที่ทำ�ให้ชัวิตผม
ประสบความสำ�เร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว ขอบคุณ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ

ความประทับใจ : หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การเรยี นรูท้ งั้ ในเชงิ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีท่ นั สมัย สอน
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริง ใช้เครื่องมือจริง เมื่อจบออกไปสามารถ
ปฏิบัติงานในวงการมืออาชีพได้จริงค่ะ
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คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts Program

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
ชือ่ เต็ม (ภาษาไทย)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)*
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่)*
ชือ่ ย่อ (ไทย)
นศ.บ. (การโฆษณา)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)*
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นศ.บ. (วารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่)*
ชือ่ เต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Communication Arts (Advertising)
Bachelor of Communication Arts (Public Relations)*
Bachelor of Communication Arts (Broadcasting)
Bachelor of Communication Arts (New Media Journalism)*
ชือ่ ย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Com.Arts (Advertising)
B.Com.Arts (Public Relations)*
B.Com.Arts (Broadcasting)
B. Com. Arts (New Media Journalism)*

การตลาดอย่างมืออาชีพ ประกอบกับมีความเชีย่ วชาญการใช้สอ่ื เพือ่ การสือ่ สารในยุค
ดิจทิ ลั จากการจัดการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ทิ ใ่ี ห้ทง้ั ความรูแ้ ละเสริม
แรงจูงใจในการเรียนด้วยการออกแบบสือ่ การสอนทีก่ ระตุน้ และดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน เพื่อให้บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์เปี่ยมไปด้วยความโดดเด่นด้านวิชาการ
และเชีย่ วชาญในวิชาชีพ ถึงพร้อมทัง้ ทักษะในการวิเคราะห์ การวางแผน การผลิต
และนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ตามมาตรฐานสากล ด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิต
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทีว่ า่ "ปัญญา เบิกบาน เชีย่ วชาญ คุณธรรม"

วิสยั ทัศน์
ผลิตบัณฑิตเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็นผูน้ ำด้านการสือ่ สารการตลาด ทีม่ คี วามเป็น
มืออาชีพในโลกการสือ่ สารยุคดิจทิ ลั

ภารกิจ
1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการสื่อสารให้มีคุณภาพ ทันสมัย
ทั้งด้านหลักสูตร บุคลากร สือ่ การสอน และอุปกรณ์การเรียนการสอน
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ เสริมสร้างทักษะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ วงการสือ่ สารมวลชน
อย่างแท้จริง
3. สร้างเอกลักษณ์ความเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล
ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สามารถปรับ
ประยุกต์ความรูร้ ว่ มกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมงานวิจยั ทีค่ รอบคลุมในทุกสาขาด้านการสือ่ สาร
5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. เสริมสร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ให้เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับในระดับประเทศ และนานาประเทศ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดอัตลักษณ์ (Identity) ของ
นักศึกษานิเทศศาสตร์วา่ "นักสือ่ สารการตลาดมืออาชีพยุคดิจทิ ลั " กล่าวคือบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จะต้องเป็นผู้มีปัญญารอบรู้ด้านการสื่อสาร
* อยู่ระหว่างการเสนอปรับปรุงหลักสูตร
www.spu.ac.th
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ชื่อหลักสูตร



นโยบาย
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน เพือ่ การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสอดคล้อง
กั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ปณิ ธ าน และอั ต ลั ก ษณ์ ข องคณะนิ เ ทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์เน้นให้นักศึกษาเข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนในแต่ละรายวิชา
เพื่อประมวลองค์ความรู้สู่การปฎิบัติในแต่ละอาชีพได้ นอกจากนี้ยังเสริมการจัด
การเรียนการสอนทีม่ กี ารใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ การสอนในรายวิชาทีเ่ หมาะสมเพือ่ เป็น
เสมือนหนึ่งการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ท่ามกลางการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ด้านการบริการวิชาการสูส่ งั คม ทัง้ ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน องค์กร
อิสระ และองค์กรสาธารณกุศล คณะนิเทศศาสตร์มงุ่ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานภายนอกผ่านโครงงานนักศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษา
ได้ปรับประยุกต์วิชาการสู่การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เกิดเป็นผลงานจาก
องค์ความรู้ สู่ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็นมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรหน่วยงานภายนอก
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป
3. ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
ส่งเสริมให้คณาจารย์มคี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ มุง่ สร้างให้องค์กรมีองค์ความรู้
ที่หลากหลาย ลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งนำผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการมาพัฒนาใช้ปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ทันต่อสภาวการณ์ของสังคมโลก ควบคู่กับภารกิจ
ในการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชดิ
4. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารรองรับ
การเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา เช่น ห้องปฏิบัติการทางการผลิตรายการวิทยุ
กระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ห้องตัดต่อ ห้องปฏิบตั กิ ารถ่ายภาพ ห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ทม่ี คี วามทันสมัยเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึง สร้างเชีย่ วชาญ
และพร้อมประกอบอาชีพทันทีทจ่ี บการศึกษา
5. ด้านการสร้างครือข่ายพันธมิตร คณะนิเทศศาสตร์มุ่งสร้างเครือข่าย
พันธมิตรกับหน่วยงานภายนอกในวงการสือ่ สารมวลชน เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดี ในอันที่จะรองรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานภายใต้โครงการ
สหกิจศึกษาและเพือ่ โอกาสในการเข้าทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษา
6. ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมประชาธิปไตย การสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย คณะนิเทศศาสตร์
มุง่ เสริมสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ในกลุม่ นักศึกษาด้วยการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งยังส่งเสริมประชาธิปไตย การสร้างภูมิคุ้มกัน
118

ยาเสพติด และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านทางกิจกรรมประจำปี เพือ่ เตรียม
ความพร้อมให้นกั ศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญทีท่ ำหน้าทีส่ ง่ เสริม
และผลักดันให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับของคณะให้ดำเนิน
ไปอย่างมีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ คณะนิเทศศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการประกันคุณภาพและนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำ
ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้มีการสอดรับกันอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ

ลักษณะของสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
สาขาวิชาการโฆษณา
ด้วยปณิธานทีว่ า่ "ผูส้ ร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพยุคดิจทิ ลั " สาขาการโฆษณา
มุ่งผลิตบัณฑิตบนฐานการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์โฆษณาอย่างมืออาชีพด้วย
หลักสูตรที่พัฒนาควบคู่กับการวิเคราะห์โลกธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเชื่อมโยง
องค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดผลงานสร้างสรรค์โฆษณาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
การจัดการเรียนการสอนด้วยโจทย์จากองค์กรธุรกิจจริง ภายใต้สถานการณ์จริง
ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยี
อันทันสมัยทัดเทียมกับสถานประกอบการ ทำให้นกั ศึกษาสาขาการโฆษณาเกิดความ
กระตือรือร้น และกล้าปฏิวตั ติ นเองให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกการสือ่ สาร
และการโฆษณา เชือ่ มัน่ ในวิชาชีพ มีความแม่นยำในการคาดการณ์ความเปลีย่ นแปลง
และก้าวทันต่อความก้าวหน้าของโลกธุรกิจ
การพัฒนาหลักสูตรการโฆษณาทีเ่ น้นการเสริมศักยภาพนักศึกษา ทำให้นกั ศึกษา
เกิดความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการผลิตงานโฆษณาอย่างมืออาชีพ ประกอบกับ
การยึดมัน่ ในจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทำให้นกั ศึกษาสาขาการโฆษณา
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงานด้านการโฆษณา ด้วยถึงพร้อมกับการเป็นนักโฆษณา
มืออาชีพทีเ่ ข้าใจการตลาดในโลกแห่งการสือ่ สารยุคดิจทิ ลั
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
มุง่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูค้ วามสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ ทีม่ คี วามรอบรู้
ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการประชาสัมพันธ์ มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กรทุกประเภท อาทิ องค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรการกุศล รวมถึงหน่วยงานทีป่ รึกษา
ทางด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ โดยสนั บ สนุ น ให้ น ั ก ศึ ก ษาฝึ ก ฝนการทำงานเป็ น ที ม
การประสานงาน การเจรจาต่อรองในเชิงธุรกิจ และการบริหารจัดการเทียบเท่ากับระดับ
www.spu.ac.th

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ยืดถือปรัชญา "นักวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพ ยุคดิจิทัล" และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ
เชิงทฤษฎี และมีความเชีย่ วชาญในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
ที่สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดและทางธุรกิจ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและ
จริยธรรมวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแล้ว
ทางหลักสูตรยังจัดให้มที ง้ั กิจกรรมเสริมวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยร่วมกับ
วิทยากรและหน่วยงานในวงการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เช่น
การบรรยายพิเศษ การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การเสวนา การดูงาน เป็นต้น
ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สาขาได้ร่วมกับศูนย์มีเดียซึ่งเป็นศูนย์รวม
ห้องปฏิบัติการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ทันสมัย
ได้มาตรฐานสากลรองรับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีน้ ักศึกษายังมีโอกาสที่จะผลิตผลงานสูส่ าธารณะผ่านระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดของมหาวิทยาลัย (SPU Channel) และวิทยุชมุ ชนของมหาวิทยาลัย
(SPU Radio) รวมถึงสาขายังจัดให้มีการจัดทำโครงงาน และการฝึกปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานจริงก่อนจบการศึกษา เพือ่ เป็นการยืนยันความรูค้ วามสามารถของนักศึกษา
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ว่าถึงพร้อมต่อการปฏิบตั งิ านทันทีทส่ี ำเร็จ
การศึกษา
www.spu.ac.th

สาขาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่
ด้วยปณิธานทีว่ า่ "เฉียบคมในการสือ่ สาร เชีย่ วชาญเทคโนโลยี" การจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่ จึงมีลักษณะผสมผสานระหว่าง
การเรียนการสอนด้านวารสารศาสตร์ ในเชิงการเขียนข่าว การสร้างสรรค์เนื้อหา
การเรียบเรียง และการวิเคราะห์ ร่วมกับการเรียนการสอนด้านการผลิตสือ่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและสือ่ ใหม่ ด้วยสือ่ ดิจทิ ลั นอกจากนีส้ าขาวิชาวารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่
ยังมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เหมาะสม และหลากหลาย ซึ่งไม่เพียงให้ความรู้
และประสบการณ์แก่นกั ศึกษาในเชิงการประยุกต์ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั จิ ริงแล้ว ยังสามารถ
สร้างประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สาขาวิชาวารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่
จึงยึดมัน่ การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
ควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์และการนำเสนอ
ในชัน้ เรียนเป็นเครือ่ งมือเสริมการเรียนรูอ้ กี ด้วย
เพื่อให้เนื้อหาของหลักสูตรวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่ มีความทันสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล
สาขาวิชาจึงเสริมทีมคณาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
และเป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับในวงการวารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่มาร่วมดำเนินการสอน
ในรายวิชาต่างๆ ร่วมกับการใช้อปุ กรณ์ เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั
ประโยชน์อย่างสูงสุด

ผลงานเด่นของคณะ
- รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote การประกวดภาพยนตร์โฆษณา
ในประกวดภาพยนตร์สน้ั "หยุดการละเมิดลิขสิทธิภ์ าพยนตร์และเพลง" เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วม MPA CICE FILM WORKSHOP 2011 ทีก่ รุงปักกิง่ ประเทศจีน
จัดโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมผูส้ ร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา
สมาคมการค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจบันเทิงไทย
- รางวัลชมเชย การแข่งขัน MPA CICE FILM WORKSHOP 2011
ที่กรุงปักกิง่ ประเทศจีน จัดโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยีย่ ม โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา
"พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ" ปี 2553 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- รางวัลภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา
"พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ" ปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการประชาสัมพันธ์ของประเทศ
นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านการใช้สื่อยุคดิจิทัลเพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่น
ในคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพเป็นสำคัญ รวมถึงเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เข้า
แข่งขันในเวทีระดับประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพั ฒนา
องค์ความรูท้ างวิชาการ และปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป
การพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ได้เพิ่มความเข้มข้น
และความทันสมัยเพื่อรองรับการแข่งขันทางด้านธุรกิจขององค์กรต่างๆ ในโลกยุค
ดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้นักศึกษาสาขาการประชาสัมพันธ์เป็นที่ต้องการของตลาด
แรงงาน ทีม่ คี วามสามารถทัง้ ในด้านการวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การวางแผน
การใช้ และการผลิตสื่อ การวิจัย การจัดกิจกรรม และการเป็นนักประชาสัมพันธ์
องค์กรที่มีคุณภาพ สมดังปณิธานของสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ที่ว่า "เก่งแผน
แม่นสือ่ ยึดถือภาพลักษณ์"



- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชย โครงการสายลับตรวจจับ
โฆษณา ครัง้ ที่ 2 จัดโดย สำนักคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที ่ 2 โครงการประกวดชุ ด นิ ท รรศการ
ด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค 2554 ประเภทชุ ด นิ ท รรศการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
ด้านการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการประกวดชุดนิทรรศการด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 2554 ประเภทชุดนิทรรศการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- รางวัล Popular Vote จากเรื่อง "ผู้ชายสีม่วง" ในประกวดโครงการ
"สิ ง ห์ ส ร้ า งสรรค์ คนที ว ี ป ี 6" จั ด การประกวดโดยรายการเรื ่ อ งจริ ง ผ่ า นจอ
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
- รางวัล Popular Vote จากการประกวดคลิปวิดโี อเพือ่ สันติภาพ "Peace
is….อะไรคือสันติภาพในใจคุณ" จัดโดย มูลนิธสิ หพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
- รางวัลถ้วยพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการ Canon U Challenge ครั้งที่ 1 EOS Young
Professional Challenge ชนะเลิศ "การประกวดออกแบบภาพถ่ายโฆษณากล้อง
Canon"
- รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี จากการประกวดภาพถ่ายปลาสวยงาม ในงานวันประมงน้อมเกล้า
ครัง้ ที่ 22
- รางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับนักเรียน นิสติ นักศึกษา Faces
of Bangkok ครัง้ ที่ 11 จัดโดย มูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ เพือ่ การศึกษาศิลปะ
การถ่ายรูปและดนตรี สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
"บ้านเมืองของเรา"ครัง้ ที่ 7 จัดโดย มูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรซ เพือ่ การศึกษาศิลปะ
การถ่ายรูปและดนตรี สมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์ ร่วมกับ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่ายโฆษณา "Dr.Matins" จัดโดย
บริษทั Dr.Matins
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ด้วยคณะนิเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ทเ่ี น้นการสือ่ สารผ่านสาขาวิชาต่างๆ ทีก่ ล่าวมา
ผูส้ ำเร็จการศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์จงึ มีความเป็นเลิศในแต่ละศาสตร์ เช่น
สาขาการโฆษณา ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่ง
นักสร้างสรรค์งานโฆษณา นักเขียนบทโฆษณา ผูก้ ำกับศิลป์งานโฆษณา นักวางแผน
สือ่ โฆษณา และกลยุทธ์สอ่ื สารตราสินค้า นักออกแบบงานกราฟิก นักวิจยั การโฆษณา
ผู้ผลิตงานโฆษณาและกิจกรรมพิเศษทางการตลาด นักสื่อสารนำเสนอขายแผน
งานโฆษณา และผูป้ ระกอบกิจการโฆษณาอิสระ เป็นต้น
สาขาการประชาสัมพันธ์ ผูส้ ำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพจำแนกเป็น
2 กลุม่ หลักๆ ดังนี้
1. นักประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Public Relations) สามารถประกอบ
อาชีพในสายงานด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ภาคธุรกิจ และองค์กรการกุศล ในฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายงานวิจยั และประเมินผล
ฝ่ายวางแผนสือ่ ฝ่ายสือ่ มวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรม
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2. ตัวแทนทีป่ รึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Agency)
สามารถประกอบอาชีพในฝ่ายงานบริการหรือบริหารงานลูกค้า (Account Service /
Client Service Department) ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การสือ่ สาร (Communication
Strategic Planner) ฝ่ายสือ่ มวลชนสัมพันธ์ (Media Relations) ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
และผลิตงานงานสร้างสรรค์ (งานเขียนและงานศิลป์ผา่ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ)
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผูส้ ำเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพในตำแหน่งนักสร้างสรรค์รายการ (Creative) นักเขียนบทรายการ (Script
Writers) ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการผลิตรายการ (Production Specialists) ในตำแหน่ง
ช่างกล้อง (Camera Operators) ช่างตัดต่อเสียง (Sound Editors) ช่างตัดต่อภาพ
(Editors) ช่างควบคุมภาพ (Television Control Operators) ช่างควบคุมเสียง (Radio
Control Operators) ผูผ้ ลิตรายการ (Program Producers) ผูช้ ่วยผูผ้ ลิตรายการ
(Assistants to Program Producer) ผู้กำกับรายการ (Program Directors)
ผูช้ ว่ ยผูก้ ำกับรายการ (Assistants to Program Director) พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ
(Master of Ceremony) ผูป้ ระกาศ (Announcers) นักข่าว (News Reporters)
และฝ่ายการตลาดรายการ (Program Marketing) เป็นต้น
สาขาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่ ผูส้ ำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพใน
ตำแหน่งนักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาสื่อใหม่ ผู้ผลิตเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์
นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ และผูอ้ อกแบบศิลป์ในสิง่ พิมพ์ เป็นต้น
www.spu.ac.th

โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
37 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอกบังคับ
49 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
137 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 411 PHR 100 SOC 106 SOC 107 SOC 115
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 116 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
MAT 143 BCS 115 BCS 217 GSC 151
หมายเหตุ : รายละเอียดวิชาเป็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
: รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาแกน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CMM 140 ทฤษฎีการสือ่ สาร

101 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CMM 141 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการสือ่ สาร
CMM 142 ศิลปะการออกแบบและคอมพิวเตอร์
กราฟิกเบือ้ งต้น
CMM 143 ศิลปะการพูดเพือ่ การสือ่ สาร
CMM 144 สือ่ สารมวลชนในยุคดิจทิ ลั
CMM 145 การเขียนเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
CMM 146 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานนิเทศศาสตร์
CMM 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านนิเทศศาสตร์
CMM 256 การถ่ายภาพดิจทิ ลั เพือ่ การสือ่ สาร
CMM 257 ภาษาอังกฤษเพือ่ นักนิเทศศาสตร์
CMM 258 การวิจยั ทางการสือ่ สาร
CMM 259 หลักการตลาดและการสือ่ สารการตลาด
CMM 400 กฎหมายและจริยธรรมสือ่ สารมวลชน

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุม่ วิชาเอก
64 หน่วยกิต
2.2.1 กลุม่ วิชาเอกการโฆษณา
49 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเอกบังคับ
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ADS 210 หลักการโฆษณา
3(3-0-6)
ADS 320 พฤติกรรมผูบ้ ริโภคกับการสือ่ สาร
3(3-0-6)
เพือ่ โน้มน้าวใจ
ADS 322 การวิจยั งานโฆษณา
3(2-2-5)
ADS 325 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
3(2-2-5)
ADS 327 การบริหารงานลูกค้า
3(3-0-6)
ADS 331 กลยุทธ์การวางแผนสือ่ โฆษณาในยุคดิจทิ ลั 3(3-0-6)
ADS 332 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานโฆษณา 3(2-2-5)

* อยู่ระหว่างการเสนอปรับปรุงหลักสูตร
www.spu.ac.th
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สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์* สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาวารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่*
หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต



รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ADS 333 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการโฆษณา 3(3-0-6)
ADS 336 การกำกับศิลป์เพือ่ งานโฆษณา
3(2-2-5)
ADS 400 การผลิตงานโฆษณา
3(2-2-5)
ADS 427 การถ่ายภาพโฆษณา
3(2-2-5)
ADS 438 การเขียนบทเพือ่ งานโฆษณา
3(2-2-5)
ADS 448 การจัดทำโครงงานโฆษณา
3(1-4-4)
ADS 454 กรณีศกึ ษาทางการโฆษณาและการนำเสนอ 3(2-2-5)
ADS 498 เตรียมสหกิจศึกษาการโฆษณา
1(0-2-1)
ADS 499 สหกิจศึกษาการโฆษณา
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

รหัสวิชา
ADS 299
ADS 328
ADS 334
ADS 335
ADS 337
ADS 338
ADS 339
ADS 428
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS
ADS

442
444
446
447
449
450

- กลุม่ วิชาเอกเลือกหรือกลุม่ วิชาโท
15
หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเอกเลือก เรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิตจากรายวิชา ดังนี้
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
การโฆษณากับการส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)
การตกแต่งภาพเพือ่ งานโฆษณา
3(2-2-5)
การสร้างสรรค์โฆษณาเพือ่ สังคม
3(2-2-5)
การผลิตโฆษณาทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
การผลิตโฆษณาทางสือ่ สิง่ พิมพ์
3(2-2-5)
การวิเคราะห์การตลาดและกลยุทธ์
3(3-0-6)
เพือ่ งานโฆษณา
การสร้างสรรค์สอ่ื สิง่ แวดล้อม กิจกรรม 3(2-2-5)
และประสบการณ์
การรณรงค์ทางการโฆษณา
3(2-2-5)
กรณีศกึ ษาทางการโฆษณา
3(3-0-6)
การสร้างสรรค์งานโฆษณามัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติงานโฆษณา
3(0-40-0)
การโฆษณาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
การสร้างสรรค์ตราสินค้าเพือ่ งานโฆษณา 3(2-2-5)

รหัสวิชา
ADS 451
ADS 452
ADS 453
ADS 455

ชือ่ วิชา
เว็บไซต์เพือ่ งานโฆษณามัลติมเี ดีย
การบริหารจัดการธุรกิจโฆษณา
เทคนิคพิเศษเพือ่ การผลิตงานโฆษณา
สัมมนางานโฆษณา

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.2 กลุม่ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์*
49 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
PRS 220 หลักการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
PRS 221 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
PRS 225 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ ผลิต
3(2-2-5)
สือ่ ประชาสัมพันธ์
PRS 226 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ
3(3-0-6)
นักประชาสัมพันธ์
PRS 227 การประชาสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริมการตลาด 3(3-0-6)
PRS 228 การประชาสัมพันธ์องค์กรเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
PRS 300 การวิจยั งานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
PRS 301 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)
3(3-0-6)
PRS 302 กลยุทธ์การใช้สอ่ื และกิจกรรมทาง
การประชาสัมพันธ์
PRS 303 การสือ่ สารภาวะวิกฤตและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)
ทางการประชาสัมพันธ์
PRS 306 การวางแผนและประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
PRS 308 สัมมนาทางการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
PRS 442 การถ่ายภาพเพือ่ งานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
PRS 451 การจัดทำโครงงานการประชาสัมพันธ์
3(1-4-4)
PRS 498 เตรียมสหกิจศึกษาการประชาสัมพันธ์ 1(0-2-1)
PRS 499 สหกิจศึกษาการประชาสัมพันธ์
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

* อยู่ระหว่างการเสนอปรับปรุงหลักสูตร
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รหัสวิชา
RTV 411
RTV 412
RTV 424

ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 2
3(2-2-5) RTV 304
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 2
3(2-2-5) RTV 305
การวิจารณ์งานวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
และวิทยุโทรทัศน์
RTV 429 ผูป้ ระกาศ และพิธกี รรายการวิทยุ
3(2-2-5)
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
1(0-2-1)
RTV 498 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
RTV 499 สหกิจศึกษาวิทยุกระจายเสียง
6(0-40-0)
และวิทยุโทรทัศน์
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

รหัสวิชา
RTV 299
RTV 309
RTV 400
RTV
RTV
RTV
RTV
RTV
RTV

425
431
432
433
434
435

RTV 436
RTV 437
RTV 438

- กลุม่ วิชาเอกเลือกหรือกลุม่ วิชาโท
15 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเอกเลือก เรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5)
ฝึกปฏิบตั งิ านวิทยุกระจายเสียง
3(0-40-0)
และวิทยุโทรทัศน์
ธุรกิจกองถ่ายวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
การลำดับความคิด และการเล่าเรือ่ ง
3(2-2-5)
การเขียนบทรายการสาระความรู้
3(2-2-5)
การเขียนบทรายการบันเทิง
3(2-2-5)
การสือ่ ข่าวและการรายงานข่าว
3(2-2-5)
ศิลปะการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
และวิทยุโทรทัศน์
การพากย์เสียง และการบรรยาย
3(2-2-5)
การจัดผังรายการ
3(3-0-6)
การบริหารลูกค้ารายการวิทยุกระจายเสียง 3(3-0-6)
และวิทยุโทรทัศน์
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- วิชาเอกเลือกหรือกลุม่ วิชาโท
15 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเอกเลือก เรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
PRS 304 ชุมชนสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์
3(3-0-6)
PRS 307 การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
3(3-0-6)
3(0-40-0)
PRS 447 การฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
PRS 448 การบริหารงานบริษทั ตัวแทนประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
PRS 453 การสือ่ สารกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก 3(3-0-6)
PRS 454 การบริหารภาพลักษณ์องค์การ
3(3-0-6)
PRS 455 เทคนิคการประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย 3(3-0-6)
สังคมออนไลน์
PRS 456 การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
2.2.3 กลุม่ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 49 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเอกบังคับ
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
RTV 210 หลักการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 3(3-0-6)
RTV 302 การเขียนบทสำหรับวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
และวิทยุโทรทัศน์
RTV 303 เครือ่ งมือและอุปกรณ์การผลิตสือ่ ระบบ 3(2-2-5)
ดิจิทัลเบื้องต้น
RTV 304 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1
3(2-2-5) RTV 303
RTV 305 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
3(2-2-5) RTV 303
RTV 310 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและ
3(3-0-6)
วิทยุโทรทัศน์
RTV 313 การออกแบบและสร้างสรรค์รายการ
3(2-2-5)
RTV 314 การสร้างภาพลักษณ์และการส่งเสริมการตลาด 3(3-0-6)
เพือ่ งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
RTV 315 การวิจยั งานวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
และวิทยุโทรทัศน์
3(1-4-4)
RTV 399 การจัดทำโครงงานวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์



รหัสวิชา ชือ่ วิชา
RTV 439 การใช้ดนตรี และเสียงประกอบใน
งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
RTV 440 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับรายการ
วิทยุโทรทัศน์
RTV 441 การตัดต่อเพื่องานวิทยุโทรทัศน์

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.4 กลุ่มวิชาเอกวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่*
49 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเอกบังคับ
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
NJR 110 หลักการวารสารศาสตร์
3(3-0-6)
NJR 210 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวารสารศาสตร์ 3(3-0-6)
NJR 211 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
NJR 212 กราฟิกสำหรับงานวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
NJR 213 การรายงานและการบรรณาธิกรข่าว
3(2-2-5)
NJR 214 การถ่ายภาพสำหรับงานวารสารศาสตร์ 3(2-2-5)
NJR 215 การผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์
3(2-2-5)
NJR 310 การผลิตสือ่ ออนไลน์และมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
3(2-2-5)
NJR 311 การสร้างสรรค์เนือ้ หาออนไลน์
NJR 312 การวางแผนการตลาดผ่านสือ่ ออนไลน์ 3(3-0-6)
NJR 313 การรูเ้ ท่าทันข่าวและสารสนเทศ
3(3-0-6)
NJR 399 การจัดทำโครงงานวารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่ 3(1-4-4)
NJR 400 การฝึกปฏิบตั งิ านวารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่ 3(0-40-0)
NJR 410 การออกแบบเว็บไซต์เพือ่ งานทาง
3(2-2-5)
วารสารศาสตร์
NJR 411 การวิจยั งานวารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่ 3(2-2-5)
NJR 498 เตรียมสหกิจศึกษาวารสารศาสตร์ผา่ น 1(0-2-1)
สือ่ ใหม่
NJR 499 สหกิจศึกษาวารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่ 6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

รหัสวิชา
NJR 299
NJR 315
NJR 316
NJR 413
NJR 414
NJR 415
รหัสวิชา
NJR 314
NJR 317
NJR 318
NJR 412
NJR 416

- กลุม่ วิชาเอกเลือกหรือกลุม่ วิชาโท
15 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเอกเลือก เรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
กลุม่ รายวิชาการเขียน
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
การเขียนสารคดีและบทความ
3(2-2-5)
การวิจารณ์เนือ้ หาเชิงวารสารศาสตร์
3(2-2-5)
การรายงานข่าวขัน้ สูง
3(2-2-5)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
การเขียนข่าวและการแปลภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
กลุม่ รายวิชากราฟิก
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การผลิตสือ่ ดิจทิ ลั เพือ่ การสือ่ สารการตลาด 3(2-2-5)
การออกแบบตัวอักษรเพือ่ การสร้าง
3(2-2-5)
เอกลักษณ์
การนำเสนอและการเล่าเรือ่ งผ่านสือ่ ดิจทิ ลั 3(2-2-5)
การลำดับและตัดต่อภาพสำหรับสือ่ ดิจทิ ลั 3(2-2-5)
การสร้างภาพประกอบสำหรับสือ่ ออนไลน์ 3(2-2-5)

2.3 กลุม่ วิชาโท
15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากวิชาโทของสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยใน
ระดับปริญญาตรีเท่านัน้ ทัง้ นีต้ อ้ งเลือกเรียนเพียง 1 สาขาวิชา โดยมีรายชือ่ กลุม่ วิชา
ของคณะนิเทศศาสตร์ ดังนี้
- สาขาวิชาการโฆษณา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ADS 210 หลักการโฆษณา
3(3-0-6)
ADS 320 พฤติกรรมผูบ้ ริโภคกับการสือ่ สาร
3(3-0-6)
เพือ่ โน้มน้าวใจ
ADS 325 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
3(2-2-5)
ADS 327 การบริหารงานลูกค้า
3(3-0-6)

* อยู่ระหว่างการเสนอปรับปรุงหลักสูตร
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ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
กลยุทธ์การวางแผนสือ่ โฆษณาในยุคดิจทิ ลั 3(3-0-6)
การกำกับศิลป์เพือ่ งานโฆษณา
3(2-2-5)
การเขียนบทเพือ่ งานโฆษณา
3(2-2-5)
การผลิตงานโฆษณา
3(2-2-5)
กรณีศกึ ษาทางการโฆษณาและการนำเสนอ 3(2-2-5)

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
PRS 220 หลักการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
PRS 221 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
PRS 226 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ
3(3-0-6)
นักประชาสัมพันธ์
PRS 227 การประชาสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริมการตลาด 3(3-0-6)
PRS 228 การประชาสัมพันธ์องค์กรเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
PRS 303 การสือ่ สารภาวะวิกฤตและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)
ทางการประชาสัมพันธ์
PRS 304 ชุมชนสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์
3(3-0-6)
3(3-0-6)
PRS 307 การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
PRS 455 เทคนิคการประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย 3(3-0-6)
สังคมออนไลน์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
RTV 210 หลักการแพร่ภาพและการกระจายเสียง
RTV 302 การเขียนบทสำหรับวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
RTV 303 เครือ่ งมือและอุปกรณ์การผลิตสือ่ ระบบ
ดิจิทัลเบื้องต้น
RTV 304 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1
RTV 305 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1
RTV 313 การออกแบบและสร้างสรรค์รายการ
RTV 424 การวิจารณ์งานวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
www.spu.ac.th

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

RTV 303
RTV 303

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
RTV 429 ผูป้ ระกาศและพิธกี รรายการวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
RTV 431 การลำดับความคิด และการเล่าเรือ่ ง
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
NJR 110 หลักการวารสารศาสตร์
NJR 211 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
NJR 212 กราฟิกสำหรับงานวารสารศาสตร์
NJR 310 การผลิตสือ่ ออนไลน์และมัลติมเี ดีย
NJR 311 การสร้างสรรค์เนือ้ หาออนไลน์
NJR 312 การวางแผนการตลาดผ่านสือ่ ออนไลน์
NJR 314 การผลิตสือ่ ดิจทิ ลั เพือ่ การสือ่ สารการตลาด
NJR 318 การนำเสนอและการเล่าเรือ่ งผ่านสือ่ ดิจทิ ลั
NJR 410 การออกแบบเว็บไซต์เพือ่ งานทาง
วารสารศาสตร์

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)


รหัสวิชา
ADS 331
ADS 336
ADS 438
ADS 400
ADS 454

3(2-2-5)
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงื่อนไขรายวิชา
และได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา หรือจากกลุม่ รายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CMM 110 การจัดกิจกรรมพิเศษในงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
CMM 112 การบริหารงานสือ่ สารมวลชน
3(3-0-6)
CMM 114 เทคนิคการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
CMM 115 การสือ่ สารเพือ่ การโน้มน้าวใจใน
3(3-0-6)
การนำเสนองานทางธุรกิจ
CMM 116 การสือ่ สารสือ่ ดิจทิ ลั
3(3-0-6)
CMM 117 สือ่ มวลชนนานาชาติ
3(3-0-6)
CMM 118 การวิเคราะห์และแปลภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
เพื่องานนิเทศศาสตร์
RTV 211 เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้าเพื่องาน
3(2-2-5)
นิเทศศาสตร์
RTV 212 การผลิตรายการโทรทัศน์เพือ่ สังคม
3(2-2-5)
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D.B.A. (Strategic Management), 1st class honors,
Argosy University, U.S.A.

D.B.A. (Business Administration and Finance),
Nova Southeastern University, U.S.A.

03

ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา

e-mail : anupong.av@spu.ac.th

06

ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ

หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บช.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Ph.D. (Banking and Finance), The University of
Queensland, Australia
e-mail : nakhun.th@spu.ac.th
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07

อาจารย์กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ไชยสระแก้ว
(CPM Asia Pacific)
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

M.I.B.A. (International Business), Nova Southeastern
University, U.S.A.
Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology

e-mail : kingkeaw.po@spu.ac.th

e-mail : sunanta.ch@spu.ac.th

08

ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบ.ม. (บริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

11

อาจารย์อรนิษฐ์ แสงทองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษารอบเสาร์-อาทิตย์ สาขาวิชาการจัดการ
ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Management), University of New Haven, U.S.A.

Ph.D. (Human Resource Management), Newcastle Business
School, University of Northumbria at Newcastle, The U.K.

e-mail : oranit.sa@spu.ac.th

e-mail : prasert.si@spu.ac.th

09

อาจารย์ธีวินท์ นฤนาท

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
พธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
e-mail : teewin.na@spu.ac.th
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คุณอุรุษา รัตนอมรธัญ

ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.บ. (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
e-mail : urusa.ra@spu.ac.th

1/23/13 10:43 AM

ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง

มนตรี นุ่มนาม

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี.เอ็น.แอล.แวคคัมโคท จำ�กัด
ความประทับใจกับคณะบริหารธุรกิจ เปน็ แหล่งให้ความ
รู้ ด้านวิชาการด้านทฤษฏี และ แหล่งองค์ความรู้ต่าง ๆ มากมาย
ข้อคิดฝากให้กับรุ่นน้อง
การศึกษาเป็นสิ่งที่จำ�เป็นมาก ในปัจจุบันเพราะเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ เปลีย่ นแปลงเรว็ มาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารทุกองค์กร
ต้องการผู้นำ�ที่มีองค์ความรู้ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำ�พา
องค์กรให้พ้นวิกฤติต่าง ๆ ได้ หวังว่าน้อง ๆ ทุกคนจะเป็นผู้บริหาร
ในอนาคตที่ดี และเป็นผู้บริหารที่จะพาองค์กรที่ตนเองทำ�งานอยู่ให้
รอดพ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
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พชรเดช บุญพร้อม

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด
และส่งเสริมการขาย
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
ความประทับใจ : หลายเรื่องครับที่มีความประทับใจกับ
ม.ศรีปทุม ทัง้ เรอื่ งคณาจารย์ทดี่ แู ลนักศึกษาสิง่ แวดล้อม อุปกรณ์
การเรียนการสอน การสอนให้รู้จักปรับตัวในการอยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี

ธนัท นราแย้ม

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
กรรมการ
ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด EPITOME และอาจารย์พเิ ศษ
ความประทับใจ : หากพูดถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย
เอกชนทีส่ ามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพออกสูส่ งั คมภายนอกและ
เป็นที่ยอมรับได้นั้น ...มหาวิทยาลัยศรีปทุม นับว่าเป็นมหาวิทยาลัย
เอกชนชั้นนำ�ของประเทศระดับต้น ๆ ที่หล่อหลอมนักศึกษาให้เพียบ
พร้อม ทั้งปัญญา ความเชียวชาญ ความเบิกบาน และสอนให้พวก
เรามีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย

1/23/13 10:43 AM

คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program
ชือ่ เต็ม (ภาษาไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน)
ชือ่ ย่อ (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน)
ชือ่ เต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Business Administration
(Management)
Bachelor of Business Administration
(Finance and Banking)
Bachelor of Business Administration
(Marketing)
Bachelor of Business Administration
(International Business)
Bachelor of Business Administration
(Human Resource Management)
www.spu.ac.th



ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

Bachelor of Business Administration
(Logistics and Supply Chain Management)
ชือ่ ย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.B.A. (Management)
B.B.A. (Finance and Banking)
B.B.A. (Marketing)
B.B.A. (International Business)
B.B.A. (Human Resource Management)
B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)
คณะบริหารธุรกิจได้เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร
4 ปี 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีงานทำที่
มีความต้องการจะได้รบั วุฒกิ ารศึกษาสูงขึน้ คณะฯ จึงจัดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับเวลา
ของนักศึกษา โดยคณะฯ เปิดสอนหลักสูตร รอบเรียนเสาร์-อาทิตย์ สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินงานให้บรรลุผลปรากฎอยู่ในปรัชญา ปณิธาน
วิสยั ทัศน์ และวัตถุประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้

ปรัชญาคณะบริหารธุรกิจ
เสริมปัญญา พัฒนาคน เปีย่ มล้นคุณธรรม นำชาติเจริญ

ปณิธานคณะบริหารธุรกิจ
รูห้ ลัก รูค้ ดิ รูน้ ำ รูท้ ำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ สมบัติ
ทีส่ ำคัญ 4 ประการคือ
รูห้ ลัก : เป็นบัณฑิตทีม่ ปี ัญญาในทฤษฎี และองค์ความรู้
รู้คิด : เป็นบัณฑิตทีส่ ามารถนำความรูท้ างทฤษฎีมาใช้ได้อย่างชาญฉลาด
เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและคุณธรรม สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและอย่างมีศกั ดิศ์ รี
131

รูน้ ำ
รู้ทำ

: เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
: เป็นบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล



วิสยั ทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจชัน้ นำของประเทศ

พันธกิจหลัก
มุ่งสร้างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจให้เป็นบัณฑิตที่รู้หลักทฤษฎี มีความ
คิดสร้างสรรค์ รูท้ นั เทคโนโลยี และนำมาประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด มีความเป็นผูน้ ำ
จริยธรรมและคุณธรรม ด้วยคุณภาพของหลักสูตร คณาจารย์ และการบริหารจัดการ
รวมทัง้ ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

นโยบาย
1. นักศึกษาและบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ เป็นผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพ
2. หลักสูตรทันสมัย เนือ้ หาสาระของหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่อยู่รอบด้าน
3. อุปกรณ์การศึกษาทีท่ นั สมัยและเพียงพอ
4. คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ เป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ
ของตนและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม
5. การให้บริการทางวิชาการแก่ชมุ ชนอย่างสม่ำเสมอ
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนือ่ ง
7. การจัดการบริหารคณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. ภาพลักษณ์ของการเป็นคณะบริหารธุรกิจชัน้ นำของประเทศ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นำของประเทศในด้านธุรกิจ
6. เพือ่ จัดให้มกี ารให้บริการทางวิชาการแก่ชมุ ชนและสังคม รวมทัง้ ส่งเสริม
สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนือ่ ง
7. เพื่อพัฒนาการจัดการคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
8. เพือ่ พัฒนาภาพลักษณ์ของคณะฯ ในการเป็นสถาบันชัน้ นำทางด้านธุรกิจ

เป้าหมาย
1. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ รู้หลัก
รูค้ ดิ รูน้ ำ และรูท้ ำ
2. คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
3. คณะบริหารธุรกิจ เป็นทีร่ จู้ กั แก่ชมุ ชนและสังคม ด้านบริการวิชาการ
4. คณะบริหารธุรกิจมีสว่ นร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. ภาพลักษณ์คณะบริหารธุรกิจเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านธุรกิจและเป็นที่
รู้จักของสังคม

คุณลักษณะของบัณฑิต
คุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คือ SMART ซึง่ มีความหมายว่า
S : Soul
มีจิตวิญญาณที่ดีงามและมีคุณธรรม
M : Management มีความรูท้ ง้ั ด้านการบริหารงานและการจัดการตนเอง
A : Attitude
มีทศั นคติทด่ี ี มีความคิดยอมรับการเปลี่ยนแปลง
R : Rapid
มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
T : Time
มีการบริหารเวลาทีเ่ หมาะสม

วัตถุประสงค์

ผลงานเด่นของคณะ

1. เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีร่ หู้ ลัก รูค้ ดิ รูน้ ำ และรูท้ ำ
2. เพือ่ จัดหลักสูตรให้ทนั สมัยและมีการเรียนการสอนทีม่ งุ่ สร้างผูป้ ระกอบการ
รุ่นใหม่ทม่ี ศี ักยภาพและตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ
3. เพือ่ พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์อย่างต่อเนือ่ ง
4. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาให้พอเพียง
และทันสมัย
5. เพือ่ พัฒนาคณะฯให้เป็นสถาบันเพือ่ การศึกษาค้นคว้าและวิจยั เพือ่ นำไปสู่

1. เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส นายสิทธิโชค วิภาวัฒนกุล
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 34 “ราชพฤกษ์เกมส์” ทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รางวัลชมเชยโครงการแข่งขัน AFET Futures Trading Challenge
2007 นางสาววรนิชชา สอนอินทร์ และนางสาวลัดดาวัลย์ เริม่ แต่ง นักศึกษาสาขา
การเงินและการธนาคาร
3. นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร นายศุภกร สมสุข ได้รบั คัดเลือก
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รางวัลตกแต่งร้านค้าโชว์หว่ ย โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชว์หว่ ย ครัง้ ที่ 2 ปี พ.ศ. 2553
จัดโดยบริษทั สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
13. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำนวน 3 คน ได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุน่ เยาว์ รุน่ ที่ 23” Marketing Trainee#24
ปี พ.ศ. 2552
14. นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 16 คน ได้รบั สองรางวัล ปี พ.ศ. 2553
ได้แก่ รางวัลชมเชยและรางวัลขวัญใจพี่เลี้ยง ในโครงการ SCB Challenge
กล้าใหม่สร้างสรรค์ชมุ ชน ภายใต้โครงการคอนโดผัก
15. นางสาวสุพตั รา อุชชิน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้รบั คัดเลือกเป็น
ตัวแทนเข้ารับการอบรม ภายใต้โครงการก้าวสู่วิชาเว็บมาสเตอร์ INET Young
Webmaster Camp
16. นางสาวสาลินี ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้เป็นตัวแทนใน
โครงการแลกเปลีย่ นผูน้ ำชุมชนรุน่ ใหม่ (ไทย-สวีเดน) Centrum for Internationelt
Ungdomsutbyte : CIU) ประจำปี 2552
17. นายกิตติบดี ทวีทอง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้รบั รางวัลเหรียญเงิน
ประเภทปืนยาวอัดลมทีมชาย กีฬาอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553
18. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลเกียรติคุณชนะเลิศด้าน
มนุษยสัมพันธ์ดเี ด่น จากโครงการ University Fast Generation Contest จัดโดย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปี 2554

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
คณะบริหารธุรกิจมุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ
สมัยใหม่ที่มีศักยภาพ อีกทั้งประกอบอาชีพต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสายงาน อาทิ
สถาบันการเงิน การตลาด การค้าปลีก ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงฝ่ายการตลาด ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายประสานงานโครงการ
ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ฝ่ า ยผู ้ แ ทนการค้ า ฝ่ า ยจั ด การขนส่ ง ระหว่ า งประเทศ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษา ในฝ่ายต่างๆ นอกจากนี้สามารถนำ
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจไปใช้ในการศึกษาต่อ ยังระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
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เป็นตัวแทนเข้าร่วม Leadership ณ ประเทศเกาหลี โครงการ Internation Youth
Fellowship : IYF
4. นักศึกษาได้รบั คัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักลงทุนรุน่ เยาว์ นางสาววิภา
ชูศรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการนักลงทุนรุน่ เยาว์ (Young Investor Program : YIP) รุน่ ที่ 23 ซึง่ จัดโดย
ธนาคาร ทหารไทยจำกัด (มหาชน)
5. รางวัลชนะเลิศประเภททีม การประกวดแผนธุรกิจ โครงการนักลงทุน
รุน่ เยาว์ รุน่ ที่ 22 (Young Investor Program : YIP) ปี พ.ศ. 2549
6. นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร จำนวน 5 คน ได้รบั คัดเลือกให้
เข้าร่วมโครงการนักลงทุนรุน่ เยาว์ รุน่ ที่ 22 (Young Investor Program : YIP)
ซึง่ จัดโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
7. นั ก ศึ ก ษาได้ ร ั บ คั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการพิ เ ศษประเทศญี ่ ป ุ ่ น
นางสาวชิดชนัญ คงชาตรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้รบั คัดเลือก
จากสำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
และผูส้ งู อายุ ให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอาเซียน-ญีป่ นุ่
สาขาการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
8. เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ นายวรวุฒิ อำไพวรรณ นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ นักว่ายน้ำทีมชาติไทยได้รบั 4 เหรียญทอง
จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 32 ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
9. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลด้านวิชาการ รางวัลชมเชย
การประกวดเขียนแผนการตลาด Green Read with : Marketing your idea
challenge 3(SCG) จัดโดยบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
10. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลด้านวิชาการ รางวัลชมเชย
โครงการนักวิจัยตลาดรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 การเขียนแผนการวิจัยตลาด กรณีศึกษา
ส.ขอนแก่น จำกัด ปี พ.ศ. 2553 จัดโดยสมาคมวิจยั การตลาดแห่งประเทศไทย
11. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รบั รางวัลด้านการบริการวิชาการสูส่ งั คม
รางวัลตกแต่งร้านค้าโชว์หว่ ย โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชว์หว่ ย ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ. 2552
จัดโดยบริษทั สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
12. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รบั รางวัลด้านการบริการวิชาการสูส่ งั คม

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต



สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
52 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือ วิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 126 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 105
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 MAT 142 MAT 143
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาแกน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 201 การบัญชีการเงิน
ACT 202 การบัญชีการจัดการ
BCS 222 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจ
BUS 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบริหารธุรกิจ
BUS 226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
BUS 301 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
BUS 302 การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ งานธุรกิจ
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101 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6) ACT 201
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
BUS 304
BUS 305
BUS 491
BUS 492

ชือ่ วิชา
ระเบียบวิธวี จิ ัยทางธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
แผนธุรกิจสำหรับผูป้ ระกอบการ

ECO 113
FIB 209
HRM 229
IMG 209
ITB 230
MGT 228
MKT 210

หลักเศรษฐศาสตร์
การเงินธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักการจัดการสมัยใหม่
หลักการตลาด

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุม่ วิชาเอก
49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
MGT 311 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ 3(3-0-6)
MGT 318 การพยากรณ์ธรุ กิจ
3(3-0-6)
MGT 332 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
MGT 334 การจัดการการเปลีย่ นแปลง
3(3-0-6)
MGT 343 ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
MGT 345 การเป็นผูป้ ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
MGT 351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
MGT 352 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
MGT 413 สัมมนาการจัดการ
3(3-0-6)
(เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีสุดท้ายหรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

MGT 498 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ
MGT 499 สหกิจศึกษาการจัดการ

1(0-2-1)
6(0-40-0)

(เรียนวิชาเอกเลือกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
www.spu.ac.th

MKT 450

กลุม่ วิชาการจัดการธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจพาณิชย์ 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสังคมสำหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
เครือ่ งมือสำหรับการวิเคราะห์
3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การจัดการกลยุทธ์ธรุ กิจพาณิชย์
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)

รหัสวิชา
MGT 357
MGT 358
MGT 359
MGT 360
MGT 361

กลุม่ วิชาการจัดการกลยุทธ์
ชือ่ วิชา
การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
นวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
การคิดและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
การจัดการภาวะวิกฤต

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
MBO 312
MBO 313
MBO 462
MBO 464
MGT 348

กลุม่ วิชาการเป็นผูป้ ระกอบการ
ชือ่ วิชา
การบริหารเงินทุน
การตลาดเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
การบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจครอบครัว

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
MGT 353
MGT 354
MGT 355
MGT 356
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รหัสวิชา
SEB 311
SEB 312
SEB 313
SEB 314
SEB 317

รหัสวิชา
HTI 111
IHM 112
IHM 312
IHM 222
IHM 233

กลุม่ วิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
ชือ่ วิชา
ความรูพ้ น้ื ฐานทางการกีฬาและ
ธุรกิจอุตสาหกรรม การกีฬา
ความรูพ้ น้ื ฐานทางการบันเทิงและ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการบันเทิง
การจัดการแข่งขันการกีฬาและ
การจัดกิจกรรมการบันเทิง
การตลาดธุรกิจกีฬาและบันเทิง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการกีฬา
และการบันเทิง

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)


2.2.2 วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท
15
หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเอกเลือกให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
MGT 299 ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
BUS 496 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS 497 การพัฒนาแนวคิดธุรกิจ
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุม่ วิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ 3(3-0-6)
การดำเนินงานธุรกิจทีพ่ กั แรม
3(3-0-6)
การเป็นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การท่องเทีย่ วและการบริการ
การจัดการฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่
3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ 3(3-0-6)
และการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล

- รายวิชาเอกเลือกสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอืน่ หากเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการต้องได้รบั อนุมติจากคณะ
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
MGT 330 การวิจยั ทางการจัดการ
3(3-0-6)
MGT 335 การจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
MGT 410 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
MGT 411 การจัดการสำนักงาน
3(3-0-6)
MGT 417 การสือ่ สารเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
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- นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนวิชาโทให้เลือกจากกลุม่ วิชาโททีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ



3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

หน่วยกิต

4. กลุม่ วิชาโทสำหรับนักศึกษาสาขาอืน่ จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
MGT 311 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ 3(3-0-6)
MGT 330 การวิจยั ทางการจัดการ
3(3-0-6)
MGT 332 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
MGT 334 การจัดการการเปลีย่ นแปลง
3(3-0-6)
MGT 335 การจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
MGT 351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
3(3-0-6)
MGT 410 การเจรจาต่อรอง
MGT 411 การจัดการสำนักงาน
3(3-0-6)
MGT 417 การสือ่ สารเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาแกน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 201 การบัญชีการเงิน
ACT 202 การบัญชีการจัดการ
BCS 222 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจ
BUS 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบริหารธุรกิจ
www.spu.ac.th

101 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6) ACT 201
3(3-0-6)
1(0-2-1)

รหัสวิชา
BUS 226
BUS 301
BUS 302
BUS 304
BUS 305
BUS 491
BUS 492

ชือ่ วิชา
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ งานธุรกิจ
ระเบียบวิธวี จิ ัยทางธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
แผนธุรกิจสำหรับผูป้ ระกอบการ

ECO 113
FIB 209
HRM 229
IMG 209
ITB 230
MGT 228
MKT 210

หลักเศรษฐศาสตร์
การเงินธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักการจัดการสมัยใหม่
หลักการตลาด

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุม่ วิชาเอก
49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
FIB 323 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) FIB 209
FIB 326 การวางแผนและควบคุมการเงิน
3(3-0-6) FIB 209
FIB 331 การจัดการการเงิน
3(3-0-6) FIB 209
FIB 335 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6) FIB 331
FIB 337 การเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) FIB 209
FIB 338 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
FIB 339 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
FIB 430 สัมมนาการจัดการการเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)
(เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารชัน้ ปีสดุ ท้ายหรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

FIB 431 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6)
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
52 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือ วิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 126 HUM 311 HUM 411 PHR 10 SOC 107
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 116
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 MAT 142 MAT 143
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
FIB 498 เตรียมสหกิจศึกษาการเงินและการธนาคาร 1(0-2-1)
FIB 499 สหกิจศึกษาการเงินและการธนาคาร
6(0-40-0)



(เรียนวิชาเอกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเอกเลือกให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
FIB 299 ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
BUS 496 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS 497 การพัฒนาแนวคิดธุรกิจ
3(3-0-6)
รหัสวิชา
FIB 325
FIB 330
FIB 420
FIB 429
FIB 435
FIB 436
FIB 441

กลุม่ วิชาการจัดการการเงิน
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การดำเนินงานธนาคาร
3(3-0-6)
การจัดการความเสีย่ ง
3(3-0-6) FIB 209
การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) FIB 209
การจัดการสินเชือ่
3(3-0-6) FIB 209
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง 3(3-0-6) FIB 209
การบริหารกลุม่ หลักทรัพย์
3(3-0-6) FIB 323
การประกันภัย
3(3-0-6) FIB 209

รหัสวิชา
FIB 426
FIB 427
FIB 437
FIB 438
FIB 439
FIB 440
FIB 441

กลุม่ วิชาการลงทุน
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
การวาณิชธนกิจ
3(3-0-6) FIB 323
การวิเคราะห์ตราสารทุนและการประเมินมูลค่า 3(3-0-6) FIB 323
การวิเคราะห์ตราสารหนีแ้ ละการประเมินมูลค่า 3(3-0-6) FIB 323
การวิเคราะห์ตราสารอนุพนั ธ์
3(3-0-6) FIB 323
การลงทุนทางเลือก
3(3-0-6)
การประกันภัย
3(3-0-6) FIB 209
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- นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทให้เลือกจากกลุ่มวิชาโทที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. กลุม่ วิชาโทสำหรับนักศึกษาสาขาอืน่ จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
FIB 323 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) FIB 209
FIB 326 การวางแผนและควบคุมการเงิน
3(3-0-6) FIB 209
FIB 331 การจัดการการเงิน
3(3-0-6) FIB 209
FIB 335 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6) FIB 331
FIB 337 การเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) FIB 209
FIB 338 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาแกน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 201 การบัญชีการเงิน
ACT 202 การบัญชีการจัดการ
BUS 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบริหารธุรกิจ
BCS 222 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจ
www.spu.ac.th

101 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6) ACT 201
1(0-2-1)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
BUS 226
BUS 301
BUS 302
BUS 304
BUS 305
BUS 491
BUS 492

ชือ่ วิชา
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ งานธุรกิจ
ระเบียบวิธวี จิ ัยทางธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
แผนธุรกิจสำหรับผูป้ ระกอบการ

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

ECO 113
FIB 209
HRM 229
IMG 209
ITB 230
MGT 228
MKT 210

หลักเศรษฐศาสตร์
การเงินธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักการจัดการสมัยใหม่
หลักการตลาด

2.2 กลุม่ วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
MKT 341 พฤติกรรมผู้บริโภค
MKT 344 วิจยั การตลาด
MKT 442 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
MKT 443 สัมมนาการตลาด

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
49 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีสุดท้ายหรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

MKT 445 การตลาดระหว่างประเทศ
MKT 452 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
MKT 453 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
และการกระจายผลิตภัณฑ์
MKT 465 กลยุทธ์การตลาดเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
139



1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
52 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 126 HUM 311 HUM 411 PHR 100
SOC 107
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 116
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 MAT 142 MAT 143
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

รหัสวิชา
MKT 466
MKT 498
MKT 499

ชือ่ วิชา
การวางแผนการตลาด
เตรียมสหกิจศึกษาการตลาด
สหกิจศึกษาการตลาด

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6(0-40-0)

- นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทให้เลือกจากกลุ่มวิชาโทที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

4. กลุม่ วิชาโทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอืน่ จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
MKT 340 การจัดการการขาย
3(3-0-6)
MKT 341 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
MKT 345 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
MKT 452 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
MKT 453 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
3(3-0-6)
และการกระจายผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
MKT 450 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์



(เรียนวิชาเอกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต)

2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเอกเลือกให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
MKT 299 ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
BUS 496 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS 497 การพัฒนาแนวคิดธุรกิจ
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาตลาดบริการ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
MKT 345 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
MKT 348 กระบวนการการตลาดบริการ
3(3-0-6)
MKT 349 การจัดการการตลาดบริการ
3(3-0-6)
MKT 350 การวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดบริการ 3(3-0-6)
MKT 340 การจัดการการขาย
3(3-0-6)
MKT 459 การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
3(3-0-6)
กลุ่มการตลาดดิจิทัล
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
MGT 332 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
MKT 352 ฐานข้อมูลทางการตลาดเพือ่ การตลาด
แบบตรง
MKT 353 การตลาดในเครือข่ายสังคม
MKT 450 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
MGT 353 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

www.spu.ac.th

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาแกน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 201 การบัญชีการเงิน
ACT 202 การบัญชีการจัดการ
BUS 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบริหารธุรกิจ
BCS 222 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจ

101 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6) ACT 201
1(0-2-1)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
BUS 226
BUS 301
BUS 302
BUS 304
BUS 305
BUS 491
BUS 492

ชือ่ วิชา
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ งานธุรกิจ
ระเบียบวิธวี จิ ัยทางธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
แผนธุรกิจสำหรับผูป้ ระกอบการ

ECO 113
FIB 209
HRM 229
IMG 209
ITB 230
MGT 228
MKT 210

หลักเศรษฐศาสตร์
การเงินธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักการจัดการสมัยใหม่
หลักการตลาด

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุม่ วิชาเอก
49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
ITB 372 ภาษาอังกฤษสำหรับการสือ่ สารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
ITB 373 การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3(3-0-6)
ITB 380 การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจระหว่าง 3(3-0-6)
ประเทศ
ITB 383 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
ITB 393 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
ในประเทศกลุม่ อาเซียน
ITB 472 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(เป็นนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศชัน้ ปีสดุ ท้ายหรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

www.spu.ac.th
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
52 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือ วิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 126 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 107
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 MAT 142 MAT 143
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ



รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ITB 481 กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
ITB 491 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
MKT 445 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ITB 498 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ 1(0-2-1)
ITB 499 สหกิจศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ
6(0-40-0)
(เรียนวิชาเอกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเอกเลือกให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(0-20-0)
ITB 299 ประสบการณ์การทำงาน
BUS 496 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS 497 การพัฒนาแนวคิดธุรกิจ
3(3-0-6)
ITB 384 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ITB 386 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
ในตลาดใหม่
ITB 387 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจใน 3(3-0-6)
ทวีปยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย
ITB 388 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
ในทวีปเอเชีย
ITB 389 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
ในจีนและอินเดีย
ITB 401 การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนิน 3(3-0-6)
ธุรกิจในต่างประเทศ
LSM 438 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานระดับโลก 3(3-0-6)
ITB 477 การวิจยั ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
ITB 496 กฎหมายและข้อตกลงทางธุรกิจระหว่าง 3(3-0-6)
ประเทศ
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- นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนวิชาโทให้เลือกจากกลุม่ วิชาโททีเ่ ปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในระดับปริญญาตรี
4. กลุม่ วิชาโทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอืน่ จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ITB 373 การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3(3-0-6)
ITB 384 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ITB 387 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
ในทวีปยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย
ITB 388 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
ในทวีปเอเชีย
ITB 393 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
ในประเทศกลุม่ อาเซียน
ITB 401 การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนิน 3(3-0-6)
ธุรกิจในต่างประเทศ
ITB 481 กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

www.spu.ac.th

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาแกน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 201 การบัญชีการเงิน
ACT 202 การบัญชีการจัดการ
BCS 222 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจ
BUS 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบริหารธุรกิจ
www.spu.ac.th

101 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6) ACT 201
3(3-0-6)
1(0-2-1)

รหัสวิชา
BUS 226
BUS 301
BUS 302
BUS 304
BUS 305
BUS 491
BUS 492

ชือ่ วิชา
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ งานธุรกิจ
ระเบียบวิธวี จิ ัยทางธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
แผนธุรกิจสำหรับผูป้ ระกอบการ

ECO 113
FIB 209
HRM 229
IMG 209
ITB 230
MGT 228
MKT 210

หลักเศรษฐศาสตร์
การเงินธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักการจัดการสมัยใหม่
หลักการตลาด

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

2.2 กลุม่ วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
HRM 387 การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์
HRM 388 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
HRM 389 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRM 390 การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกือ้ กูล
HRM 394 ระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
HRM 395 พนักงานสัมพันธ์
HRM 397 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
49 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
52 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 126 HUM 311 HUM 411 PHR 100
SOC 107
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 116
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 MAT 142 MAT 143
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
HRM 483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)



(เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นปีสุดท้าย
หรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

ITB 383 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
HRM 498 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ
1(0-2-1)
ทรัพยากรมนุษย์
HRM 499 สหกิจศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 6(0-40-0)

รหัสวิชา
HRM 359
HRM 360
HRM 386
HRM 489
หมายเหตุ :

ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
ทุนมนุษย์
3(3-0-6)
พฤติกรรมการสือ่ สารภายในองค์การ
3(3-0-6)
การพัฒนาอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง 3(3-0-6)
นักศึกษาอาจเลือกรายวิชา HRM 299 ประสบการณ์การทำงาน (Work
Experience) แทนวิชาเอกเลือกอืน่ ได้ โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะ

(เรียนวิชาเอกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

- นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทให้เลือกจากกลุ่มวิชาโทที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือ วิชาโท
15 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเอกเลือกให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
HRM 299 ประสบการณ์การทำงาน
BUS 496 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS 497 การพัฒนาแนวคิดธุรกิจ
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

รหัสวิชา
HRM 354
HRM 383
HRM 385
HRM 482
HRM 486
HRM 396
HRM 493
MGT 334
MGT 410

กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชือ่ วิชา
การบริหารจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
ภาวะผูน้ ำ
จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวิจยั ทรัพยากรมนุษย์
การจัดการคุณภาพชีวติ ในการทำงาน
กฎหมายแรงงาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
การจัดการการเปลีย่ นแปลง
การเจรจาต่อรอง

กลุม่ วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
HRM 352 การจัดการบุคลากรทีเ่ ป็นเลิศ
HRM 353 การจัดการสมรรถนะของพนักงาน
144

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หน่วยกิต

4. กลุม่ วิชาโทสำหรับนักศึกษาสาขาอืน่ จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
HRM 387 การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือก 3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
HRM 388 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การจัดการ 3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
HRM 389 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
HRM 390 การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 3(3-0-6)
เกือ้ กูล
3(3-0-6)
HRM 394 ระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
HRM 395 พนักงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
HRM 396 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
www.spu.ac.th

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต

หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาแกน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 201 การบัญชีการเงิน
ACT 202 การบัญชีการจัดการ
BCS 222 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจ
BUS 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบริหารธุรกิจ
BUS 226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
www.spu.ac.th

101 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6) ACT 201
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
BUS 301
BUS 302
BUS 304
BUS 305
BUS 491
BUS 492

ชือ่ วิชา
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ งานธุรกิจ
ระเบียบวิธวี จิ ัยทางธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
แผนธุรกิจสำหรับผูป้ ระกอบการ

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)

ECO 113 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
FIB 209 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
HRM 229 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
IMG 209 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร 3(3-0-6)
ITB 230 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
MGT 228 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
MKT 210 หลักการตลาด
3(3-0-6)
2.2 กลุม่ วิชาเอก
49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
LSM 201 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)
LSM 211 การจัดการการขนส่ง
3(3-0-6)
LSM 221 การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)
LSM 312 การจัดการการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
LSM 321 การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
LSM 331 การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูส้ ง่ มอบ
3(3-0-6)
LSM 332 การวิจยั โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
3(3-0-6)
LSM 333 การจัดการต้นทุนเพือ่ โลจิสติกส์
3(3-0-6)
และโซ่อุปทาน
LSM 497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)
(เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชัน้ ปีสดุ ท้าย
หรือโดยความเห็นชอบของคณะเจ้าของวิชา)
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
52 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
49 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 126 HUM 311 HUM 411 PHR 100
SOC 107
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 MAT 142 MAT 143



รหัสวิชา ชือ่ วิชา
LSM 498 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LSM 499 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
1(0-2-1)
6(0-40-0)

(เรียนวิชาเอกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.2.2 วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
- นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนวิชากลุม่ วิชาเอกเลือก 3 กลุม่ ให้เลือกเรียนตาม
กลุ่มรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
LSM 299 ประสบการณ์การทำงาน
2(0-20-0)
BUS 496 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3(3-0-6)
BUS 497 การพัฒนาแนวคิดธุรกิจ
3(3-0-6)
รหัสวิชา
ITB 373
LSM 313
LSM 314
LSM 315
LSM 334
LSM 438
MKT 459
รหัสวิชา
LSM 322
LSM 323
LSM 324
LSM 335
146

กลุม่ วิชาขนส่ง
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การจัดการการส่งออกและการนำเข้า
3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางบก
3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
กฎหมายเพือ่ การขนส่ง
3(3-0-6)
การจัดการความเสีย่ งและงานประกันภัย 3(3-0-6)
เพือ่ โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
การจัดการโลจิสติกส์และ
3(3-0-6)
โซ่อุปทานระดับโลก
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาคลังสินค้า
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การพยากรณ์เพือ่ โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีคลังสินค้า
3(3-0-6)
การออกแบบคลังสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ 3(3-0-6)
การจัดการบริการเพือ่ โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
LSM 437 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ โลจิสติกส์
3(3-0-6)
และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
LSM 439 การจัดการโซ่อปุ ทานเชิงกลยุทธ์
LSM 496 การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์
3(3-0-6)
และโซ่อุปทาน
กลุม่ วิชาการจัดการการผลิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
MAM 341 การจัดการกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
MAM 342 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
MAM 343 การเพิม่ ผลผลิตและปรับปรุง
3(3-0-6)
สถานประกอบการ
3(3-0-6)
MAM 441 การจัดการคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์การ
MAM 442 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
MAM 443 การจัดการสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
- นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทให้เลือกจากกลุ่มวิชาโทที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

6

หน่วยกิต

4. กลุม่ วิชาโทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอืน่ จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
LSM 201 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)
3(3-0-6)
LSM 211 การจัดการการขนส่ง
LSM 221 การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)
LSM 321 การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
LSM 312 การจัดการการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
LSM 331 การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูส้ ง่ มอบ
3(3-0-6)
LSM 333 การจัดการต้นทุนเพือ่ โลจิสติกส์
3(3-0-6)
และโซ่อุปทาน
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ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณบดีคณะบัญชี

“เก่งภาษี เก่งภาษา เก่งไอที
อย่างนักบัญชีมืออาชีพ”
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School of Accountancy
คณะบัญชี

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณบดี

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
e-mail : titaporn.si@spu.ac.th

01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพงษ์ จันทร์งาม
รองคณบดี วิทยาเขตชลบุรี

ศศ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

04

e-mail : jirapong.ch@east.spu.ac.th

02

อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Cert. International Business Development Program
University of California, U.S.A.

อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : pattanee.do@spu.ac.th

05

นางสาวดลรวี นนทะภา

ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะบัญชี
บธบ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail: dolrawee.no@spu.ac.th

e-mail : suwannee.ru@spu.ac.th

03

อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
e-mail : phanthip.ya@spu.ac.th
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ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง

วรินทร์ภรณ์ นพรัตน์

ชุณหพร สมิตรสุวรรณ

รัตน์ฤทัย ใบประเสริฐ

บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ตำ�แหน่ง : ผู้จัดการสาขาประเทศไทย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เอ็กซ์โปร์ โอเวอร์ซี อิงค์ จำ�กัด
ธุรกิจ ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน
(น้ำ�มันและก๊าซธรรมชาติ)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บจ.Grasso, อาจารย์และวิทยากรพิเศษ

ตำ�แหน่ง: Assistant
สถานที่ทำ�งาน : PwC Thailand (International
Assignment Service)

คณะบัญชีมวี สิ ยั ทัศน์ทที่ นั ต่อเหตุการณ์ในโลกของธุรกิจ
ปัจจุบันจริงๆ ดังที่กล่าวว่านักบัญชีต้อง “เก่งภาษี เก่งภาษา เก่ง
ไอทีแ่ ละเปน็ นักบัญชีมอื อาชีพ” เพราะจากประสบการณ์การทำ�งานใน
บริษัทต่างชาติ ดิฉันพบว่า มีนักบัญชีไม่มากนักที่จะมีความสามารถ
ในเรื่องของภาษี ภาษาอังกฤษและไอที และสิ่งเหล่านี้เองที่ทำ�ให้มูลค่า
เพิ่มของเราแตกต่างจากผู้อื่นเสมอ
ดิฉนั เชอื่ ว่า ดิฉนั เปน็ เพยี งคนส่วนหนึง่ ของคนส่วนมาก
ทีก่ า้ วเข้ามาคณะบัญชีของสถาบันแห่งนี้ ด้วยเปา้ หมายในการศึกษาที่
ชัดเจน ด้วยความเชื่อมั่นในสถาบันและบุคคลากรที่มีคุณภาพ เพราะ
ครั้งหนึ่งของการเป็นนักศึกษาในคณะบัญชี เป็นอีกช่วงหนึ่งของ
ชีวิตที่ดีที่สุด ทุกๆ สิ่งช่วยหล่อหลอมให้ความมุ่งมั่นคงอยู่กับเรา
ตลอดเวลา และเราสัมผัสกับมิตรภาพได้ในทุกๆ วัน ที่สำ�คัญที่สุด...
ความฝันเป็นจริงได้เสมอ….ถ้าเราไม่ทิ้งความมุ่งมั่นค่ะ......
“ความสำ�เร็จคือ ความสามารถในการรับมือกับความ
ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า โดยไม่เสียกำ�ลังใจ”
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ครั้งแรกที่ตัดสินใจเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เพียงเพราะมีเป้าหมายคือ ใบประกาศนียบัตรปริญญาตรี เพื่อ
รักษาสภาพงานเท่านั้น แต่หลังจากที่ได้เรียนไประยะหนึ่งก็ค้นพบว่า
สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ เราเข้าใจมาแล้ว ยังห่างไกลกับความรู้ใหม่ ๆ ที่
มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดให้มากมาย อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านไม่
ได้สอนเฉพาะเนื้อหาตามตำ�ราเท่านั้น แต่ยังถ่ายทอดประสบการณ์
ส่วนตัวให้เป็นวิทยาทานแก่พวกเราอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ไม่มีในตำ�รา
เรียน และค้นหาจากแหล่งความรู้ทั่วไปได้ยากมาก เพื่อนร่วมชั้นแต่ละ
คนก็มาจากหลากหลายธุรกิจการได้มีโอกาสร่วมเรียนห้องเดียวกัน
ทำ�ให้มีสังคมที่สามารถพูดจาภาษาบัญชีร่วมกันได้ ทำ�ให้สนุกและ
มีความสุข ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผมอยากขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุม สำ�หรับสิ่งดี ๆ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยมอบให้ สิ่งเหล่านี้คงติดตัวผมตลอดไป และไม่มีใคร
สามารถเอาไปจากผมได้ครับ

เหตุผลที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องจาก
สนใจและถู ก ใจในสโลแกนของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยสำ�หรับคนรุ่นใหม่ จึงตัดสินใจเข้ามาเรียน
ที่นี่ พอได้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก
จากสิ่งอำ�นวยความสะดวกทางการศึกษา และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย
ที่เลือกเข้าคณะบัญชีเพราะ คุณพ่อจบทางด้านบัญชีมา
จึงทำ�ให้มีความสนใจในเรื่องการสอบบัญชี และด้านภาษีพอสมควร
การที่ตัดสินใจเลือกคณะบัญชีนั้นก็ไม่ทำ�ให้ดิฉันผิดหวัง เพราะคณะ
อาจารย์ได้มอบความรูแ้ ละประสบการณ์ทจี่ ะสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้
กับการทำ�งานเมอื่ จบไปได้ อีกทัง้ ยังให้ความช่วยเหลือในการให้แนะนำ�
ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านกิจกรรม ทำ�ให้เรียนรู้ถึงการทำ�งาน
ร่วมกันเป็นทีม ทำ�ให้การเรียน 4 ปีที่ผ่านมานั้น ดิฉันได้พัฒนาทั้งใน
ด้านความรู้ สังคม และทัศนคติของตนเอง เพื่อที่จะสามารถนำ�ไปใช้
ในอนาคต
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คณะบัญชี
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program in Accounting

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

บทบาทของนักบัญชียคุ ใหม่ได้เปลีย่ นแปลงไป กล่าวคือ นอกจากจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพการบัญชีเป็นอย่างดีแล้ว นักบัญชียุคใหม่ควรจะเป็นผู้มี
ความรู้ในสหวิทยาการต่างๆ รวมทั้ง การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์
และแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชี เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสำหรับใช้ใน
การตัดสินใจและการบริหารงานได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็น
องค์กรที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะออกไป
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างนักบัญชี
มื อ อาชี พ จึ ง ได้ ม ี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รและจั ด ให้ ม ี ก ิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
ทัง้ ในรายวิชาและนอกรายวิชา ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บณ
ั ฑิตเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ และ
มีศักยภาพในด้านภาษีอากร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และความรู้ด้านการบัญชี
อย่างมืออาชีพ ดั่งปณิธานของคณะฯ ที่ว่า "เก่งภาษี เก่งภาษา เก่งไอที และเป็น
นักบัญชีมืออาชีพ" จากความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว
คณะมีความเชื่อว่า ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจะสามารถได้งาน
ทำร้อยละ 80 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 วัน และได้งานทำร้อยละ 100 ภายใน 1 ปี
หลังสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของ
www.spu.ac.th

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมีศักยภาพพร้อม
ที่จะออกไปประกอบวิชาชีพการบัญชีในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ ในวิชาชีพการบัญชีไปประยุกต์
ใช้ในการสร้างงานและประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ได้รบั การยอมรับ
โดยทั่วไป
3. เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ในสถาบันการศึกษาทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศได้
4. เพื่ อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่ งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และประเทศชาติ อันจะส่งผลให้เกิดความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ผลงานเด่นของคณะ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะบัญชีได้งานทำมากกว่าร้อยละ 80 ภายใน
120 วัน และร้อยละ 100 ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
2. คณะบั ญ ชี ม ี ห น่ ว ยงานภายในของคณะที ่ ด ู แ ลและประสานงานใน
การจัดหางานให้แก่บัณฑิตของคณะเอง
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของคณะบัญชี (Replacement
Center) ได้งานทำทุกคน ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา
4. เป็นสถาบันจัดอบรมความรูใ้ ห้แก่ผสู้ อบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
5. เป็นสถาบันจัดอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
6. ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะบัญชี สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อสอบเป็น
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) ได้
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ชือ่ เต็ม (ภาษาไทย)
บัญชีบณ
ั ฑิต (การบัญชี)
ชือ่ ย่อ (ภาษาไทย)
บช.บ. (การบัญชี)
ชือ่ เต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Accountancy (Accounting)
ชือ่ ย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Acc. (Accounting)

คณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษา
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ ปัจจุบันคณะได้จัดให้มีการเรียนการสอน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเทียบโอนสำหรับ
ปวส. ภาคปกติ และภาคเสาร์ - อาทิตย์



โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้บรู ณาการและถ่ายทอด
ความรูเ้ ฉพาะด้านให้แก่ผเู้ รียน ดังนัน้ ผูส้ ำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ
พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น
การเป็นผูท้ ำบัญชี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร ผูต้ รวจสอบภายใน
นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
นักวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน ข้าราชการทัง้ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ทีป่ รึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร การเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี และอาจารย์ผสู้ อน
วิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นต้น
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โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี รวม 136 หน่วยกิต

หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาแกน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 101 หลักการบัญชีขน้ั ต้น 1
ACT 102 หลักการบัญชีขน้ั ต้น 2
ACT 151 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายเกีย่ วกับ
วิชาชีพการบัญชี
ACT 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบัญชี
www.spu.ac.th

97 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6) ACT 101
3(3-0-6)
1(0-2-1)

รหัสวิชา
ACT 221
ACT 231
ACT 251
ACT 252
ACT 332
ACT 351
ACT
ACT
ACT
ECO
ECO
EBC
EBC
MKT

491
492
498
111
112
331
339
210

ชือ่ วิชา
การภาษีอากรธุรกิจ
หลักเบือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
การจัดการและพฤติกรรมองค์กร
การจัดการการเงินธุรกิจ
โปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่ งานบัญชี
วิจยั ทางการบัญชี

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6) ACT 331
3(3-0-6) ACT 211
และ ACT 212
เสริมสร้างประสบการณ์วชิ าชีพบัญชี
2(2-0-4)
หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
เตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี
1(0-2-1)
เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพือ่ การบัญชี
3(3-0-6)
หลักการตลาด
3(3-0-6)

2.2 กลุม่ วิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 211 การบัญชีขน้ั กลาง 1
ACT 212 การบัญชีขน้ั กลาง 2
ACT 311 การบัญชีขน้ั สูง 1
ACT 312 การบัญชีขน้ั สูง 2
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT

313
315
321
331
341

การบัญชีตน้ ทุน 1
การบัญชีตน้ ทุน 2
การบัญชีภาษีอากร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การสอบบัญชี

48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6) ACT 102
3(3-0-6) ACT 102
3(3-0-6) ACT 211
และ ACT 212
3(3-0-6) ) ACT 211
และ ACT 212
3(3-0-6) ACT 102
3(3-0-6) ACT 313
3(3-0-6) ACT 221
3(3-0-6) ACT 102
3(3-0-6) ACT 211
และ ACT 212
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
49 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก
48 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
รวม
136 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 127 HUM 411 SOC 106 SOC 110 PHR 100
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 MAT 142 MAT 143 GSC 151



รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ACT 342 การตรวจสอบภายใน
3(3-0-6) ACT 102
ACT 411 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) ACT 211
และ ACT 212
ACT 451 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0-6) ACT 311
- วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
1) นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชา ACT 499 สหกิจศึกษาการบัญชี จำนวน
6 หน่วยกิต และรายวิชาเอกเลือกเพิม่ อีก 2 รายวิชา จำนวน 6 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
กลุม่ วิชาการสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 431 การตรวจสอบการประมวลผล
โดยใช้คอมพิวเตอร์
ACT 441 การตรวจสอบและควบคุมระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
ACT 442 การตรวจสอบการทุจริต
ACT 454 สัมมนาการสอบบัญชี
ACT 499 สหกิจศึกษาการบัญชี

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6) ACT 331
และ ACT 341
3(3-0-6) ACT 331
และ ACT 341
3(3-0-6) ACT 211
และ ACT 212
3(3-0-6) ACT 341
6(0-40-0)

(เรียนวิชาเอกบังคับมาแล้วไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต)

กลุม่ วิชากฎหมายและการภาษีอากร
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
ACT 404 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรสำหรับ 3(3-0-6)
ธุรกิจต่างด้าว
ACT 405 กฎหมายและภาษีอากรสำหรับธุรกิจส่งออก 3(3-0-6)
และธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ACT 421 การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
ACT 452 สัมมนาการภาษีอากร
3(3-0-6)
ACT 499 สหกิจศึกษาการบัญชี
6(0-40-0)

กลุม่ วิชาบัญชีตน้ ทุนเพือ่ การบริหาร
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 413 การบัญชีเพือ่ วางแผนและควบคุม
ACT 414 การบัญชีสง่ิ แวดล้อม
ACT 415 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
ACT 455 สัมมนาการบัญชีบริหาร
ACT 499 สหกิจศึกษาการบัญชี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน
ACT 102
ACT 102
ACT 313
ACT 455

(เรียนวิชาเอกบังคับมาแล้วไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต)

กลุม่ วิชาสารสนเทศทางการบัญชี
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 333 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
ACT 334 การจัดการฐานข้อมูล
ACT 434 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
และการควบคุม
ACT 453 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACT 499 สหกิจศึกษาการบัญชี

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6) ACT 331
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ACT 231
ACT 331

3(3-0-6) ACT 331
6(0-40-0)

(เรียนวิชาเอกบังคับมาแล้วไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ในระดับปริญญาตรีและเป็นวิชาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

วิชาบังคับก่อน
ACT 221
ACT 221
ACT 221
ACT 321

(เรียนวิชาเอกบังคับมาแล้วไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

“Practical Engineer”
วิศวกรนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ
เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม
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School of Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S. (Mechanical Engineering), Southern IIilinois University at Carbondale
Ph.D. (Mechanical Engineering), North Carolina State University
Post Doctoral Research Associate, Duke University
e-mail : chonlathis.ei@spu.ac.th

01

ดร.นิมิต บุญภิรมย์
รองคณบดี

ค.อ.บ. (ไฟฟ้ากำ�ลัง)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศร์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

04

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทร พรหมภักดี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดลอง

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail : thanapat.pr@spu.ac.th

e-mail : nimit.bo@spu.ac.th

02

ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

05

M.S. (Water and Wastewater Engineering),
Asian Institute of Technology
Ph.D. (Civil Engineering), Iowa State University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พศวีร์ ศรีโหมด
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
e-mail : pasawee.sr@spu.ac.th

e-mail : warisara.le@spu.ac.th

03
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อาจารย์ชิษณุ อัมพรายน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

06

ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M.Eng. (Transportation Engineering),
Asian Institute of Technology

M.Eng. (Structural Engineering),
Asian Institute of Technology
Ph.D. (Civil Engineering), Syracuse University

e-mail : chisanu.am@spu.ac.th

e-mail : nuttawat.ch@spu.ac.th
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07

ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒตรา เกษราพงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

e-mail : kasidej.ti@spu.ac.th

11

AW_Manual_Shool_2013.indd 25

อาจารย์ก่อศักดิ์ อาชวากร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร ผาวัน
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคสมทบ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อส.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

e-mail : suphattra.ke@spu.ac.th

09

อาจารย์ที่ปรึกษาภาคสมทบ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

e-mail : taperit.to@spu.ac.th

08

อาจารย์กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์

e-mail : paijit.pa@spu.ac.th

12

นางสาวธันยนันท์ วงษ์สนธิ์

ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการ

M.Eng. (Mechatronics), Asian Institute of Technology

บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต

e-mail : khosak.ac@spu.ac.th

e-mail : thunyanunt.wo@spu.ac.th
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ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

กิตติ ณ สงขลา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ศุภชัย พุฒิยัติ

สุรชัย อินทชื่น

รองผูจ้ ดั การบริษทั (Deputy General Manager)
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด

ตำ�แหน่ง Team Manager
บริษัท TATA Technology (Thailand) Co,LTD.

ตำ�แหน่ง : .ผู้อำ�นวยการสายธุรกิจ
Data Center & Communion
บริษัท ยิบอินซอย จำ�กัด
ตำ�แหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวเปอร์ เทค จำ�กัด

ความประทับใจ : ม.ศรีปทุมเป็นรากฐานที่ดีสำ�หรับการ
ศึกษา อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดี เป็นกันเอง พร้อมที่จะให้คำ�ปรึกษา
เป็นผู้ให้โอกาส แนวทางดี ๆ แก่นักศึกษาทุก ๆ คน
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การเรยี นการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลทำ�ให้
ผมได้รบั ความรูท้ างด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบตั อิ ย่างครบถ้วนรวม
ถึง software ทางด้านการออกแบบทีใ่ ช้ในการเรยี นการสอนก็เหมือน
กับทีใ่ ช้อยูใ่ นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงทำ�ให้การเรยี นรูง้ านทำ�ได้ถกู
ต้องและรวดเรว็ ตรงกับความต้องการของบริษทั นอกจากนัน้ ขณะ
สอนอาจารย์ยงั ได้สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่�ำ เสมอ
ทำ�ให้ผมนำ�ไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างดี ถือเป็นโอกาสที่ดี
สำ�หรับผมที่ได้ศึกษาในสถาบันแห่งนี้

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ได้เรียนกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความ
สามารถโดยเฉพาะได้มีโอกาสเรียนกับ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ซึ่ง
ถือว่าเป็นปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการวิศวกรทำ�ให้ได้
รับทั้งความรู้และประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงแนวทางการเรียบเรียง
ความคิดทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ สามารถนำ�ไปใช้กบั ชีวติ ประจำ�วันและการทำ�งาน
ได้ การที่ผมประสบความสำ�เร็จได้จนถึงทุกวันนี้เพราะได้ใช้แนวทาง
ของท่านมาเป็นแบบอย่าง อีกทั้งอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
ได้มกี ารปรับปรุงอยูเ่ สมอทำ�ให้บรรยากาศดูนา่ เรยี นและทันสมัยครับ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Engineering Program

ชือ่ ปริญญาและอักษรย่อ

ชือ่ ย่อ (ภาษาไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชือ่ เต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ชือ่ ย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Eng. (Electrical Engineering)
B.Eng. (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

www.spu.ac.th

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล และอุตสาหการ
ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และสามารถปฏิบัติหน้าที่
สอดคล้อง ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
2. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล และอุตสาหการ
ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิด และวิเคราะห์ปัญหาอย่าง
เป็นระบบสามารถปฏิบตั หิ น้าทีส่ อดคล้องตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
3. ส่งเสริมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและมี
ความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ในอนาคตจัดให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับ
งานวิจัยในสถาบัน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับทีส่ งู ขึน้
4. สร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัยในระดับชาติ นานาชาติตลอดจนสร้างนักวิจัยและวิศวกรที่มีคุณภาพ
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะทางภาษาและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพือ่ ช่วยในการทำงาน
163



ชือ่ เต็ม (ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการผลิ ต บุ ค ลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมหลักคือ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมุง่ หวัง ทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทีพ่ ร้อมด้วยปัญญา
ความเชีย่ วชาญ ความเบิกบานและคุณธรรม ให้มคี วามรอบรูแ้ ละทักษะในสาขาวิชา
ที่นักศึกษาได้ศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ภายใต้จติ สำนึกแห่งจรรยาวิชาชีพวิศวกรรม มีจริยธรรม และคุณธรรมในการดำเนิน
ชีวิต เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มีคณาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและ
ปริญญาโทจากสถาบันชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก มีห้องปฏิบัติการ
พร้อมทัง้ อุปกรณ์และชุดทดลองในแต่ละสาขาวิชาครบถ้วน และปรับปรุงให้ทนั สมัย
ในทุกปีการศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา



ผลงานเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์
1. โครงการ "ออกค่าย...ได้ยม้ิ ไปกับมูลนิธอิ ายิโนะโมะโต๊ะ" นักศึกษาชมรม
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี อ.ชลัท พงษ์สขุ เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิศวฯศรีปทุม เป็น 1 ใน 9 ทีม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท
เพือ่ นำไปสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหาดงิว้ จ.กาญจนบุรี
2. นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
แนวคิดการวิจัยและการพัฒนา เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ (Android) เพือ่ ตรวจสอบและแจ้งเตือนการหกล้มของผูป้ ว่ ยและผูส้ งู
อายุ ส.อ.สิทธิพร วินจิ บุตร นายสุทศั น์ พันธุป์ ระเสริฐ นายศรีวชิ ยั แปลงทัพ และ
อาจารย์เพชร นันทิวฒ
ั นา
3. นายกีรดิษ สายพัทลุง นายอิทธิพทั ธ์ ลาวัง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้าและอาจารย์เพชร นันทิวฒ
ั นา อาจารย์ทป่ี รึกษา เจ้าของผลงาน "การประยุกต์ใช้
โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในการติดตามเด็กพลัดหลง" ได้รบั รางวัล "ผลงานยอดเยีย่ ม
ประเภท Embedded System" การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open
House for Young Talents 2011 จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (SIPA) ณ ลาน Infinity ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
4. โครงการวิศวกรรมศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยอาจารย์ชลัท พงษ์สขุ และนายอดิศร ยงสิทธิวฒ
ั น์
เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
ในโครงการกระดานดำกระทิงแดง จำนวน 100,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุง่ ศาลา อำเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี เมือ่ วันที่ 25-31
ตุลาคม 2554 โดยมีพธิ สี ่งมอบอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2554
5. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากการแข่งขันโครงงานการสำรวจด้าน
วิศวกรรมโยธา ครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 28-31 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6. ส.อ.สิทธิพร วินจิ บุตร นายสุทศั น์ พันธุป์ ระเสริฐ นายศรีวชิ ยั แปลงทัพ
ได้รบั รางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสอ่ื สาร
ประจำปี 2554 จัดโดย บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ชือ่ ผลงานการพัฒนา
แอพลิเคชัน่ บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ (Android) เพือ่ ตรวจสอบและแจ้งเตือน
การหกล้มของผูป้ ว่ ยและผูส้ งู อายุ
7. นายฉัตรชัย ทองตา นายอดิศร ยงสิทธิวัฒน์ นายทศพร สืบคุณะ
นายพันเนตร เพชรแซง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา
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โครงการการแข่งขันโครงงานการสำรวจทางด้านวิศวกรรมโยธาครัง้ ที่ 4 วันที่ 29 - 31
มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8. นายเชิงชาย สมพันธุ์ นายอดิศร ยงสิทธิวัฒน์ นายฉัตรชัย ทองตา
นายวัฒนา ก้อนทอง นายสุธี สังข์อาษา นายวิทยา มูสิกะเจริญ นายวัฒนา ม่วงท้วม
นายวีรพล บัตริยะ นายภูสทิ ธิ์ ลาภักดี นายศรายุทธ รำพึงนิตย์ นายพิเชษฐ์ แจงแสง
ได้รับทุนจำนวน 100,000 บาท โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง จากบริษัท
เครือ่ งดืมกระทิงแดง จำกัด
9. นายสุชาติ มิตมาต นายฉัตรชัย นาเอก นายณัฐพันธุ์ สุขศรี ได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์รม่ พยุงไข่แห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์
ประจำปี 2554
10. นายธนนท์ ศรีลัด นายอนุรักษ์ วงษ์ทอง และนายอนุรักษ์ ขำแช่ม
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประดิษฐ์เครื่องช่วยลดอุณหภูมิภายในรถยนต์
ขณะจอดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ในงานวัน
นักประดิษฐ์ พร้อมถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ในการเข้า
ประกวดงานวันนักประดิษฐ์ 2551 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
11. นายปรัชญา ทองหล่อ นายอนุวฒ
ั น์ วงษ์วาส นายอิทธิพทั ธ์ ลาวัง ประดิษฐ์
เครื่องบีบอัดและคัดแยกที่เปิดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ โดยมีอาจารย์เพชร
นันทิวฒ
ั นา จากกลุม่ ศึกษาและวิจยั เชิงประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม (SARGMET) สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากสาขา
“รางวัลนักประดิษฐ์รนุ่ ใหม่ ประจำปี 2551” ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประเภท
ที่ 1 อุปกรณ์รกั ษาสิง่ แวดล้อมและพลังงานทดแทน เนือ่ งจากสามารถนำผลงานชิน้ นี้
เข้าร่วมประกวดในหลายเวที และสามารถคว้ารางวัลมาได้ทกุ เวที รวมถึงยังมีผสู้ นใจ
ผลงานดังกล่าว และได้เชิญเข้าร่วมแสดงผลงานในหลากหลายที่ นอกจากนี้ยังได้
ถูกเชิญนำเสนอออกอากาศทางโทรทัศน์รายการสถานีสนามเป้ามาแล้วด้วย
12. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั พระราชทาน
เหรียญรางวัลเรียนดีจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี
การศึกษา 2550
13. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และรางวัลชมเชยจากการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2550
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21. นายพงศภัค นิยมการ และนายศรัณรัชญ์ สว่างพิพัฒน์ นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ำเต้าหู้
อัตโนมัตดิ ว้ ยไอน้ำ ใช้ไอน้ำแทนการต้มด้วยน้ำเดือด ทำให้คณ
ุ ค่าทางอาหารยังคงอยู่
ตัวเครือ่ งใช้สแตนเลสปลอดสนิม เหมาะกับอุปกรณ์จำพวกอุปโภคบริโภค
22. นายสิทธา จงรักษ์ นายธนนท์ เพ็ชรขาว และนายเสริมศักดิ์ ศักดิส์ รุ ยิ า
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รบั รางวัลชมเชย โครงงานเรือ่ ง "การลดปริมาณของ
เสียทีเ่ กิดจากการเติมหมึก โดยการประยุกต์ใช้หลักการซิกซ์ ซิกมา" ในการประกวด
โครงงานทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2547-2548 จัดโดย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
23. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ได้รบั รางวัลที่ 3 ในการแข่งขันประกวดสะพานเหล็กจำลองระดับอุดมศึกษา
ประจำปี 2548
24. โครงงานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 โครงงาน ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
จาก IRPUS สกว. ได้รบั รางวัลชนะเลิศการจัดบูธดีเด่นพิเศษ จากจำนวนบูธทัง้ หมด
197 โครงงานในงานนิทรรศการ ผลงานพัฒนาเทคโนโลยีปริญญาตรี สกว. ครัง้ ที่ 2
25. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวด
แบบบ้านเอือ้ อาทรประหยัดพลังงาน และการแสดงผลงานนักศึกษาสูอ่ ุตสาหกรรม
ในงานสัปดาห์วศิ วกรรมแห่งชาติ 2547 ดังนี้
25.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแบบบ้านเอื้ออาทร
ประหยัดพลังงาน ได้รบั เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
25.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแบบเอือ้ อาทรประหยัด
พลังงาน ได้รบั เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
25.3 รางวัลชนะเลิศ โครงงานยอดเยีย่ มการแสดงโครงงานดีเด่นของ
นักศึกษาสูอ่ ตุ สาหกรรม ได้รบั เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
26. นายอพิ ร ุ ฬ ห์ นวลแก้ ว นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื ่ อ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน CADThai Model Contest ครัง้ ที่ 4
และได้รบั รางวัล ดังนี้
26.1 รางวัลที่ 1 ประเภทผลงานดีทส่ี ดุ ได้รบั เงินรางวัล 10,000 บาท
26.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแข่งขันทักษะการใช้
โปรแกรม Solidworks ได้รบั เครือ่ งเล่น MP3 1 เครือ่ ง
27. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์สัมพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสมัชชาสหพันธ์นิสิตนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ปีการศึกษา 2546
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14. นายปณัฐ เรืองสมบูรณ์ นายเกรียงศักดิ์ แก้ววงษา นายจักรพงศ์ สำเภา
นายปฐวี คำนวณจิต นายเรวัตร จันใด และนายเอกชัย กิจจะ นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล เข้าร่วมการประกวดตูโ้ ทรคมนาคม
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่ ในการประกวด “การออกแบบระบบควบคุมภายใน
ตู้อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทติดตั้งนอกอาคาร” จัดโดยสมาคมโทรคมนาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษทั เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่
จำกัด ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนน
งามวงศ์วาน
15. นายสุรศักดิ์ เพชรอยู่ นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่เตีย และนายวีรพงษ์
ไพศาลวัฒน์กลุ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พัฒนาระบบติดตามเด็กพลัดหลง
โดยใช้ RFID ได้รับรางวัล Popular Vote อันดับสองในการแข่งขันสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้วย RFID ประเทศไทย ครัง้ ที่ 1 ประจำปี 2550 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติรว่ มกับวารสารเซมิคอนดักเตอร์อเิ ล็กทรอนิกส์
16. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
17. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ประจำปีการศึกษา 2549
18. นายชาญณรงค์ เกษรมาลา นายทัศเทพ ยอดไทย และนายนพดล แสงแดง
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการส่ง
สิ่งประดิษฐ์ชื่อ "ชุดควบคุมแสงสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์อัตโนมัติ" เข้าประกวด
ในงานวันนักประดิษฐ์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2549 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดย
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
19. นายติยวุฒิ สุวรรณรัตน์ นายสุรศักดิ์ สิทธิบูรณ์ และนายธนายุต
จงประเสริฐ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประดิษฐ์
เครื่องช่วยไกวเปลอัจฉริยะ เพื่อช่วยทุ่นเวลาและแรงงานของคุณแม่ มีเครื่องวัด
ความชืน้ ส่งสัญญาณเตือนเมือ่ ลูกปัสสาวะ
20. นายจตุรงค์ วุฒิวรรณ นายบัณฑิต ชื่นแย้ม และนายปิยะศักดิ์ จันที
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล ประดิษฐ์ตแู้ ช่พลังน้ำ
(Speed Cool) ใช้นำ้ มาเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนแทนอากาศ ประสิทธิภาพ
ในการทำความเย็นรวดเร็ว



28. นางสาววรรณพงษ์ หาญพยัคฆ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั พระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2546
29. นายแสนชัย ธุวสถิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รบั ทุนโครงการ IASETE (The international Associcttion Exchange of
Students for Technical Experience) ณ ประเทศสเปน ซึง่ เป็นการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาฝึกงาน จัดโดย สพจ. พระนครเหนือ ในภาคการศึกษาที่ 2/2545
30. นางสาวฤทั ย รั ต น์ แพรอด นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั พระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2544
31. นายอโนทัย พฤกษะศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้ ร ั บ พระราชทานเหรี ย ญรางวั ล เรี ย นดี จากสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2544
32. ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ “เครือ่ งชุบโลหะด้วยโครเมีย่ มโดยใช้พแี อลซี” สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าได้รบั รางวัลชนะเลิศ ประเภทการพัฒนาทางเทคโนโลยี ในงานเปิดโลก
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 1 ของสหพันธ์นสิ ติ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย
33. ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ “เรือรดน้ำโดยใช้วทิ ยุบงั คับ” สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และทุนศึกษาดูงาน
ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศ
ไทย (นวท.)
34. ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ “หุน่ ยนต์ตรวจจับทุน่ ระเบิด” สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศในการประกวด ซึง่ จัดโดยศูนย์ปฏิบตั กิ ารทุน่ ระเบิดแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอฯ และได้รบั เชิญไปแสดงในงานสาธิตให้ผแู้ ทน
รัฐภาคี 135 ประเทศทีม่ าประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาออตตาวา ครัง้ ที่ 5 ณ จังหวัดสระแก้ว
35. นายประพันธ์ นาวา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ได้รบั เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาท) ในการแข่งขัน
“แฟนพันธ์แท้ วสท.” งานฉลอง 60 ปี วสท. ทีศ่ นู ย์การประชุมไบเทค บางนา
36. นายพูมพงศ์ ภูมมะภูติ นายศาสตรา เกตุแก้ว นายกิจจา โอฬารวัตร
นายอนนต์ แสงจันทร์ทิพย์ นายชวลิต จุนทะวงศ์เที่ยง นายเกียรติกุล เกื้อรอด
นายคณพศ วงษ์ไทย และนางสาวจุฑารัตน์ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2553
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37. นางสาวบุญแต่ง สุวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั พระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2554
38. นายชาตรี อ่วมน้อย นายชูเกียรติ ศรีวลิ ยั และนายอนิรทุ ธิ์ จันทร์รงุ่
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
โครงการ “ประกวดสิง่ ประดิษฐ์โครงการเพือ่ เด็กและเยาวชน ประจำปี 2552 (PTT
Youth Camp 2009)” บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) จากผลงานชุดหรีแ่ สงสว่าง
หลอดฟลูออเรสเซนต์อตั โนมัตเิ พือ่ การประหยัดพลังงาน
39. นายทวีชัย ว่องวรพรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ได้รับ
พระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประจำปีการศึกษา 2554

งานวิจัยที่ได้รับทุนจากภายนอก
1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิรชั เลิศไพฑูรย์พนั ธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ได้รับทุนโครงการวิจัย “การนำน้ำล้างเครื่องผสมคอนกรีตกลับมาใช้เป็นน้ำผสม
คอนกรีต” โครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้
โครงการ สร้างกำลังคนเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมระดับปริญญาโท (สกว.-สสว.)
2. ดร.นิมิต บุญภิรมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับทุนอุดหนุน
โครงการวิจยั ด้านพลังงาน-ระบบเศรษฐกิจ-สิง่ แวดล้อม ครัง้ ที่ 1 ฝ่ายอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การจัดการมาตรฐานคุณภาพโลจีสติกส์
ถ่านหิน งบประมาณ 2,407,200 บาท ระยะเวลาโครงการ 1 ปี เริม่ 1 สิงหาคม 2551
สิน้ สุด 31 กรกฎาคม 2552
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยด้านพลังงาน ระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั เรือ่ ง การจัดทำแผนการเดิน
เครือ่ งโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทยทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าน้ำสูงสุด ด้วยวิธดี คี อนโวลูชน่ั
งบประมาณ 1,524,200 บาท ระยะเวลาโครงการ 1 ปี เริม่ 1 สิงหาคม 2551 สิน้ สุด
31 กรกฎาคม 2552
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้รบั ทุนโครงการวิจยั และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ครัง้ ที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง ระบบตรวจวัดพร้อม
แจ้งเตือนอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในกองข้าวเปลือกแบบไร้สาย Wireless Temperature
and Humidity Monitoring System in Paddy-Rice Pile เอกชนที่เข้าร่วม
www.spu.ac.th
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เครือสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับทุน
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการเพิม่ ขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวังและจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ในพื้นที่ต้นน้ำ
ป่าสัก งบประมาณ 512,800 บาท
11. ดร.ธรินี มณีศรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับทุนสนับสนุน
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการการจัด
การภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนบางบัว และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงแบบบูรณาการ
และยัง่ ยืน งบประมาณ 513,000 บาท
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ได้รบั ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการการจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ชุมชนบางบัวและพื้นที่ใกล้เคียงแบบบูรณาการ
และยัง่ ยืน งบประมาณ 171,000 บาท
13. อาจารย์กอ่ ศักดิ์ อาชวากร สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รบั ทุน
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการการจัดการภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติในเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนบางบัวและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงแบบบูรณาการและยัง่ ยืน :
1. กิจกรรมการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ 2. กิจกรรมการจัดตัง้ ศูนย์
บริการข้อมูลสารสนเทศภัยพิบตั ิ งบประมาณ 85,500 บาท
14. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รบั ทุน
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการ การจัดการภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติในเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนบางบัวและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงแบบบูรณาการและยัง่ ยืน :
กิจกรรมนวัตกรรมสำหรับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวติ งบประมาณ
85,500 บาท
15. อาจารย์ชษิ ณุ อัมพรายน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รบั ทุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการการจัดการภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ในเขตพื้นที่ชุมชนบางบัวและพื้นที่ใกล้เคียงแบบบูรณาการและยั่งยืน 1. กิจกรรม
การศึกษา เส้นทางน้ำไหลและการออกแบบแนวพนังกั้นน้ำ 2. กิจกรรมการฟื้นฟู
ลักษณะทางกายภาพ และสุขภาพชุมชน งบประมาณ 85,500 บาท
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ได้รบั ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั โครงการ A Study on Scismic
Design and Retrofit of Building in Thailands งบประมาณ 265,000 บาท
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการการพัฒนาผนังกั้นรั้ว
คอนกรีตมวลเบาจากดินเบาไดอะตอมไมค์ งบประมาณ 180,000 บาท
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โครงการคือ บริษทั เกษตรถาวร จำกัด ดำเนินการ โครงการโดยกลุม่ ศึกษาและวิจยั
เชิงประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (SARGMET)
งบประมาณ 700,840 บาท
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เครือสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับทุน
โครงการสนั บ สนุ น งานวิ จ ั ย จากสำนั ก งานส่ ง เสริ ม เพื ่ อ สุ ข ภาพ (สสส.) เรื่อง
สวนจักรยานออกกำลังกายเพือ่ ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชน Electric Generator
by Powerbike Station for Rural Area Village งบประมาณ 488,000 บาท
6. ดร.สัญญา คูณขาว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับทุนโครงการทุน
วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง
การศึกษาตัวตรวจจับทางแสงโครงสร้างเชิงราบแบบโลหะ “สารกึ่งตัวนำ” โลหะ
งบประมาณ 360,000 บาท
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ได้รับทุนโครงการวิจัยดังนี้
7.1 โครงการวิจัย “การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของ
อาคารด้วยวิธพี ลศาสตร์ไม่เชิงเส้น” ทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
7.2 โครงการวิจัย “การพัฒนาแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาเสริมกำลัง
ด้วยเส้นใยเหล็ก และใช้วสั ดุมวลเบาจากของเสียเทอร์โมเซ็ตติง้ พลาสติก” โครงการ
ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการสร้าง
กำลังคนเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมระดับปริญญาโท (สกว.-สสว.)
7.3 โครงการวิจยั “การพัฒนาแผ่นผนังรัว้ คอนกรีตมวลเบาเสริมกำลัง
ด้ ว ยของเสี ย โพลี ค าร์ บ อเนตพลาสติ ก ” โครงการทุ น วิ จ ั ย มหาบั ณ ฑิ ต สกว.
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการสร้างกำลังคนเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท (สกว.-สสว.)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เครือสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับทุน
วิจยั ในโครงการสนับสนุนงานวิจยั จากสำนักงานส่งเสริมเพือ่ สุขภาพ (สสส.) โครงการ
การป้องกันโรคข้อกระดูกของผูส้ งู อายุ ด้วยจักรยานออกกำลังกายเพือ่ การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า งบประมาณ 300,000 บาท
9. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ได้รบั ทุนโครงการวิจยั จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ) เรือ่ ง
"การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพือ่ สร้างสรรค์สง่ิ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เชิงวิศวกรรมสมองกล" งบประมาณ 1,424,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 1 ปี



18. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วชิ ติ เครือสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รบั ทุนจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการเฝ้ า ระวัง และการจัด การภั ย พิบัติ โ ดยชุม ชนเป็ น พื้น ฐานในพื้ น ที่ต้น น้ำ
งบประมาณ 512,800 บาท
19. ดร.ธรินี มณีศรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับทุนจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุสาหกรรม โครงการยกระดับ
การมาตรฐานด้านโลจีสติกส์ของประเทศไทยสูม่ าตรฐานสากล งบประมาณ 125,000
บาท
20. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ได้รบั ทุนจาก สพฐ. โครงการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ สร้างสรรค์สง่ิ ประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์เชิงวิศวกรรมสมองกล งบประมาณ 712,000 บาท

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเป็นวิศวกรมืออาชีพที่ลงมือ
ทำงานได้จริง มีทักษะเป็นนักปฏิบัติ เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมและสามารถ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม ข้อบังคับของสภาวิศวกร
โดยสามารถทำงานในทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีความก้าวหน้าในการเป็นวิศวกรออกแบบ
วิศวกรโครงการควบคุมการก่อสร้างหรือติดตั้งใช้งานระบบอุตสาหกรรมหรือ
อาคารสถาน และสามารถก้าวไปสู่การเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
และยังสามารถทำงานในด้านวิชาการ เป็นนักวิชาการ นักวิจยั รวมถึงเป็นผูป้ ระกอบการ
หรือผู้บริหารองค์กรที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจ
ก่อสร้างหรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับวิศวกรรม

โครงงานนักศึกษาที่ได้รับทุนจากภายนอก
1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พศวีร์ ศรีโหมด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รบั ทุน
สำหรับโครงงานนักศึกษาจากกองทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั เรือ่ ง การใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงสำหรับการบำบัดกลิน่ ทีเ่ กิด
จากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ งบประมาณ 90,000 บาท
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ้ฟา้ ได้รบั ทุน
สำหรับโครงงานนักศึกษาจากกองทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั เรือ่ ง ชุดหรีแ่ สงสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์ อัตโนมัติ งบประมาณ
60,000 บาท
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รบั ทุน
สำหรับโครงงานนักศึกษาจากกองทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร
ด้าน AutoLisp งบประมาณ 80,000 บาท
4. อาจารย์เพชร นันทิวัฒนา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับทุนสำหรับ
โครงงานนักศึกษาจากกองทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย เรื่อง การสร้างเครื่องอ่านรหัสชี้แจงเฉพาะด้วยความถี่วิทยุย่าน
ความถีส่ งู ยิง่ งบประมาณ 100,000 บาท
5. โครงการ "ออกค่าย...ได้ยม้ิ ไปกับมูลนิธอิ ายิโนะโมะโต๊ะ" นักศึกษาชมรม
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชลัท พงษ์สุข เป็นอาจารย์
ทีป่ รึกษา วิศวฯศรีปทุม เป็น 1 ใน 9 ทีม ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ 200,000
บาท เพือ่ นำไปสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหาดงิว้ จังหวัดกาญจนบุรี
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โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต

นักศึกษาจบ ม.6
ปวช. หรือเทียบเท่า
4 ปี
149 หน่วยกิต

นักศึกษาจบ ปวส.
หรือเทียบเท่า
3 ปี
120 หน่วยกิต
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- รายวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุม่ วิชาชีพเฉพาะแขนง
2.4 กลุม่ วิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

นักศึกษาจบ ม.6
ปวช. หรือเทียบเท่า
4 ปี
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นักศึกษาจบ ปวส.
หรือเทียบเท่า
3 ปี
120 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- รายวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- รายวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต

นักศึกษาจบ ม.6
ปวช. หรือเทียบเท่า
4 ปี
148 หน่วยกิต

นักศึกษาจบ ปวส.
หรือเทียบเท่า
3 ปี
119 หน่วยกิต

30
9-13
9-15
5-13
112
35
21
14
59
18
6

7
3
4
112
35
21
14
59
18
-

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- รายวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต



สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รวม 149 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาจบ ม.6 หรือเทียบเท่า) หรือ 120 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาจบปวส. หรือเทียบเท่า)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
32 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเฉพาะแขนง
14 หน่วยกิต
2.4 กลุม่ วิชาชีพเลือก
32 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
149 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
PHR 100 HUM 126 SOC 107 SOC 115 HUM 120 HUM 411
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
THI 116 THI 118 ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 ENG 334
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
MAT 142 MAT 143 GSC 151 BCS 115
2. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐาน
35 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
CHM 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CHM 110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
CHM 100
3(3-0-6)
PHY 111 ฟิสกิ ส์ 1
PHY 121 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 1
1(0-3-1)
PHY 111
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

PHY 212
PHY 222
MAT 115
MAT 116
MAT 215

ฟิสกิ ส์ 2
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2
แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 1
แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 2
แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 3

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6)
PHY 111
1(0-3-1)
PHY 212
3(3-0-6)
3(3-0-6) MAT 115
3(3-0-6) MAT 116

- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
14 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
EGR 102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
EGR 109 แนะนำวิชาชีพวิศวกร
1(0-2-1)
EGR 110 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
1(0-3-1)
EGR 205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 3(2-3-5)
3(3-0-6)
EGR 210 วัสดุวศิ วกรรม
EGR 221 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
PHY 111
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับทุกแขนง
32 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
EEG 211 วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
MAT 115
EEG 212 วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6) EEG 211
EEG 213 ปฏิบตั กิ ารวงจรไฟฟ้า
1(0-3-1)
EEG 211
3(3-0-6) EEG 211
EEG 214 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม 1
EEG 221 ระบบดิจติ อลและ
3(3-0-6) EGR 205
การออกแบบทางตรรกะ
EEG 222 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
1(0-3-1)
EEG 221
EEG 301 ระบบควบคุม
3(3-0-6) EEG 212
EEG 311 เครือ่ งมือและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) EEG 214
EEG 312 ปฏิบตั กิ ารการวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
EEG 311
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
1(0-3-1)
EEG 214
3(3-0-6) EEG 221

EEG 315 ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์
EEG 323 ไมโครคอนโทรลเลอร์
และระบบสมองกลฝังตัว
EEG 324 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 1(0-3-1)
EEG 323
EEG 331 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1
3(3-0-6) EEG 211
MAT 216 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 4
3(3-0-6) MAT 215

2.3.2 กลุม่ วิชาชีพเฉพาะแขนงไฟฟ้าสือ่ สาร
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
305 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
MAT 216
314 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม 2
3(3-0-6)
EEG 214
371 หลักการสือ่ สาร
3(3-0-6)
MAT 216
372 ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์การสือ่ สาร 1(0-3-1) EEG 371
373 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1(0-3-1) EEG 371
474 การสือ่ สารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6) EEG 371

รหัสวิชา
EEG
EEG
EEG
EEG
EEG
EEG
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หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.4.2 กลุม่ วิชาชีพเลือกตามแขนงวิชาชีพ
บังคับเรียนตามกลุ่มวิชาชีพเลือกในแขนงใดแขนงหนึ่งต่อไปนี้
- กลุม่ วิชาชีพเลือกแขนงไฟฟ้ากำลัง
19 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
EEG 442 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3(3-0-6) EEG 211
EEG 451 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง) 1(0-3-1)
EEG 351
EEG 452 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3(3-0-6) EEG 351
EEG 453 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6) EEG 341
EEG 454 โรงผลิตไฟฟ้าและสถานียอ่ ย
3(3-0-6) EEG 351
EEG 455 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6) EEG 351
EEG 456 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์ 3(3-0-6) EEG 351
- กลุม่ วิชาชีพเลือกแขนงไฟฟ้าสือ่ สาร
19 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
EEG 432 วงจรสือ่ สารและสายสัญญาณ
3(3-0-6) EEG 331
EEG 433 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6) EEG 331
EEG 434 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6) EEG 331
EEG 435 การแพร่กระจายคลืน่ วิทยุ
3(3-0-6) EEG 331
EEG 472 การสือ่ สารดิจติ อล
3(3-0-6) EEG 371
EEG 473 การสือ่ สารใยแสง
3(3-0-6) EEG 371
EEG 479 ปฏิบตั กิ ารการอินเตอร์เฟส
1(0-3-1) EEG 323
และการสือ่ สารคอมพิวเตอร์

173



2.3 กลุม่ วิชาชีพเฉพาะแขนง
14 หน่วยกิต
โดยเลือกจากแขนงใดแขนงหนึ่งดังนี้
2.3.1 กลุม่ วิชาชีพเฉพาะแขนงไฟฟ้ากำลัง
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
EEG 302 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
EEG 301
MEG 331 อุณหพลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
EEG 341 เครือ่ งจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6) EEG 211
EEG 342 ปฏิบตั กิ ารเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-1) EEG 341
EEG 351 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3(3-0-6) EEG 341
EEG 371 หลักการสือ่ สาร
3(3-0-6)
MAT 216

2.4 กลุม่ วิชาชีพเลือก
32 หน่วยกิต
2.4.1 กลุม่ วิชาเลือกเสริมประสบการณ์วชิ าชีพ
9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
EEG 498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 3(1-4-4) นักศึกษาปีสุดท้าย
EEG 499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า
6(0-40-0) EEG 498



2.4.2 กลุม่ วิชาชีพเลือกอืน่ 4 หน่วยกิต
(เพือ่ ให้กลุม่ วิชาชีพเลือกครบ 32 หน่วยกิต)
เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ และหรือรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกแขนง
วิชาชีพอืน่
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
EEG 405 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
EGR 222 กลศาสตร์วศิ วกรรม 2
3(3-0-6) EGR 221
EEG 421 การประมวลสัญญาณดิจติ อล 3(3-0-6)
MAT 216
EEG 423 การอินเตอร์เฟสและการสือ่ สาร 3(3-0-6) EEG 323
คอมพิวเตอร์
EEG 411 อิเล็กทรอนิกส์การสือ่ สาร
3(3-0-6) EEG 314
EEG 415 เทคโนโลยีวงจรรวม
3(3-0-6) EEG 382
EEG 441 เครือ่ งจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6) EEG 341
EEG 457 วิศวกรรมส่องสว่าง
3(3-0-6) EEG 211
EEG 459 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง) 3(3-0-6) EEG 351
EEG 461 การประมาณราคางานไฟฟ้า
3(3-0-6)
EEG 453
EEG 469 ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1(0-3-1)
EEG 442
สำหรับอุตสาหกรรม
EEG 489 ปฏิบตั กิ ารเฉพาะทางวิศวกรรม 1(0-3-1)
EEG 371
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงื่อนไขรายวิชา
และได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล รวม 149 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาจบ ม.6 หรือเทียบเท่า) หรือ 120 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาจบ ปวส. หรือเทียบเท่า)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

PHY
PHY
PHY
PHY

ฟิสกิ ส์ 1
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 1
ฟิสกิ ส์ 2
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2

111
121
212
222

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6)
1(0-3-1)
PHY 111
3(3-0-6)
PHY 111
1(0-3-1)
PHY 212

- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
14 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
EGR 102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
EGR 109 แนะนำวิชาชีพวิศวกร
1(0-2-1)
EGR 110 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
1(0-3-1)
EGR 205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 3(2-3-5)
EGR 210 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-6)
EGR 221 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
PHY 111
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
EGR 212
EEG 201
EEG 202
EGR 222
IEG 321
MEG 202
MEG 203

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
พืน้ ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า1
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟ้า
กลศาสตร์วศิ วกรรม 2
กระบวนการผลิต
เขียนแบบวิศวกรรมเครือ่ งกล
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับ
วิศวกรรมเครือ่ งกล
MEG 204 สัมมนาทางวิศวกรรมเครือ่ งกล
MEG 223 กลศาสตร์ของวัสดุ

60 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
1(0-3-1)
EGR 210
3(3-0-6)
1(0-3-1)
EEG 201
3(3-0-6) EGR 221
3(3-0-6) EGR 210
3(2-3-5) EGR 102
MAT 115
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(3-0-6) EGR 221
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
60 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
149 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
PHR 100 HUM 126 SOC 107 SOC 115 HUM 120 HUM 411
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
THI 116 THI 118 ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 ENG 334
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
MAT 142 MAT 143 GSC 151 BCS 115
2. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
CHM 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CHM 100
CHM 110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
MAT 115 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
MAT 116 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 2
3(3-0-6) MAT 115
MAT 215 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 3
3(3-0-6) MAT 116

รหัสวิชา



MEG 301
MEG 302
MEG 320
MEG 331
MEG 341
MEG 342
MEG 343
MEG 350
MEG 371
MEG 372
MEG 434
MEG 437
MEG 452
MEG 453
MEG 461

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครือ่ งกล 1 1(0-3-1)
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครือ่ งกล 2 1(0-3-1)
กลศาสตร์เครือ่ งจักรกล
3(3-0-6)
EGR 222
อุณหพลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
การออกแบบเครือ่ งจักรกล 1
3(3-0-6) MEG 223
การออกแบบเครือ่ งจักรกล 2
3(2-3-5) MEG 341
MEG 341
ปฏิบตั กิ ารออกแบบเครือ่ งจักรกล 1(0-3-1)
ด้วยคอมพิวเตอร์
พลศาสตร์ระบบ
3(3-0-6) EGR 222
กลศาสตร์ของไหล 1
3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
การทำความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6)
วิศวกรรมโรงจักรต้นกลัง
3(3-0-6)
การสัน่ สะเทือนทางกล
3(3-0-6) EGR 222
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6) MEG 350
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)

2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
2.3.1 กลุม่ วิชาเลือกเสริมประสบการณ์วชิ าชีพ
9 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
MEG 498 เตรียมสหกิจศึกษา
3(1-4-4) ต้องได้รับ
วิศวกรรมเครือ่ งกล
ความเห็นชอบ
MEG 499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเครือ่ งกล 6(0-40-0) MEG 498
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3.2 กลุม่ วิชาเลือกภายนอกสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิศวกรรมเครือ่ งกล
เลือกเรียนวิชาต่อไปนีไ้ ด้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
IEG 320 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
สำหรับวิศวกร
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

IEG 331 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
IEG 332 วิศวกรรมความปลอดภัย

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6)
3(3-0-6) ต้องได้รับ

IEG 431 การจัดการงานวิศวกรรม
MAT 216 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 4

3(3-0-6)
3(3-0-6) MAT 215

ความเห็นชอบ

2.3.2 กลุม่ วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
เลือกเรียนวิชาต่อไปนีอ้ ย่างน้อย 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
MEG 332 อุณหพลศาสตร์ 2
3(2-3-5) MEG 331
MEG 346 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับ
3(2-3-5) MAT 115
วิศวกรรมเครือ่ งกล
3(2-3-5)
MEG 351 การวัดและเครือ่ งมือวัด
MEG 404 การอนุรกั ษ์พลังงานในอาคาร
3(2-3-5)
และโรงงานอุตสาหกรรม
MEG 413 พฤติกรรมทางกลของวัสดุวศิ วกรรม 3(2-3-5) EGR 210
MEG 414 กลศาสตร์วสั ดุขน้ั สูง
3(3-0-6) MEG 223
MEG 416 เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี
3(2-3-5)
MEG 417 ระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวเมติก 3(2-3-5)
MEG 418 การใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการออกแบบ 3(2-3-5) MEG 341
ทางวิศวกรรมเครือ่ งกลขัน้ สูง
3(2-3-5)
MEG 435 การออกแบบระบบอุณหภาพ
MEG 436 การออกแบบระบบปรับอากาศ 3(2-3-5)
MEG 438 การออกแบบระบบท่อ
3(2-3-5) MEG 371
MEG 444 ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรม 3(2-3-5) MEG 346
MEG 454 หุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม1
3(2-3-5) MEG 350
MEG 455 การควบคุมระบบเชิงเส้นแนวใหม่ 3(2-3-5) MEG 453
MEG 457 การออกแบบระบบตัวควบคุม 3(2-3-5) MEG 350
แบบตรรก
MEG 458 วิศวกรรมเสียง
3(2-3-5)
MEG 463 ระบบรองรับน้ำหนักและส่งกำลัง 3(2-3-5)
MEG 464 เครื่องยนต์และชุดต้นกำลัง
3(2-3-5)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(2-3-5) EGR 221
3(2-3-5)

MEG 465 พลศาสตร์ยานยนต์
MEG 466 ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
ของยานยนต์
MEG 467 การควบคุมไอเสีย
3(2-3-5)
MEG 473 กลศาสตร์ของไหล 2
3(3-0-6) MEG 371
MEG 474 เครือ่ งจักรกลของไหล
3(2-3-5) MEG 371
MEG 490 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมเครือ่ งกล 3(2-3-5) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบ
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงื่อนไขรายวิชา
และได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รวม 151 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาจบ ม.6 หรือเทียบเท่า) หรือ 122 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาจบ ปวส. หรือเทียบเท่า)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
115 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
62 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
151 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
PHR 100 HUM 126 SOC 107 SOC 115 HUM 120 HUM 411
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
THI 116 THI 118 ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 ENG 334
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
MAT 142 MAT 143 GSC 151 BCS 115
2. หมวดวิชาเฉพาะ
115 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
CHM 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CHM 100
CHM 110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
MAT 115 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
MAT 116 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 2
3(3-0-6) MAT 115
MAT 215 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 3
3(3-0-6) MAT 116
PHY 111 ฟิสกิ ส์ 1
3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

PHY 121 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 1
PHY 212 ฟิสกิ ส์ 2
PHY 222 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
1(0-3-1)
PHY 111
3(3-0-6)
PHY 111
1(0-3-1)
PHY 212

- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
14 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
EGR 102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
EGR 221 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
PHY 111
EGR 109 แนะนำวิชาชีพวิศวกร
1(0-2-1)
EGR 110 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
1(0-3-1)
EGR 205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 3(2-3-5)
EGR 210 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
62 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
CEG 110 พืน้ ฐานวิศวกรรมโยธา
2(2-0-4)
CEG 111 การเรียนรูว้ ศิ วกรรมโยธา
1(0-3-1) ต้องได้รับ
ด้วยโครงงาน 1
ความเห็นชอบ
CEG 205 ปฏิบตั กิ ารเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1) EGR 102
CEG 210 การเรียนรูว้ ศิ วกรรมโยธา
1(0-3-1) CEG 111
ด้วยโครงงาน 2
CEG 211 กำลังวัสดุ 1
3(3-0-6) EGR 221
CEG 212 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-3-1)
CEG 211
CEG 215 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6) CEG 211
CEG 222 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6) MAT 215
CEG 251 ชลศาสตร์
3(3-0-6) EGR 221
CEG 252 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
CEG 251
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

CEG 271 วิศวกรรมสำรวจ

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6) เป็นนักศึกษา

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

CEG 499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
6(0-40-0) CEG 498

ชัน้ ปีท่ี 2

1(0-3-1)
CEG 271
1(0-3-1) CEG 210

CEG
CEG
CEG
CEG

1(0-3-1)
CEG 311
3(3-0-6) CEG 215
3(3-0-6) CEG 212 CEG 317
1(0-3-1)
CEG 326

312
317
326
327

CEG 328
CEG 329
CEG 333
CEG 334
CEG 335

ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต
การวิเคราะห์โครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้าง
ไม้และเหล็ก
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปฏิบัติการออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปฐพีกลศาสตร์
ปฏิบตั กิ ารปฐพีกลศาสตร์
วิศวกรรมฐานราก

CEG 351 อุทกวิทยา
CEG 374 ปฏิบตั กิ ารสำรวจภาคสนาม
CEG 406 ระบบอาคารและการก่อสร้าง

3(3-0-6)

เป็นนักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 3 ขึน้ ไป

2.3.2 กลุม่ วิชาชีพเลือกทางวิศวกรรมโยธาจำนวน
9 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
CEG 213 กำลังวัสดุ 2
3(3-0-6) CEG 211
CEG 231 วิศวกรรมธรณีวทิ ยา
3(3-0-6) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ขึ้นไป

CEG 341 วิศวกรรมการขนส่ง
3(3-0-6) CEG 311 CEG 317
1(0-3-1)
CEG 328
3(3-0-6) CEG 211
1(0-3-1)
CEG 333
3(3-0-6) CEG 333,
CEG 334
3(3-0-6)
CEG 251
1(0-40-0)
CEG 272
3(3-0-6) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบ

CEG 441 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6) CEG 271
CEG 451 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6) CEG 351
CEG 480 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6) CEG 328
CEG 406
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
2.3.1 กลุม่ วิชาเลือกเสริมประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
CEG 498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา 3(1-4-4) นักศึกษาปีสุดท้าย
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หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

3(3-0-6) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ขึ้นไป

CEG 363 หลักการจัดการสิง่ แวดล้อม
3(3-0-6) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สำหรับวิศวกรโยธา
ขึ้นไป
CEG 408 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
3(2-3-5) นักศึกษาปีสุดท้าย
งานวิศวกรรมโยธา
CEG 421 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) CEG 328
CEG 422 การออกแบบอาคาร
3(3-0-6) CEG 328
CEG 423 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6) CEG 328
CEG 424 การออกแบบคอนกรีต
3(3-0-6) CEG 328
เสริมเหล็กชั้นสูง
CEG 425 การออกแบบโครงสร้างเหล็กชัน้ สูง 3(3-0-6) CEG 326
CEG 426 การวิบตั แิ ละการซ่อมแซมโครงสร้าง 3(3-0-6) CEG 328
CEG 431 เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง
3(3-0-6) CEG 311,
CEG 312
CEG 435 เทคโนโลยีวศิ วกรรมฐานราก
3(3-0-6) CEG 335
CEG 442 วัสดุวศิ วกรรมการทาง
3(2-3-5) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ขึ้นไป

CEG 444 การออกแบบผิวทาง
CEG 455 การออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมชลศาสตร์

3(3-0-6) CEG 328,
CEG 333
3(2-3-5) CEG 451
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CEG 272 ปฏิบตั กิ ารสำรวจ
CEG 310 การเรียนรูว้ ศิ วกรรมโยธา
ด้วยโครงงาน 3
CEG 311 เทคโนโลยีคอนกรีต

รหัสวิชา
CEG 471
CEG 472
CEG 473



CEG 482
CEG
CEG
CEG
CEG
CEG
IEG

483
484
485
496
497
431

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
การสำรวจแนวทาง
3(3-0-6) CEG 271
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทาง 3(3-0-6) CEG 271
ภูมศิ าสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา
การแก้ปญ
ั หาภัยพิบตั ทิ าง
3(3-0-6) นักศึกษาปีสุดท้าย
ธรรมชาติเชิงวิศวกรรม
การประมาณราคาก่อสร้าง
3(3-0-6) CEG 328
และการประมูล
การควบคุมงานก่อสร้าง
3(3-0-6) CEG 480
การควบคุมงานก่อสร้างภาคสนาม 3(0-20-0)
CEG 483
การตรวจสอบอาคาร
3(3-0-6) นักศึกษาปีสุดท้าย
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1 3(3-0-6) นักศึกษาปีสุดท้าย
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2 3(3-0-6) นักศึกษาปีสุดท้าย
การจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงื่อนไขรายวิชา
และได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวม 148 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาจบ ม.6 หรือเทียบเท่า) หรือ 119 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาจบ ปวส. หรือเทียบเท่า)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

PHY
PHY
PHY
PHY

ฟิสกิ ส์ 1
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 1
ฟิสกิ ส์ 2
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2

111
121
212
222

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6)
1(0-3-1)
PHY 111
3(3-0-6)
PHY 111
1(0-3-1)
PHY 212

- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
14 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
EGR 102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
EGR 109 แนะนำวิชาชีพวิศวกร
1(0-2-1)
EGR 110 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
1(0-3-1)
EGR 205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 3(2-3-5)
EGR 210 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-6)
EGR 221 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
PHY 111
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
59 หน่วยกิต
ในกลุ่มวิชาชีพบังคับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม
ความรู้ ดังนี้
- กลุม่ ความรูด้ า้ นวัสดุและกระบวนการผลิต
(Materials and Manufacturing Processes)
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
EEG 201 พืน้ ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
EEG 202 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-1)
EEG 201
EGR 212 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-3-1)
EGR 210
IEG 210 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) EGR 102
สำหรับวิศวกรอุตสาหการ
IEG 301 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครือ่ งกล 1(0-3-1)
IEG 321 กระบวนการผลิต
3(3-0-6) EGR 210
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
59 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
148 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
PHR 100 HUM 126 SOC 107 SOC 115 HUM 120 HUM 411
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
THI 116 THI 118 ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 ENG 334
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
MAT 142 MAT 143 GSC 151 BCS 115
2. หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
- รายวิชาพืน้ ฐานทางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
CHM 100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CHM 100
CHM 110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
MAT 115 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
MAT 116 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 2
3(3-0-6) MAT 115
MAT 215 แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 3
3(3-0-6) MAT 116

รหัสวิชา
IEG 322
IEG 441



MEG 223
MEG 331

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) EEG 201
(Industrial Automation)
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1) IEG 322,
IEG 321
กลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6) EGR 221
อุณหพลศาสตร์ 1
3(3-0-6)

- กลุม่ ความรูด้ า้ นระบบงานและความปลอดภัย
(Work Systems and Safety)
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
IEG 332 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบ

IEG 351 การศึกษางานในอุตสาหกรรม
- กลุม่ ความรูด้ า้ นระบบคุณภาพ
(Quality Systems)
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IEG 320 ความน่าจะเป็นและสถิติ
สำหรับวิศวกร
IEG 333 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
IEG 434 การประกันคุณภาพ

3(3-0-6)

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6)
3(3-0-6) IEG 320
3(3-0-6)

- กลุม่ ความรูด้ ้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
(Economic and Finance)
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
IEG 331 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
IEG 432 การวิเคราะห์ตน้ ทุนใน
3(3-0-6) IEG 331
งานอุตสาหกรรม
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- กลุม่ ความรูด้ า้ นการจัดการการผลิตและดำเนินการ
(Production and Operations Management)
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6) IEG 320
IEG 311 การวิจยั การดำเนินงาน 1
IEG 312 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) IEG 311
IEG 341 คอมพิวเตอร์สำหรับ
1(0-3-1)
วิศวกรรมอุตสาหการ
IEG 412 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3(3-0-6) IEG 311
- กลุม่ ความรูด้ า้ นการบูรณาการวิธกี ารทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(Integration of Industrial Engineering Techniques)
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
IEG 423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) IEG 351
IEG 431 การจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
2.3.1 กลุม่ วิชาเลือกเสริมประสบการณ์วชิ าชีพ
9 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
IEG 498 เตรียมสหกิจศึกษา
3(1-4-4) ต้องได้รับ
วิศวกรรมอุตสาหการ
ความเห็นชอบ
IEG 499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 6(0-40-0) IEG 498
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3.2 กลุม่ วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 9 หน่วยกิต
เลือกเรียนวิชาจากกลุม่ ความรูต้ อ่ ไปนี้
- กลุม่ ความรูด้ า้ นวัสดุและกระบวนการผลิต
(Materials and Manufacturing Processes)
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
EGR 222 กลศาสตร์วศิ วกรรม 2
3(3-0-6) EGR 221
IEG 414 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6) IEG 321
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รหัสวิชา
IEG 421
IEG 426
MEG 371

รหัสวิชา
IEG 442
IEG 451

IEG 417
IEG 425

รหัสวิชา
IEG 433
IEG 435

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
กระบวนการผลิตขัน้ สูง
3(2-3-5) IEG 321
คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการออกแบบ 3(3-0-6) IEG 210
กลศาสตร์ของไหล 1
3(3-0-6)
- กลุม่ ความรูด้ า้ นระบบงานและความปลอดภัย
(Work Systems and Safety)
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
การจำลองระบบ
3(2-3-5) IEG 320
การยศาสตร์
3(2-3-5) IEG 351
- กลุม่ ความรูด้ า้ นระบบคุณภาพ
(Quality Systems)
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6) IEG 320
มาตรวิทยาและการสอบเทียบ
3(3-0-6) IEG 321,
IEG 333
- กลุม่ ความรูด้ ้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
(Economic and Finance)
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
การศึกษาความเป็นไปได้
3(3-0-6)
ของโครงการ
วิศวกรรมคุณค่า
3(3-0-6) IEG 331

รหัสวิชา
IEG 406
IEG 411
IEG 415
IEG 418
IEG 436
IEG 443

รหัสวิชา
IEG 405

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
การควบคุมมลพิษและการกำจัด 3(3-0-6)
ของเสียทางอุตสาหกรรม
การวิจยั การดำเนินงาน 2
3(3-0-6) IEG 311
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ 3(3-0-6) IEG 341
ในทางอุตสาหกรรม
การบริหารความเสีย่ งทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สนิ ค้าคงคลัง
3(3-0-6) IEG 312
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)
- กลุม่ ความรูด้ า้ นการบูรณาการวิธกี ารทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(Integration of IndustrialEngineering Techniques)
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
เรือ่ งเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) เป็นนักศึกษา
ปีสดุ ท้าย

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงื่อนไขรายวิชา
และได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา

- กลุม่ ความรูด้ า้ นการจัดการการผลิตและดำเนินการ
(Production and Operations Management)
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
IEG 401 กฎหมายงานวิศวกรรม
3(3-0-6) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบ

IEG 404 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

www.spu.ac.th

3(3-0-6) MEG 331
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

“ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ
ด้านการโรงแรม ท่องเที่ยว
การบิน และภาษา
พร้อมแข่งขันกับนานาชาติ”
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School of

Liberal Arts
คณะศิลปศาสตร์

www.spu.ac.th/liberal-arts
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School of Liberal Arts
คณะศิลปศาสตร์

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์

คณบดี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
พบ.ม. (การบริหารบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

D.B.A. (Business Administration), Nova Southeatern University
e-mail : monticha.kh@spu.ac.th

01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ อุสาหะ
รองคณบดี วิทยาเขตชลบุรี

03

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
กศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารย์ราณี อมรินทร์รัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Cert. (Special Hotel Management)ITM, Austria
Certi. (Training for the Trainer)PATA&TAT
Mini HRM in Human Resource Management มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

Ph.D. (Education), Southern Illinois University at Carbondale
e-mail : liberal@east.spu.ac.th

e-mail : Ranee.am@spu.ac.th

02

ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์

รองคณบดี
และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
B.A. (Liberal Studies), Florida International University, U.S.A.

ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.ด. (บริหารการศึกษาและผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง)
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

04

อาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

M.S. (Business Education), Southern New Hampshire University,
U.S.A.
e-mail : sala.ya@spu.ac.th

e-mail : yuphawan.na@spu.ac.th

AW_Manual_Shool_2013.indd 30

1/23/13 10:43 AM

05

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิงจุฑามาศ สุคนธา
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

07

M.A. (Instruction & Curriculum) California Polytechnic State
University, U.S.A.
Cert.Teaching English as a Foreign Language Singapore

อาจารย์สุวรรณา คงสุริยะนาวิน
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Cert. for successful completion of English Movie Translation :
Dubbing Thammasat University
Cert. for successful completion of English Movie Translation :
Subtitles Thammasat University

e-mail : juthamas.su@spu.ac.th

e-mail : suwanna.ko@spu.ac.th

06

อาจารย์สุจินต์ สุขะพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ศศ.บ. (การโรงแรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ศูนย์กลางธัญบุรี (คลอง6)

MA. (Hospitality Management) University of Derby, Buxton,
England
PGD. (Hotel Operations Management) Swiss Hotel
Management School (SHMS), Leys in, Switzerland

08

นางสาวสายฝน กล้าเดินดง

ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การจัดการองค์การ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : saifon.kl@spu.ac.th

e-mail : sujin.su@spu.ac.th
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ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง

ชัยวัฒน์ เอมวงศ์

ชาตรี ไชยเรือน

ชัยกรณ์ ศรีสุวรรณ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ตำ�แหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดฯ
ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

ตำ�แหน่ง : ผู้ช่วยสำ�นักงาน แผนกบุคคล
ประจำ�องค์การอาหารโลก สหประชาชาติ

ตำ�แหน่ง หัวหน้าสาขาธุรกิจการบิน
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

“ความภาคภู มิ ใจในการเข้ า ศึ ก ษาในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีปทุมได้เริ่มตั้งแต่การเลือกคณะที่ตัวผมเองไม่เคยคิดว่าจะได้เรียน
เพราะว่าเปน็ คนทีไ่ ม่มนั่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเอง จนกระทัง่
ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้ และได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหลักสูตรการเรยี นการสอนของคณะ
อาจารย์ที่มีประสิทธิภาพและรวมทั้งคณะอาจารย์ที่มีความรู้ความ
สามารถในการถ่ายทอดวิชาให้ ทำ�ให้ผมได้รับความรู้อย่างมากมาย
และกล้าที่จะพูดได้เต็มปากว่า ผมจบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและผม
ก็ภูมิใจในมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสดีๆ ในการทำ�กิจกรรมต่างๆ
มากมาย ผมต้องขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
ทุกท่านที่สอนผมจนผมได้มีวันนี้”

ความประทับใจที่มีต่อสาขาภาษาอักฤษสื่อสารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม : กล่าวได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่ที่ทำ�ให้ผมได้มี
โอกาสได้เข้าไปทำ�งานในอุตสาหกรรมการบริการและการบินได้อย่าง
ภาคภูมิใจ เพราะว่าทางคณาจารย์ในสาขาไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ สละ,
อาจารย์ จุฑามาศ และ อ.สุพักตราท่านเหล่านี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้านภาษาอย่างแท้จริง ตลอดกับ
หลักสูตรที่มีความพร้อมและอุปกรณ์ต่างไม่ว่าจะเป็นห้อง Lab ซึ่ง
ทำ�ให้ผมมีโอกาสฝึกและฑัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษได้มาก
ขึ้น และนอกจากนั้นทาง คณะ ยังได้ทำ�โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือ Internship ณ ประเทศ นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญ
อย่างยิง่ ทีท่ �ำ ให้นกั ศึกษาได้ใช้ความรูท้ เี่ รยี นมานำ�มาใช้ในสถานการณ์
จริง และเป็นการฝึกไหวพริบต่างๆเพื่อให้ได้เข้ากับการใช้ชีวิตอยู่ ณ
ต่างประเทศอย่างแท้จริง.

ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผมประทับ
ใจมากเพราะได้เรียนจริงและปฏิบัติจริง ท�ำให้ผมสามารถท�ำงานได้
เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อส�ำเร็จการศึกษาไป ทางคณะได้ติดตามลูกศิษย์
มาตลอด มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ดูแลทุกข์สุขแสดงความยินดีเมื่อ
ศิษย์ประสบความส�ำเร็จ และเป็นคู่คิดเมื่อลูกศิษย์ต้องการค�ำปรึกษา
ผมประทับใจมากๆ และดีใจแทนน้องๆ ที่ได้เป็นศิษย์ของศรีปทุมเช่น
เดียวกัน

AW_Manual_Shool_2013.indd 32

1/23/13 10:43 AM

คณะศิลปศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts Program

ชือ่ ปริญญาและอักษรย่อ

www.spu.ac.th

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลทีม่ คี วามจำเป็นอย่างสูงในการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแวดวงธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สือ่ สารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บณ
ั ฑิตเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านวิชาการ
และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกงานวิชาชีพในโครงการสหกิจศึกษา
เพือ่ ฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอก ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
"เส้นทางสูโ่ ลกวิชาชีพอุตสาหกรรมการโรงแรม "
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่โลกวิชาชีพด้าน การโรงแรม
ในอุตสาหกรรมการโรงแรม ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบ
ทีพ่ ร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์ และการจัดการเข้าไว้
ด้วยกัน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถทัง้ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
การคิดเชิงบูรณาการและทักษะการแก้ปัญหาอันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบ
ความสำเร็จในวิชาชีพ โดยนอกจากการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี นักศึกษามี
โอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์จากการฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
พร้อมทั้งมีการศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบ
อาชีพและมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสาขาวิชา อันได้แก่ โรงแรมทีม่ ี
ชือ่ เสียงเป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ สมาคมโรงแรม รวมถึงเป็นการสร้างโอกาส
ในการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
และอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งบัณฑิตจะมีความพร้อมและความมั่นใจใน
การเข้าสูโ่ ลกวิชาชีพทัง้ ในประเทศและระดับนานาชาติ

189

 

ชือ่ เต็ม (ภาษาไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ ว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)
ชือ่ ย่อ (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
ศศ.บ. (การจัดการการท่องเทีย่ ว)
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
ชือ่ เต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English for Business Communication)
Bachelor of Arts (Hotel Management)
Bachelor of Arts (Tourism Management)
Bachelor of Arts (Airline Business)
ชือ่ ย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English for Business Communication)
B.A. (Hotel Management)
B.A. (Tourism Management)
B.A. (Airline Business)
คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
ภาคปกติใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว และสาขาวิชาธุรกิจการบิน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

"เราสร้างผูน้ ำมืออาชีพ สูโ่ ลกแห่งอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว "
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่โลกวิชาชีพด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาใน
รูปแบบการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์ และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีท่ นั สมัย
และเป็นสากล พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ทางด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่
การงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ท ั ก ษะด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลที่สามารถจะวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง
การบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วได้อย่างเป็นอย่างดี นอกจากการเรียน
การสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์โดยเป็น
การฝึกภาคปฏิบัติ จัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักศึกษา
ได้สมั ผัสกับประสบการณ์จริง และมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทัง้ การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและ
มีสหกิจศึกษาหรือมีการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยทั้งนี้ได้มีการสร้าง
เครือข่ายการตกลงให้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เช่น กระทรวง
การท่องเทีย่ วและการกีฬา ฯลฯ ซึง่ ทำให้บณ
ั ฑิตพร้อมเข้าสูโ่ ลกวิชาชีพทัง้ ในประเทศ
และระดับนานาชาติ

“เราสร้างมืออาชีพสูโ่ ลกธุรกิจการบิน”
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ และ
รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตร
วิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบิน ทีส่ อดคล้องกับเนือ้ หาวิชาทีเ่ รียน
โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบินทีย่ ง่ั ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคพืน้
เอเซีย-แปซิฟิค หลักสูตรได้ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริการ
การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษา
ทีส่ าม ซึง่ เป็นจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ในการบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบิน
ให้เป็นไปตามปณิธานดังกล่าวข้างต้น การจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
เป็นทีย่ อมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ นักศึกษาจะมีโอกาส
ได้เรียนรู้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ฝึกฝน และหาประสบการณ์จากการเรียน
ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการลงมือปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินทั้งในภาครัฐและเอกชน
เนือ่ งจากมีเครือข่ายการตกลงให้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบัน
การศึกษา และหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบิน
อย่างกว้างขวาง เช่น บริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น
มัคคุเทศก์ (Tour Guide : Domestic, Inbound) ผู้นำเที่ยว (Tour Leader)
ผู ้ ป ระสานงานจั ด นำเที ่ ย วในประเทศ ระหว่ า งประเทศ (Tour Operation)
ผู้ประกอบการบริษัทจัดนำเที่ยว (The Tour Company) ตัวแทนการท่องเที่ยว
(Travel Agent) นอกจากนีย้ งั มีโอกาสทางอาชีพในองค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ งานธุรกิจเรือสำราญ ผู้จัดงาน
กิจกรรมพิเศษ เช่น งานแต่งงาน คอนเสิร์ต เทศกาลต่างๆ งานศูนย์ประชุม
ธุรกิจโลจิสติกส์ ท่องเที่ยว บริษัทส่งสินค้าไปในต่างประเทศ (เรือ เครื่องบิน)
ผูอ้ อกบัตรโดยสารเรือ เครือ่ งบิน รถไฟ และในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว พนักงานสำรองทีน่ ง่ั
ท่าอากาศยาน ธนาคาร (ในแหล่งท่องเที่ยว) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ
กองบังคับการตำรวจท่องเทีย่ ว กรมศุลกากร
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตของสาขาวิชาธุรกิจการบินสามารถนำความรู้และประสบการณ์
ไปใช้ประกอบอาชีพต่างๆ ในธุรกิจการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
พนั ก งานบริก ารผู้ โ ดยสารภาคพื้ น พนั ก งานในหน่ ว ยงานขนส่ ง สิ น ค้ า อากาศ
พนักงานอาคารและคลังสินค้า พนักงานหน่วยงานโภชนาการและครัวการบิน
พนักงานหน่วยงานการจัดการตารางบิน พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสายการบิน
พนักงานอำนวยการบิน (Flight Dispatcher) พนักงานในแผนกสำรองที่นั่งและ
งานบัตรโดยสาร ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสทางอาชีพในองค์กร หรือธุรกิจอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร
กรมการขนส่งทางอากาศ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และแผนกสำรองที่นั่ง
และจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษทั ตัวแทนการท่องเทีย่ ว การจัดการธุรกิจการบิน
และการขนส่งสินค้าอากาศ บริษทั ขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ บริษทั นำเข้าและส่งออก
บริษทั การบินพาณิชย์ บริษทั จำหน่ายตัว๋ โดยสารสายการบิน ท่าอากาศยานทัง้ ของภาครัฐ
www.spu.ac.th

และเอกชน งานบริการลูกค้าภาคพืน้ ดิน (Ground Handling Services) ธุรกิจสินค้า
ปลอดภาษี ฯลฯ

วัตถุประสงค์
1. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพและนำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เพือ่ ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
3. มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ
มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสำนึก ตลอดจน
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ทางด้านภาษาต่างประเทศแล้ว ยังมีความรอบรูใ้ นการประกอบอาชีพด้านการโรงแรม
การท่องเทีย่ ว และธุรกิจการบิน ฉะนัน้ ผูส้ ำเร็จการศึกษาจึงสามารถเลือกประกอบ
อาชีพได้ตามความสนใจและความถนัดของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในหน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร ธุรกิจด้านบริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจจัดประชุม บริษทั นำเทีย่ ว สายการบินทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงสถานศึกษา
ต่างๆ เป็นต้น

ผลงานเด่นของคณะ

www.spu.ac.th

 

1. นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานที่ภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นใน
ระดับชาติและนานาชาติ เช่น APEC, APSSA, ATBA เป็นต้น
2. นักศึกษาได้รบั รางวัลการประกวด National Public Speaking Contest
Story Telling Contest, การแข่งขัน Crossword, การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
ประกอบลีลา
3. นักศึกษาได้รบั รางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2548 ของสภากาชาดไทย
4. นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2547 2548
2549
5. นักศึกษาได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย
6. นักศึกษาได้รบั รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศในโครงการ The 6th
APEC Future Education Forum และ The 8th International ALCoB Conference
ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2553
7. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานใน
งานวันวิสาขบูชาโลก งานประชุมอธิการบดีโลก งานกีฬายุวชนโลก และงานกีฬา
มหาวิทยาลัยโลก
8. นักศึกษาได้รบั ทุนฝึกงาน IAESTE Thailand ในต่างประเทศ
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โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
52 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
34 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
รวม
137 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 121 HUM 122 HUM 123 HUM 124 HUM 125
HUM 126 HUM 127 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 105
SOC 106 SOC 107 SOC 109 SOC 110 SOC 111 SOC 112 SOC 113
SOC 114 SOC 115 SOC 116 SOC 117
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 116
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
98 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
52 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ENG 214 ทักษะการฟังและการพูด
3(2-2-5)
ENG 215 การพูดในที่ชุมชนเบื้องต้น
3(2-2-5)
ENG 216 การอ่านเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
ENG 221 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ENG 222
EBC 231
ITB 230
MBO 311
MGT 228
MKT 210
MKT 452
ITB 373
HRM 229
LAW 216
BCS 222
CMM 115

ชือ่ วิชา
ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟังและการพูดทางธุรกิจ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดตั้งธุรกิจใหม่
หลักการจัดการสมัยใหม่
หลักการตลาด
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
การจัดการการส่งออกและนำเข้า
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กฎหมายธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจ
การสือ่ สารเพือ่ การโน้มน้าวใจ
ในการนำเสนองานทางธุรกิจ
EBC 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้าน
ภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ
EBC 400 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
34 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
EBC 232 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
EBC 233 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
EBC 321 การแปลทางธุรกิจ (อังกฤษ-ไทย)
3(3-0-6)
EBC 322 การแปลทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ)
3(3-0-6)
EBC 331 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ 3(3-0-6)
EBC 332 การนำเสนอทางธุรกิจ
3(2-2-5)
EBC 411 การเตรียมตัวเพือ่ สอบวัดความสามารถ 3(2-2-5)
ทางภาษาอังกฤษ
EBC 431 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเจรจาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
EBC 441 การสือ่ สารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
www.spu.ac.th

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
EBC 498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ 1(0-2-1)
EBC 499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ 6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเลือกเสรีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศอื่นที่ระบุ (ด้านล่าง) หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยใน รายวิชาทีไ่ ม่เคยศึกษามาก่อนตามความสนใจของนักศึกษา จำนวน
9 หน่วยกิต (วิชาบังคับก่อนดูจากคำอธิบายรายวิชา)
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
KOR 211 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1
KOR 212 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2
KOR 215 ทักษะการอ่านภาษาเกาหลี
KOR 432 ภาษาเกาหลีเพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ ว
และตัวแทนท่องเทีย่ ว
KOR 433 ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์
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หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CBC 433
รหัสวิชา
JPN 211
JPN 212
JPN 215
JPN 432
JPN 433
รหัสวิชา
FRN 211
FRN 212
FRN 215
FRN 432
FRN 433

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชือ่ วิชา
การฟังและการพูดภาษาญีป่ นุ่ 1
การฟังและการพูดภาษาญีป่ นุ่ 2
ทักษะการอ่านภาษาญีป่ นุ่
ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ ว
และตัวแทนท่องเทีย่ ว
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ชือ่ วิชา
การฟังและการพูดภาษาฝรัง่ เศส 1
การฟังและการพูดภาษาฝรัง่ เศส 2
ทักษะการอ่านภาษาฝรัง่ เศส
ภาษาฝรัง่ เศสเพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ ว
และตัวแทนท่องเทีย่ ว
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
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2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
EBC 333 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจการโรงแรม
3(2-2-5)
EBC 334 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจการท่องเทีย่ ว
3(2-2-5)
EBC 335 ภาษาอังกฤษเพือ่ การจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
EBC 336 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
EBC 337 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเงินและการธนาคาร 3(2-2-5)
EBC 338 ภาษาอังกฤษเพือ่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
EBC 339 ภาษาอังกฤษเพือ่ การบัญชี
3(2-2-5)

รหัสวิชา
CHN 211
CHN 212
CHN 215
CBC 432

กลุม่ วิชาภาษาจีน
ชือ่ วิชา
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
ทักษะการอ่านภาษาจีน
ภาษาจีนเพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ ว
และตัวแทนท่องเทีย่ ว
ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
25 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
46 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
30 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศเพือ่ งานอาชีพ
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
137 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 121 HUM 122 HUM 123 HUM 124 HUM 125
HUM 126 HUM 127 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 105
SOC 106 SOC 107 SOC 109 SOC 110 SOC 111 SOC 112 SOC 113
SOC 114 SOC 115 SOC 116 SOC 117
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 116
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
25 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
HTI 111 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ 3(3-0-6)
HTI 112 การดำเนินงานธุรกิจทีพ่ กั แรม
3(3-0-6)
HTI 113 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
เพือ่ งานบริการ
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หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
HTI 114 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและการสือ่ สาร 3(3-0-6)
ข้ามวัฒนธรรม
HTI 200 บัณฑิตในอุดมคติด้านอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
การท่องเทีย่ วและการบริการ
HTI 211 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
การท่องเทีย่ วและการบริการ
HTI 212 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การท่องเทีย่ วและการบริการ
HTI 311 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพือ่
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
HTI 312 การเป็นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การท่องเทีย่ วและการบริการ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
46 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
HMT 211 การดำเนินงานส่วนหน้า
3(2-2-5)
HMT 212 การดำเนินงานส่วนแม่บา้ น
3(2-2-5)
HMT 213 การจัดการฝ่ายห้องพัก
3(3-0-6)
HMT 221 การดำเนินงานและการบริการ
3(2-2-5)
อาหารและเครือ่ งดืม่
HMT 222 การจัดการฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่
3(3-0-6)
HMT 326 การจัดการและบริการจัดเลีย้ ง
3(3-0-6)
HMT 327 การดำเนินงานการครัว
3(3-0-6)
HMT 331 การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 3(3-0-6)
ในอุตสาหกรรมบริการ
HMT 332 การจัดการพลังงานและสิง่ แวดล้อมในโรงแรม 3(3-0-6)
HMT 433 การตลาดโรงแรมและการขาย
3(3-0-6)
HMT 434 ระเบียบวิธวี จิ ยั สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(3-0-6)
HMT 435 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
HMT 436 สัมมนาธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
HMT 498 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการโรงแรม
1(1-2-0)
www.spu.ac.th

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
HMT 499 สหกิจศึกษาการจัดการโรงแรม
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

2.3.2 ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
เลือกเรียนภาษากลุม่ วิชาใดวิชาหนึง่ โดยเฉพาะต่อไปนี้
กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ENG 232 ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
ENG 233 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบตั งิ านฝ่ายห้องพัก 3(2-2-5)
ENG 234 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบตั ิงาน
3(2-2-5)
ฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่
ENG 335 การสือ่ สารภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
EBC 411 การเตรียมตัวเพือ่ สอบวัดความสามารถ 3(2-2-5)
ทางภาษาอังกฤษ
กลุม่ วิชาภาษาจีน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CHN 211 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
CHN 212 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
www.spu.ac.th

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
JPN 211
JPN 212
JPN 215
JPN 434
JPN 436

รหัสวิชา
FRN 211
FRN 212
FRN 215
FRN 434
FRN 436
รหัสวิชา
KOR 211
KOR 212
KOR 215
KOR 434
KOR 435

ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ทักษะการอ่านภาษาจีน
3(2-2-5)
ภาษาจีนสำหรับการปฏิบตั งิ านฝ่ายห้องพัก 3(2-2-5)
ภาษาจีนสำหรับการปฏิบัตงิ าน
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การฟังและการพูดภาษาญีป่ นุ่ 1
3(2-2-5)
การฟังและการพูดภาษาญีป่ นุ่ 2
3(2-2-5)
ทักษะการอ่านภาษาญีป่ นุ่
3(2-2-5)
ภาษาญีป่ นุ่ สำหรับการปฏิบตั งิ านฝ่ายห้องพัก 3(2-2-5)
ภาษาญี่ปุน่ สำหรับการปฏิบัตงิ าน
3(2-2-5)
ฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การฟังและการพูดภาษาฝรัง่ เศส 1
3(2-2-5)
การฟังและการพูดภาษาฝรัง่ เศส 2
3(2-2-5)
ทักษะการอ่านภาษาฝรัง่ เศส
3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการปฏิบัติงาน
3(2-2-5)
ฝ่ายห้องพัก
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการปฏิบัติงาน
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
ทักษะการอ่านภาษาเกาหลี
3(2-2-5)
ภาษาเกาหลีสำหรับการปฏิบตั งิ านฝ่ายห้องพัก 3(2-2-5)
ภาษาเกาหลีสำหรับการปฏิบตั ิงาน
3(2-2-5)
ฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงื่อนไขรายวิชา
และได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
30 หน่วยกิต
2.3.1 กลุม่ วิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
HMT 316 การจัดการและดำเนินงานห้องผ้า
3(3-0-6)
และห้องซักรีด
HMT 318 การดำเนินงานห้องดอกไม้เพือ่
3(3-0-6)
การตกแต่งสถานที่
HMT 323 การจัดการและดำเนินงานบาร์และเครือ่ งดืม่ 3(3-0-6)
HMT 324 การจัดการและดำเนินงานธุรกิจ
3(3-0-6)
ร้านกาแฟและเบเกอรี่
HMT 325 การจัดการและดำเนินงานภัตตาคาร
3(3-0-6)
HMT 336 การจัดการนันทนาการและกิจกรรมพิเศษ 3(3-0-6)

รหัสวิชา
CHN 215
CHN 434
CHN 435

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
25 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
46 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
30 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศเพือ่ งานอาชีพ
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
137 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 121 HUM 122 HUM 123 HUM 124 HUM 125
HUM 126 HUM 127 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 105
SOC 106 SOC 107 SOC 109 SOC 110 SOC 111 SOC 112 SOC 113
SOC 114 SOC 115 SOC 116 SOC 117
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 116
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
25 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
HTI 111 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ 3(3-0-6)
3(3-0-6)
HTI 112 การดำเนินงานธุรกิจทีพ่ กั แรม
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หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
HTI 113 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
เพือ่ งานบริการ
HTI 114 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและการสือ่ สาร 3(3-0-6)
ข้ามวัฒนธรรม
HTI 200 บัณฑิตในอุดมคติด้านอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
การท่องเทีย่ วและการบริการ
HTI 211 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
การท่องเทีย่ วและการบริการ
HTI 212 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การท่องเทีย่ วและการบริการ
HTI 311 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพือ่
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
HTI 312 การเป็นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การท่องเทีย่ วและการบริการ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
46 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
TMT 221 การจัดการธุรกิจนำเทีย่ ว
3(3-0-6)
และตัวแทนท่องเทีย่ ว
TMT 222 มรดกไทยเพือ่ การท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
TMT 223 การวางแผนและการจัดนำเทีย่ ว
3(3-0-6)
TMT 224 งานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
TMT 225 การท่องเทีย่ วในกลุม่ ประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
TMT 321 การบัญชีและการจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
สำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ ว
TMT 322 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
TMT 323 การตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ ว 3(3-0-6)
TMT 324 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเทีย่ ว 3(3-0-6)
TMT 421 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
3(3-0-6)
สำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ ว
www.spu.ac.th

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
TMT 422 การวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ ว
อย่างยัง่ ยืน
TMT 423 ระเบียบวิธวี จิ ยั สำหรับอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว
TMT 424 สัมมนาการจัดการการท่องเทีย่ ว
TMT 498 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการการท่องเทีย่ ว
TMT 499 สหกิจศึกษาการจัดการการท่องเทีย่ ว

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1-(0-2-0)
6(0-40-0)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

www.spu.ac.th

197

 

2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
30 หน่วยกิต
2.3.1 กลุม่ วิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
TMT 231 การจัดการงานบริการสำหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
TMT 232 การจำหน่ายบัตรโดยสารและการสำรองทีน่ ง่ั 3(3-0-6)
ของสายการบิน
TMT 233 การจัดการธุรกิจการประชุม นิทรรศการ 3(3-0-6)
และการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล
TMT 234 การจัดการงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ 3(3-0-6)
TMT 235 การจัดการธุรกิจเพือ่ การพักผ่อนและบันเทิง 3(3-0-6)
TMT 236 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3(3-0-6)
TMT 331 การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
TMT 332 การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
TMT 333 การจัดการการท่องเทีย่ วทางทะเล
3(3-0-6)
TMT 334 การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ 3(3-0-6)
และวัฒนธรรม
TMT 335 การจัดการการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

2.3.2 ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
เลือกเรียนภาษากลุม่ วิชาใดวิชาหนึง่ โดยเฉพาะต่อไปนี้
กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ENG 232 ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5)
3(2-2-5)
ENG 236 ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมการบิน
ENG 326 ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการทีพ่ กั แรม
3(2-2-5)
ENG 327 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ ว
3(2-2-5)
และตัวแทนท่องเทีย่ ว
ENG 428 ภาษาอังกฤษเพือ่ มัคคุเทศก์
3(2-2-5)
กลุม่ วิชาภาษาจีน
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CHN 211 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
CHN 212 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
CHN 215 ทักษะการอ่านภาษาจีน
3(2-2-5)
CBC 432 ภาษาจีนเพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ ว
3(2-2-5)
และตัวแทนท่องเทีย่ ว
CBC 433 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
JPN 211 การฟังและการพูดภาษาญีป่ นุ่ 1
3(2-2-5)
JPN 212 การฟังและการพูดภาษาญีป่ นุ่ 2
3(2-2-5)
JPN 215 ทักษะการอ่านภาษาญีป่ นุ่
3(2-2-5)
JPN 432 ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ ว
3(2-2-5)
และตัวแทนท่องเทีย่ ว
JPN 433 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)

รหัสวิชา
FRN 211
FRN 212
FRN 215
FRN 432
FRN 433

 

รหัสวิชา
KOR 211
KOR 212
KOR 215
KOR 432
KOR 433

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
ชือ่ วิชา
การฟังและการพูดภาษาฝรัง่ เศส 1
การฟังและการพูดภาษาฝรัง่ เศส 2
ทักษะการอ่านภาษาฝรัง่ เศส
ภาษาฝรัง่ เศสเพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ ว
และตัวแทนท่องเทีย่ ว
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี
ชือ่ วิชา
การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1
การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2
ทักษะการอ่านภาษาเกาหลี
ภาษาเกาหลีเพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ ว
และตัวแทนท่องเทีย่ ว
ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงื่อนไขรายวิชา
และได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต
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หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ALB 114 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)
ALB 115 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและการสือ่ สาร 3(3-0-6)
ข้ามวัฒนธรรม
ALB 116 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในธุรกิจการบิน 2(1-2-5)
ALB 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านธุรกิจการบิน 1(0-2-1)
ALB 211 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายการบิน 3(3-0-6)
ALB 311 การขายและการตลาดสำหรับ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการบริการ
ALB 312 การบริหารเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
3(3-0-6)
สำหรับอุตสาหกรรมบริการ
2.2 กลุม่ วิชาชีพ
62 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
47 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ALB 221 การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน 3(3-0-6)
ALB 222 การบริการผูโ้ ดยสารภาคพืน้
3(3-0-6)
ALB 223 ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการผูโ้ ดยสารภาคพืน้ 2(1-2-5)
ALB 224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ดา้ นธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
ALB 225 การจัดการตารางการบิน
3(3-0-6)
ALB 226 ธุรกิจขนส่งสินค้าอากาศ
3(3-0-6)
ALB 227 อาคารและคลังสินค้า
3(3-0-6)
ALB 321 การวิจยั เพือ่ ธุรกิจการบิน
3(2-2-6)
ALB 323 การบริหารทรัพยากรการบิน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ALB 324 โภชนาการและครัวการบิน
ALB 325 สัมมนาธุรกิจการบิน
3(2-2-6)
ALB 326 การสำรองทีน่ ง่ั และงานบัตรโดยสาร
3(2-2-6)
ALB 327 การบริการผูโ้ ดยสารบนเครือ่ งบิน
3(3-0-6)
ALB 328 ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการผูโ้ ดยสาร
2(1-2-5)
บนเครื่องบิน
ALB 498 เตรียมสหกิจศึกษาด้านธุรกิจการบิน
1(1-2-0)
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-12 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
27 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพ
62 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
47 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
137 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 105 SOC 106
SOC 109
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-12 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 116
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
27 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ALB 111 ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
ALB 112 จิตวิทยาการบริการและศิลปะการติดต่อ 3(3-0-6)
ALB 113 บุคลิกภาพและการพัฒนาอัตลักษณ์
3(3-0-6)

 

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ALB 499 สหกิจศึกษาด้านธุรกิจการบิน
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.2.2 วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ALB 231 การบริหารข่าวสารและประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
เพือ่ ธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
ALB 232 การเตรียมความพร้อมเพือ่ งานบริการ
บนเครื่องบิน
ALB 233 การจัดการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ 3(3-0-6)
ALB 234 การบริการหลุมจอดสายการบิน
3(3-0-6)
ALB 299 ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
ALB 331 การพยากรณ์ดา้ นการบินและ
3(3-0-6)
อุตนุ ยิ มวิทยาการบิน
ALB 332 การจัดการความเสีย่ งในธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
3(2-2-6)
ALB 333 ราคาและบัตรโดยสาร
ALB 334 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)

- กลุม่ วิชาภาษาฝรัง่ เศส
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
FRN 331 ภาษาฝรัง่ เศส 1
FRN 332 ภาษาฝรัง่ เศส 2
FRN 333 ภาษาฝรัง่ เศส 3
FRN 424 ภาษาฝรัง่ เศสเพือ่ อาชีพ
- กลุม่ วิชาภาษาญีป่ นุ่
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
JPN 331 ภาษาญีป่ นุ่ 1
JPN 332 ภาษาญีป่ นุ่ 2
JPN 333 ภาษาญีป่ นุ่ 3
JPN 424 ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ อาชีพ
- กลุม่ วิชาภาษาเกาหลี
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
KOR 331 ภาษาเกาหลี 1
KOR 332 ภาษาเกาหลี 2
KOR 333 ภาษาเกาหลี 3
KOR 424 ภาษาเกาหลีเพือ่ อาชีพ

2.2 กลุม่ วิชาทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
เลือกภาษากลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง
กลุม่ วิชาไม่ตำ่ กว่า 2.00 จึงจะถือว่าสอบผ่าน
- กลุม่ วิชาภาษาจีน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
CHN 331 ภาษาจีน 1
CHN 332 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
CHN 333 ภาษาจีน 3
3(2-2-5)
CHN 424 ภาษาจีนเพือ่ อาชีพ
3(2-2-5)
- กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ENG 332 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ENG 335 การสือ่ สารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG 336 วาทการและการนำเสนอ
3(2-2-5)
ENG 338 การเตรียมตัวเพือ่ การทดสอบภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
แบบสมิทธิภาพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมตามเงือ่ นไขรายวิชาและ
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์์

“สร้างสรรค์งานออกแบบที่มีคุณค่า
ด้วยทักษะที่เป็นเลิศด้านศิลปะ”
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School of Architecture
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน
คณบดี

ศ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : seri.ph@spu.ac.th

04

อาจารย์ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์

หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : thanongsak.ra@spu.ac.th

01

อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์
รองคณบดี

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

05

M.Sc. (Architecture and Urban Design),
Columbia University, New York U.S.A.

ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

ผู้อ�ำ นวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

M.Sc. (Urban Environmental Management) Asian Institute of
Technology
Dr.rer.pol. (Planning), University of Kassel, Germany

e-mail : pawin.su@spu.ac.th

e-mail : nattawut.us@spu.ac.th

02

อาจารย์กนกวรรณ อุสันโน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน

06

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์

ผู้อ�ำ นวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
e-mail : phakphum.ar@spu.ac.th

e-mail : kanokwan.us@spu.ac.th

03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล เสาร์ชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คอ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร

07

นางสาวพรพิศ สันทัด

ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : pornpit.su@spu.ac.th

e-mail : tharadol.so@spu.ac.th
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ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง

สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นักออกแบบอิสระ
เจ้าของBrand “Surasekk”
ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารออกแบบชื่อดังของ
เกาหลีใต้ Designnet Magazine ให้เป็น “36 Next Young
Designer in Asia 2010”
Top 5 Coming Up Designer in Thailand 2011
โดย Surface Asia Magazine 2011
One of the ten Thai creative awards 2011
(Design category) จาก The Office of Knowledge Management and Development (OKMD), Thailand
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ปริสสร พันธ์รักพงศ์

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ตำ�แหน่ง สถาปนิก
บริษัท Vanguard Architects จำ�กัด
ตัง้ แต่จบมาก็ได้เข้าทำ�งานทีบ่ ริษทั Vanguard Architects
โดยเดิมที่ได้ท�ำ ฝ่าย presentation แล้วมาเป็นสถาปนิกในเวลาต่อมา
การเรยี นทีค่ ณะสถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุมทำ�ให้เรามีองค์ความ
รูท้ สี่ ามารถออกไปทำ�งานจริงได้ ตัง้ แต่เรอื่ งการออกแบบ คือ ได้พนื้
ฐานการออกแบบจากที่เรียนในหลักสูตรที่ค่อนข้างดี หมายถึง งาน
ทีท่ �ำ ตอนเรยี นมันได้ใช้ในชีวติ จริงทัง้ วิธคี ดิ กระบวนการออกแบบ วิธี
การแก้ปญ
ั หาทางสถาปัตยกรรม ความรูด้ า้ นอืน่ ๆก็เปน็ องค์ประกอบ
สำ�คัญ เชน่ วิชาการก่อสร้าง คิดว่าตอนทีเ่ รยี นอยูไ่ ด้เรยี นรูเ้ ยอะมาก
ทั้งกลวิธีในการออกแบบ การประสานงาน การใช้ไหวพริบ มันช่วย
ให้เราสามารถปรับตัวได้ในการทำ�งาน

วีรฎา บุนนาค

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ตำ�แหน่ง Interior Designer , Prop Stylist
บริษัท A 49 House Design จำ�กัด
ความรู้จากที่ได้เรียนมาในหลักสูตร สามารถนำ�มาปรับ
ใช้ในการทำ�งานวิชาชีพได้ โดยเฉพาะพื้นฐานทางด้านการออกแบบซึ่ง
ในปัจจุบันกำ�ลังดูแลอยู่ 4 Project ทำ�ตั้งแต่คิด concept ไปจนถึง
งานก่อสร้างหน้า site งาน และได้ทำ�หน้าที่เป็น Prop Stylist ในการ
เลือก Furniture และ Prop ให้กับเจ้าของโครงการ คิดว่าหการจะเป็น
นักออกแบบที่ดีได้นั้น งานที่ออกแบบจะต้องนำ�มาสร้างจริงได้ด้วย
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Architecture Program in Architecture
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Fine and Applied Arts Program

ชือ่ ปริญญาและอักษรย่อ

www.spu.ac.th

ผลงานเด่นของคณะ
พ.ศ. 2555 รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3
จากโครงการประกวดผลงานออกแบบระดับชาติ หัวข้อ "บ้านอยูก่ บั น้ำ" HOUSE
LIVING FLOOD DESIGN COMPETITION 2012 BY SCG EXPERIENCE
จัดโดยบริษทั เอสซีเจ จำกัด (มหาชน)
รางวัล Gold Award 1 รางวัล Silver Award 1 รางวัล และรางวัล Bronze
Award 2 รางวัล จากโครงการประกวดผลงานออกแบบระดับชาติ "NIPPON PAINT
YOUNG DESIGNER AWARD 2012/THAILAND" หัวข้อ "Redefine Recreate
Revive Redesigning spaces for a greener future"
พ.ศ. 2553 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นำโดยนายวิชญ์ชาญ หวานชิต และนายศุภกร สุนทรารักษ์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ 2
จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในการประกวดคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทย เพือ่ ไป
ประกวดแบบนานาชาติของนักศึกษาในโครงการประกวดแบบ Children's Resource
Center ของ ARCASIA หรือ สมาคมสถาปนิกเอเชีย
พ.ศ. 2553 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
นำโดยนายฐานันดร ดวงจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลจาก
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ชือ่ เต็ม (ภาษาไทย)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
ชือ่ ย่อ (ภาษาไทย)
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
ศป.บ. (การออกแบบภายใน)
ชือ่ เต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Architecture (Architecture)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Interior Design)
ชือ่ ย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.Arch. (Architecture)
B.F.A. (Interior Design)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการสอน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจาก ทบวงมหาวิทยาลัย (ชือ่ ในขณะนัน้ ) เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน
2540 และการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา จากคณะกรรมการการควบคุม
วิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2541
คณะได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิม่ รายวิชาทางด้านเทคโนโลยีและพลังงาน
เพือ่ ตอบสนองนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นพลังงานและอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
และเพือ่ ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นสำคัญ หลักสูตร
ที่ปรับปรุงของคณะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 และได้ดำเนินการใช้เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา คณะฯ ได้เปิดดำเนินการสอนอีก
1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจทิ ลั อาร์ตส์
และสาขาวิชาการออกแบบภายใน

และในปีการศึกษา 2551 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดิจทิ ลั อาร์ตส์ ได้ยา้ ยไปอยู่ School of Digital Media
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
รับผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร
ใช้เวลาเรียน 5 ปี
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตจะต้องสอบผ่านทุกวิชา
หน่วยกิตรวมทัง้ สิน้ 167 หน่วยกิต โดยมีคา่ เฉลีย่ สะสมไม่นอ้ ยกว่า 2.00 และฝึก
ปฏิบตั ิงานในสำนักงานสถาปนิกหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 210 ชัว่ โมง
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
รับผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
จะต้องสอบผ่านทุกวิชาหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 140 หน่วยกิต โดยมีค่าเฉลี่ยสะสม
ไม่นอ้ ยกว่า 2.00 และผ่านการฝึกปฏิบตั งิ านในสำนักงานสถาปนิก สำนักงานออกแบบ
ภายในหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 210 ชัว่ โมง



การประกวดแบบของนักศึกษาในโครงการประกวดแบบ Student Design Contest
2010 ของ Siam Yamato Steel (THE SYS)
พ.ศ. 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับ
รางวัลการออกแบบนิทรรศการสถาบันการศึกษาดีเด่น อันดับที่ 2 จากสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมถ์ งานสถาปนิก'54 (ASA11)
พ.ศ. 2551 ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน
นำโดยนางสาววีรฎา บุนนาค นางสาวเพชรตะวัน รุชะฎา และนายปัญญา หาญหม่อง
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดภาวะ
โลกร้อนในโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารออกแบบประจำปี 2551 จัดโดยสภาวิชาการ
สถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบแห่งประเทศไทย ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์
สยามพารากอน
พ.ศ. 2549 นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ได้รบั รางวัลความคิดยอดเยีย่ มดีเด่น (The Top Most Distinguished Idea Prize)
จากผลงาน “ธนาคารความคิด” ในการประกวด Experimental Design งานสถาปนิก’49
ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2549 นายธนุช ขันติกาโร หัวหน้าทีมและนักศึกษาทัง้ 3 สาขาของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือและร่วมแรง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตผลงาน
การออกแบบบู๊ธแสดงผลงานนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์
ด้านการใช้พน้ื ที่ ในงานสถาปนิก 49 จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2549 นายไชยพศ สุรภุชงค์ นายเกษม อภินนั ทคุณ นายภาคภูมิ แสงเลิศ
นายไชโย กลิน่ จันทร์แดง นายอดิสรณ์ อันสงคราม นายพีรศักดิ์ หงษ์สวุ รรณ ได้รบั
รางวัลประเภท Problem Solving หัวข้อ Hopewell Rebon ในโครงการ Student
Design Workshop จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงานชือ่
Sense of Environment
พ.ศ. 2549 นางสาวนันทิญา ยารังฝัน้ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Student Workshop
ได้รบั รางวัล ที่ 1 ในงาน Interior In Trend 2006 หัวข้อ มุง้ /Soft Memebrane-An
Exploration of Contemporary Interior Conditions
พ.ศ. 2548 ทีมนักศึกษาสาขาวิ ช าสถาปัตยกรรม ได้ ร ั บรางวัลที่ 2
การประกวดแบบระดับนานาชาติ หัวข้อ “Integrated Communities : A Society
for All Ages” กับชื่อผลงาน “Pak Kred/Thai-Mon Community” จัดโดย
The International Council for Caring Communities, UN-HABITAT รับรองโดย
The Association of Collegiate Schools of Architecture
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พ.ศ. 2548 นายสุรเสกข์ ยุทธิวฒ
ั น์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมร่วมกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ ชือ่ ทีม สมหวัง
ผลงานชือ่ Co-Ordinate ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแบบ
“Experimental Design : Missing Spirit” ในงานสถาปนิก’48 จัดโดย
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2548 นายสมชัย ชัยริน นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน
ร่วมกับทีมนักศึกษาจากสถาบันอืน่ ร่วมทำ Workshop หัวข้อ “The Lost Place” ได้รบั
รางวัลที่ 1 ในงาน In Trend Interior, Interior in Trend’ 05 จัดโดยสมาคมมัณฑนากร
แห่งประเทศไทย และสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2548 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล ที่ 1
ในการประกวดแบบบ้านมัน่ คง จากผลงานชือ่ “บ้านดินสามัคคี” จัดโดยสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2547 นายมณฑล บุญเตี้ย และนายภาณุรัตน์ โพธิ์งาม นักศึกษา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดออกแบบบ้าน ในงาน
ครบรอบ 31 ปี การเคหะแห่งชาติ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็ลทรัล พลาซา ลาดพร้าว
พ.ศ. 2547 นายชัยทัต ศรีสดุ าวรรณ และนายเอกพล พุม่ เกตุ นักศึกษา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ระดั บ เยาวชนภาคกลางตอนล่ า ง
จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2546 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สร้างชื่อระดับนานาชาติ
ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Honorable) จากสมาพันธ์สถาปนิกนานาชาติหรือ UIA
จากการประกวดแบบ หัวข้อ “Celebration of Cities” จากผลงานชือ่ “Recreating
the Pedestrain Shopping Street along the Old Waterway”
พ.ศ. 2544 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สร้างชื่อระดับนานาชาติ
ได้รับ รางวัล ชนะเลิศ จากสมาพั น ธ์ส ถาปนิ ก นานาชาติ หรื อ UIA ในหั ว ข้อ
“สถาปัตยกรรมและเมืองในศตวรรษที่ 21” ณ กรุงปักกิง่ ประเทศจีน จากผลงานชือ่
“ชีวติ ใหม่ในชุมชนเก่าทีเ่ กาะเกร็ด”
พ.ศ. 2541 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สร้างชื่อในการประกวด
แบบระดับนานาชาติ ได้รบั รางวัล Alexandros Tombazis จากสมาพันธ์สถาปนิก
นานาชาติ หรือ UIA จากผลงานชือ่ “Bangkok Kitchen” ในหัวข้อ “สถาปัตยกรรม
และการขจัดความยากจน”
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม
อาทิ สถาปนิก นักออกแบบ รวมถึงการวางแผนการจัดทำโครงการและควบคุม
การก่อสร้าง การใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม ฯลฯ นอกจากนั้น
แนวทางเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษารู้จักคิดอย่างมีขั้นตอนและสร้างสรรค์
รู้จักการวิเคราะห์ พิจารณาความสำคัญ การวางแผนและแก้ปัญหา ทำให้สามารถ
นำความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายในเป็นผู้ที่มีพื้นฐาน
ความรูเ้ พือ่ การประกอบวิชาชีพทีห่ ลากหลาย ได้แก่ นักออกแบบตกแต่งภายในผูบ้ ริหาร
จัดการระบบงานออกแบบภายใน รวมทั้งนักวางแผนจัดการโครงการก่อสร้าง
งานตกแต่งภายในและในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น นักออกแบบเครื่องเรือน
นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง ที่ปรึกษา นักวิชาการ นักวิจัยด้าน
การออกแบบภายใน โดยสามารถประกอบวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในสถาบัน
ของรัฐและเอกชน ตลอดจนการประกอบวิชาชีพอิสระ
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โครงสร้างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต



สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี รวม 167 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
131 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
41 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
81 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
167 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 126 HUM 121 HUM 411 PHR 100 SOC 106
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 150 GSC 151 MAT 142 MAT 143
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
131 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
41 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ARC 151 เทคโนโลยีการก่อสร้างและอุปกรณ์อาคาร 1 3(1-4-4)
ARC 161 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
ARC 162 พืน้ ฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 4(1-6-5)
ARC 163 กราฟฟิกเพือ่ การนำเสนอทางสถาปัตยกรรม 1 3(1-4-4)
ARC 164 กราฟฟิกเพือ่ การนำเสนอทางสถาปัตยกรรม 2 3(1-4-4) ARC 163
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รหัสวิชา
ARC 171
ARC 201
ARC 221

ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมไทย
2(2-0-4)
กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 2(2-0-4)
เกณฑ์และกระบวนการออกแบบ
2(2-0-4) ARC 111
สถาปัตยกรรม 1
ARC 222 เกณฑ์และกระบวนการออกแบบ
2(2-0-4) ARC 231
สถาปัตยกรรม 2
ARC 261 คอมพิวเตอร์ชว่ ยออกแบบและเขียนแบบ 1 3(1-4-4)
ARC 262 คอมพิวเตอร์ชว่ ยออกแบบและเขียนแบบ 2 3(1-4-4) ARC 261
ARC 273 ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมโลก 1
2(2-0-4)
2(2-0-4)
ARC 274 ประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรมโลก 2
ARC 302 การวิเคราะห์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 2(2-0-4) ARC 201
ARC 328 ทฤษฎีและการวิพากษ์ในงานออกแบบ 2(2-0-4)
สถาปัตยกรรม
ARC 358 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในสถาปัตยกรรม 3(2-3-5)
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
81 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
ARC 111 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
4(1-6-5) ARC 162
ARC 231 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
3(0-6-3) ARC 111
ARC 232 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
3(0-6-3) ARC 231
ARC 252 เทคโนโลยีการก่อสร้างและอุปกรณ์อาคาร 2 3(1-4-4) ARC 151
ARC 253 เทคโนโลยีการก่อสร้างและอุปกรณ์อาคาร 3 4(2-4-6) ARC 252
ARC 272 พืน้ ฐานสถาปัตยกรรมไทย
3(2-3-5)
ARC 301 ภูมสิ ถาปัตยกรรมและผังบริเวณ
3(2-3-5)
ARC 303 การออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 1 2(2-0-4) ARC 302
ARC 323 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมชัน้ สูง 1 2(2-0-4) ARC 232
ARC 324 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมชัน้ สูง 2 2(2-0-4) ARC 333
ARC 333 ปฏิบตั กิ ารออกแบบสถาปัตยกรรมชัน้ สูง 1 3(0-6-3) ARC 232
ARC 334 ปฏิบตั กิ ารออกแบบสถาปัตยกรรมชัน้ สูง 2 3(0-6-3) ARC 333
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รหัสวิชา
ARC 354
ARC 355
ARC 403
ARC 404
ARC 405
ARC 425
ARC 426
ARC 435
ARC 436
ARC 456
ARC 499
ARC 517

รหัสวิชา
ARC 387
ARC 388
ARC 487
ARC 488

กลุ่มรายวิชาด้านการจัดการทางสถาปัตยกรรม
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การจัดการโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรอาคาร
3(3-0-6)
การจัดการสำนักงานด้านสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)

รหัสวิชา
ARC 397
ARC 398
ARC 497
ARC 498

กลุ่มรายวิชาด้านสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน
ชือ่ วิชา
สถาปัตยกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืน
การจัดการพลังงานในสถาปัตยกรรม
ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมและการอนุรกั ษ์
สถาปัตยกรรม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม


ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
เทคโนโลยีการก่อสร้างและอุปกรณ์อาคาร 4 4(2-4-6) ARC 253
เทคโนโลยีการก่อสร้างและอุปกรณ์อาคาร 5 4(2-4-6) ARC 354
การประมาณราคาก่อสร้าง
2(2-0-4)
การออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 2 2(2-0-4) ARC 302
การวางผังเมือง
2(2-0-4)
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมชัน้ สูง 3 2(2-0-4) ARC 334
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมชัน้ สูง 4 2(2-0-4) ARC 435
ปฏิบตั กิ ารออกแบบสถาปัตยกรรมชัน้ สูง 3 3(0-6-3) ARC 334
ปฏิบตั กิ ารออกแบบสถาปัตยกรรมชัน้ สูง 4 3(0-6-3) ARC 435
เทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบอาคาร 6 3(1-4-4) ARC 355
เตรียมสหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม
1(0-2-1)
เตรียมวิทยานิพนธ์
3(1-4-4) ARC 426,
ARC 436,
ARC 456
ARC 537 วิทยานิพนธ์
9(0-18-9) ARC 517
ARC 599 สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร

2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
9 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้
กลุ่มรายวิชาด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ARC 391 การออกแบบชุมชนเมือง
3(3-0-6)
ARC 392 การออกแบบเพือ่ มวลชน
3(3-0-6)
ARC 491 การออกแบบเพือ่ บรรเทาสาธารณภัย
3(3-0-6)
ARC 492 การค้นคว้าหัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
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โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต



สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ปี รวม 140 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
25 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
73 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
140 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 126 SOC 106 SOC 114 PHR 100
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 THI 116 ENG 213 ENG 324
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
MAT 142 GSC 150 GSC 151 BCS 115 BCS 217
หมายเหตุ : รายละเอียดวิชาเป็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชา
ทีก่ ำหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไปต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IND 131 ลายเส้นพืน้ ฐาน
IND 132 การเขียนแบบตกแต่งภายใน
IND 133 การจัดองค์ประกอบศิลป์
IND 134 พืน้ ฐานการออกแบบ
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104 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4) IND 131
3(1-4-4) IND 133

รหัสวิชา
IND 135
IND 136
IND 141

ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
การยศาสตร์กบั การออกแบบภายใน
3(1-4-4)
ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ การออกแบบ
3(1-4-4)
ประวัตศิ ลิ ปะตะวันตกในการออกแบบ 2(2-0-4)
ตกแต่งภายใน
IND 142 รูปแบบศิลปะไทยในการตกแต่งภายใน 2(2-0-4)
IND 191 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบ
3(1-4-4)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IND 111 การออกแบบภายใน 1

IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND

212
213
251
252
261
292
293
314
315
316

IND
IND
IND
IND
IND

354
355
381
394
417

การออกแบบภายใน 2
การออกแบบภายใน 3
วัสดุและการก่อสร้างตกแต่งภายใน
การก่อสร้างตกแต่งภายใน
การออกแบบเครือ่ งเรือน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
คอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบ 1
การออกแบบภายใน 4
การออกแบบภายใน 5
การจัดทำรายละเอียดโครงการ
การออกแบบภายใน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบอาคาร
การออกแบบแสงสว่าง
หลักปฏิบตั วิ ชิ าชีพในการออกแบบภายใน
คอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบ 2
การออกแบบภายในขัน้ สูง

73 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
4(2-4-6) IND 132,
IND 134,
IND 135
5(2-6-7) IND 111
5(2-6-7) IND 212
3(2-3-5) IND 134
3(2-3-5) IND 251
3(1-4-4) IND 135
3(1-4-4)
3(1-4-4)
5(2-6-7) IND 213
5(2-6-7) IND 134
3(3-0-6) IND 314
2(2-0-4)
2(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
5(2-6-7)

IND 252

IND 315
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รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IND 418 เตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบภายใน
IND 419 ศิลปนิพนธ์การออกแบบภายใน

IND 498 เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบภายใน
IND 499 สหกิจศึกษาการออกแบบภายใน

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4) IND 315,
IND 316
9(0-18-9) IND 354,
IND 417,
IND 418
1(0-2-1)
6(0-40-0) IND 315,
IND 498

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร โดยกำหนดรายวิชาทีใ่ ช้ทดแทน
สหกิจดังนี้ (รวมรายวิชาทีท่ ดแทนสหกิจศึษา 6 หน่วยกิต)
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IND 300 การฝึกงานออกแบบภายใน
0
IND 382 เศรษฐศาสตร์การออกแบบภายใน
3(3-0-6)
IND 394 คอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบ 2
3(1-4-4)

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
2(2-0-4)
2(1-3-3)
2(2-0-4)

กลุม่ วิชาการออกแบบเครือ่ งเรือน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IND 362 การออกแบบเครือ่ งเรือนเชิงอุตสาหกรรม
IND 363 นวัตกรรมการออกแบบเครือ่ งเรือน
IND 383 ธุรกิจเครื่องเรือน

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(2-0-4)

www.spu.ac.th
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หน่วยกิต

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)

กลุ่มวิชาบริหารงานตกแต่งภายใน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
IND 384 การบริการสำนักงานออกแบบ
2(2-0-4)
IND 385 การจัดการงานก่อสร้างตกแต่งภายใน
2(2-0-4)
IND 386 การประมาณราคาและควบคุมราคาก่อสร้าง 2(2-0-4)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IND 231 ภาษาอังกฤษในการออกแบบภายใน
3(3-0-6)
IND 301 สัมมนาการออกแบบภายใน
3(3-0-6)
IND 317 รูปแบบไทยและเอเชียในการออกแบบภายใน 3(2-3-5)
IND 318 รูปแบบตะวันตกในการออกแบบภายใน 3(2-3-5)
IND 371 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 3(2-3-5)
IND 372 การออกแบบเรขศิลป์ในงานตกแต่งภายใน 3(2-3-5)
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2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
โดยเลือกเรียนจากกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ต่อไปนี้
กลุ่มวิชาทฤษฏีการออกแบบ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IND 322 แนวคิดการออกแบบขัน้ สูง
IND 323 การวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ
IND 324 สุนทรียศาสตร์ในการออกแบบภายใน

กลุ่มวิชาการออกแบบดิจิทัล
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IND 395 การสร้างสรรค์สอ่ื ดิจทิ ลั เพือ่ การออกแบบ
IND 396 การสร้างสรรค์สอ่ื ดิจทิ ลั เพือ่ การนำเสนอ
IND 397 การถ่ายรูปดิจทิ ลั เพือ่ การออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ก้าวล�้ำด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
กับตัวจริงของวงการไอที”
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School of

Information
Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
www.spu.ac.th/informatics
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School of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
รองอธิการบดีและรักษาการคณบดี

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Eng. (Civil Engineering), University of Florida, U.S.A.
Ph.D. (Civil Engineering), University of Florida, U.S.A.
e-mail : wirat.le@spu.ac.th

01

ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ

รองคณบดี วิทยาเขตชลบุรี
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาเขตการศึกษา บางแสน
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตรประกาศนียบัตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษาคอมพิวเตอร์

04

อาจารย์ภูริลาภ จุฑาวัชระพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : purilarp.ch@spu.ac.th

e-mail : infomatic@east.spu.ac.th

02

ดร.ธนา สุขวารี
รองคณบดี

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

05

อาจารย์พิภัช ดวงคำ�สวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ค.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

M.S. (Economics) University of Brussels Belgium
MS.(Information Technology) University of Brussels, Belgium
e-mail : pipat.du@spu.ac.th
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หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

M.Eng. (Microelectronic), Asian Institute of Technology, Thailand
e-mail : chirot.ch@spu.ac.th

e-mail : thana.su@spu.ac.th

03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิโรจน์ จริตควร

06

อาจารย์อุดมศักดิ์ จันทรทาโพ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
M.Sc (Computer Science), Asian Institute of Technology

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : udomsak.ja@spu.ac.th
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07

ดร.วสุวรรธน์ พงศ์ขจร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S. (Computer Information Systems), Bellevue University,
U.S.A.
Ph.D. (Management Information Systems),
Kennedy-Western University, U.S.A.
Cert. of Management Information Systems,
University of Nebraska at Omaha, U.S.A.

10

นางสาวกัณฐรัชต์ ชูมา

ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ
ศศ.บ.(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
e-mail : kantarat.ch@spu.ac.th

e-mail : wasuwath.po@spu.ac.th

08

อาจารย์อัจจิมา มณฑาพันธุ์

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

M.S. (Computer Science) Florida Institute of Technology,
U.S.A.
e-mail : ajjima.mo@spu.ac.th

09

อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก

อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์ – อาทิตย์
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : sirirat.mu@spu.ac.th
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ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง

พงษ์รัฐ พลาพงศ์

อรรถสิทธิ์ มุกดานัดที

นวพล หินซุย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำ�แหน่ง: Senior Manager-Unit Head Branded
Retail Campaign & Activity, Branded Retail
Business Division
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง Managing Director
บริษัท เกมบนเว็บ จำ�กัด

ตำ�แหน่ง : Managing Director/Company Owner
Rich Communication Co., Ltd.
ตำ�แหน่ง : Marketing Manager/Co-Founder
TMD Space Co., Ltd.

ความประทับใจ : อาจารย์มีความเป็นกันเอง ช่วยเหลือ
นักศึกษาในทุกเรื่อง และให้คำ�สอน คำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตการ
ทำ�งานด้วยครับ
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ความประทับใจ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใส่ใจนักศึกษา
อย่างแท้จริง ทัง้ ในด้านวิชาการ อุปกรณ์เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ พร้อม
รองรับให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็มที่

ความประทับใจ : มีความประทับใจมากมาย ในรัว้ ศรีปทุม
แห่งนี้ มีความอบอุ่น คณาจารย์และรุ่นพี่มีความใส่ใจรุ่นน้อง

1/23/13 10:44 AM

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science
Bachelor of Engineering

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
ชือ่ เต็ม (ภาษาไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชือ่ เต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
Bachelor of Science (Applied Computer Science)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชือ่ ย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.B.A (Business Computer)
B.Sc. (Applied Computer Science)
B.S. (Information and Communication Technology)
B.Eng. (Computer Engineering)

www.spu.ac.th

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศึกษาวิทยาการด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กับงานธุรกิจและการจัดการ เช่น การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการและการจัดการระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชานีส้ ามารถทำงานในฐานะนักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนชุดคำสัง่ ประยุกต์ใช้งาน
ผูค้ วบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ศึกษาวิทยาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยเน้นศึกษา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีเหตุผล โดยใช้หลักการทฤษฎีของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้เว็บเทคโนโลยี
และโมบาย ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รา่ งขึน้ โดยอาศัยเกณฑ์ทต่ี ง้ั โดยสมาคม ACM (Association of Computing
219

 

ชือ่ ย่อ (ภาษาไทย)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เช่น การผลิต
การจัดเก็บ การรับส่ง รวมถึงการจัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งาน เนือ่ งจาก
ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิง่ จำเป็นในการดำเนินชีวติ ของมนุษย์ ทำให้เกิดการแลกเปลีย่ น
หรือสร้างความเข้าใจ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยถูกนำ
ไปใช้งานร่วมกับสาขาอาชีพหลายแขนง จึงปรากฏเป็นขบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับสาขาอาชีพแต่ละแขนง เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้าง
ข่าวสารทีช่ ว่ ยในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาวิศวกรรม การสือ่ สารข้อมูล การพัฒนาสือ่
โฆษณาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เพือ่ ช่วยสร้างระบบสารสนเทศ เป็นต้น
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกั น ทำให้ ก ารศึ ก ษา
สารสนเทศศาสตร์มีความหลากหลาย ในปัจจุบัน จึงมีการแบ่งหลักสูตรการศึกษา
ระบบสารสนเทศเป็นหลายหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรทางด้านสารสนเทศมีความรู้
ความชำนาญเฉพาะด้านและสามารถนำวิทยาการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

Machinery) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำขึน้ และเป็นทีย่ อมรับทัว่ โลก เกณฑ์ทใ่ี ช้
คือส่วนทีเ่ ป็นหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาเน้นการจัดเตรียมบัณฑิต
ให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจ ภาครัฐ ความต้องการใน
วงการแพทย์ ความต้องการในวงการศึกษา และความต้องการในธุรกิจอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งาน
ในองค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ ส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware)
และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นนักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
เป็นวิศวกรส่วนชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนาชุดคำสัง่ ระบบและชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน
และเป็นฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคแก่องค์กรทีน่ ำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบตั งิ าน

9. รางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน
2 รางวัล และรางวัลโครงการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 1 รางวัล ในปี 2555
10. ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (SIPA)ในโครงการ "บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรป้อนสู่
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์" ปี 2555

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
หลักสูตรต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงสามารถทำงานใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง สามารถทำงานในส่วนที่เป็นธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจ มีความเชีย่ วชาญ
ในการเขียนและบริหารจัดการขัน้ ตอนการพัฒนาโปรแกรมในขัน้ ตอนต่างๆ สามารถ
ออกแบบ ติดตั้ง บริหาร จัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและ
ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรต่างๆ รวมทัง้ สามารถสร้างกิจการ SME ได้

 

ผลงานเด่นของคณะ
1. รางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจประชาชน ในการแข่งขันมหกรรม
หุน่ ยนต์นานาชาติ (Robofesta 2001) เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญีป่ นุ่
2. รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมในการแข่งขัน Partner Robot ของสมาคม
หุน่ ยนต์ไทยในปี 2543
3. รางวัล Popular Vote และรางวัล Creativity ในการแข่งขัน Rescue
Robot Contest ครัง้ ที่ 1 ของสมาคมหุน่ ยนต์ไทยและบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย ในปี 2547
4. รางวัลเทคนิคยอดเยีย่ มในการแข่งขัน Robocup ในปี 2547 ของสมาคม
หุน่ ยนต์ไทย และบริษทั Seagate Thailand
5. การเข้ารอบสุดท้ายของหุน่ ยนต์ Robocup Contest ของสมาคมหุน่ ยนต์
ไทยและบริษทั Seagate Thailand ในปี 2544, 2546, 2547, 2548 และ 2549
6. รางวัลที่ 3 ประเภทรางวัล Business Software Application Bronze
Awards 2003 ในงาน “Samart Innovation Awards 2003”
7. รางวัลชมเชยโครงการประกวดออกแบบและพัฒนา e-Learning จาก
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2549
8. นักศึกษาได้รบั คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Google Student Ambassador
ปี 2555
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หลักสูตร 4 ปี รวม 137 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาแกน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
ACT 201
ACT 202
BCS 222
BUS 200
BUS 226

101 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับร่วม
หรือลงร่วม
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
การบัญชีการจัดการ
3(3-0-6) ACT 201
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ 3(3-0-6)
ธุรกิจ
บัณฑิตในอุดมคติทางด้านบริหาร 1(0-2-1)
ธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
BUS 301
BUS 302
BUS 304
BUS 491
BUS 492
ECO 113
HRM 229
IMG 209
ITB 230
MGT 228
MKT 210

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับร่วม
หรือลงร่วม
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ งานธุรกิจ 3(3-0-6)
ระเบียบวิธวี จิ ัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
แผนธุรกิจสำหรับผูป้ ระกอบการ 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
หลักการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
หลักการตลาด
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา

43 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับร่วม
หรือลงร่วม
3(3-0-6)

BCS 112 กฎหมายและจริยธรรมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
BCS 122 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 1 3(2-2-5)
BCS 123 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 2 3(2-2-5)
BCS 223 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)
BCS 232 การจัดการกระบวนการธุรกิจด้วย 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
BCS 241 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ 3(2-2-5)
BCS 323 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6)
ทางธุรกิจ
BCS 325 โครงสร้างข้อมูล
3(3-0-6)
BCS 326 ปฏิบตั กิ ารออกแบบและจัดการ 1(0-2-1)
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ

BCS 122

BCS 122
BCS 123
BCS 123
BCS 123
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1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาแกน
46 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอกบังคับ
43 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
137 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 121 HUM 124 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 107
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 115 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 116 BCS 117 BCS 217 GSC 151 MAT 142 MAT 143

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

BCS 327 การพัฒนาฐานข้อมูลทางธุรกิจ
BCS 348 การสือ่ สารและการจัดการ
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
BCS 414 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
BCS 426 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
BCS 498 เตรียมสหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
BCS 499 สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับร่วม
หรือลงร่วม
3(2-2-5) BCS 323
3(3-0-6)
3(3-0-6) BCS 323
3(3-0-6) BCS 222
1(0-2-1)
6(0-40-0)

(เรียนวิชาเอกมาแล้วไม่ตำ่ กว่า 18 หน่วยกิตและได้รบั ความห็นชอบจากคณะเจ้าของวิชา)

 

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3 กลุม่ วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
กลุม่ รายวิชา Business Management System
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับร่วม
หรือลงร่วม
BCS 423 คลังข้อมูลในงานธุรกิจ
3(2-2-5) BCS 323
BCS 425 ระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร 3(3-0-6) BCS 323
และการประยุกต์ใช้
BCS 430 ระบบข่าวกรองธุรกิจ
3(2-2-5) BCS 323
BCS 432 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6) BCS 323

กลุม่ รายวิชา Business Project Management
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับร่วม
หรือลงร่วม
BCS 451 การเริม่ ต้นและบูรณาการ
3(2-2-5) BCS 222
การบริหารโครงการ
BCS 452 การบริหารเวลาและต้นทุนโครงการ 3(2-2-5) BCS 451
BCS 453 การประกันคุณภาพโครงการ
3(2-2-5) BCS 452
BCS 454 การจัดการความเสีย่ งโครงการ 3(2-2-5) BCS 453
กลุม่ รายวิชาเอกเลือกอืน่ ๆ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับร่วม
หรือลงร่วม
BCS 299 ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
BCS 421 การสัมมนาระบบสารสนเทศ
3(3-0-6) BCS 222
BCS 486 หัวข้อพิเศษในด้านคอมพิวเตอร์
3
ธุรกิจ 1
BCS 487 หัวข้อพิเศษในด้านคอมพิวเตอร์
3
ธุรกิจ 2
3
BCS 488 หัวข้อพิเศษในด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 3
BCS 491 ชุดคำสัง่ ภาษาคอมพิวเตอร์ 1
3
BCS 492 ชุดคำสัง่ ภาษาคอมพิวเตอร์ 2
3
BCS 493 ชุดคำสัง่ ภาษาคอมพิวเตอร์ 3
3
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

กลุม่ รายวิชา Business Application Development
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับร่วม
หรือลงร่วม
342 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5) BCS 122
345 การออกแบบส่วนเชือ่ มประสาน 3(2-2-5) BCS 123
และการโต้ตอบกับผู้ใช้
472 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทาง 3(2-2-5) BCS 348
ธุรกิจบนอุปกรณ์ไร้สาย
473 การตลาดเชิงโต้ตอบ
3(2-2-5) BCS 426

รหัสวิชา
BCS
BCS
BCS
BCS
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โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตร 4 ปี รวม 130 หน่วยกิต

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปทีเ่ ปิดสอน
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
MAT 118
MAT 231
CSC 101
CSC 102
CSC 111
CSC 113
CSC 121
CSC 240
CSC 243

94 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
CSC 101
ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม 1(0-3-1)
โครงสร้างข้อมูล
3(3-0-6) CSC 101
ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูล
1(0-3-1)
CSC 111
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2(1-2-3) CSC 101
สถิตแิ ละความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
สำหรับคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่สำหรับไอที 3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา

42 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
1(0-2-1)

CSC 200 บัณฑิตในอุดมคติทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CSC 201 การวิเคราะห์และออกแบบขัน้ ตอนวิธี 3(3-0-6)
CSC 203 ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์และ
1(0-3-1)
ออกแบบขั้นตอนวิธี
CSC 211 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์
CSC 303 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
CSC 304 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
1(0-3-1)
CSC 305 หลักการภาษาชุดคำสัง่
3(2-3-5)
CSC 391 การฝึกงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-35-0)
ประยุกต์
CSC 402 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
CSC 404 เครือข่ายสือ่ สารคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)

CSC 111 MAT231
CSC 201
CSC 101
CSC 201
CSC 303
CSC 201

CSC 201
CSC 405
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1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
22 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
42 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
30 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
130 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 121 HUM 122 HUM 123 HUM 124 HUM 125 HUM 126
HUM 127 HUM 411 SOC 105 SOC 106 SOC 107 SOC 109 SOC 110
SOC 112 SOC 113 SOC 114 SOC 115 SOC 116 SOC 117 PHR 100
PHR 101 PHR 102 PHR 103 PHR 118 PHR 119 PHR 120
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
BUR 101 CAM 101 CHN 101 ENG 111 ENG 112 ENG 213
ENG 324 ENG 333 ENG 334 IND 101 JPN 101 LAO 101 PIL 101
THI 115 THI 116 THI 117 THI 118 THI 119 VIE 101
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 116 BCS 117 BCS 217 MAT 141 MAT 142 MAT 143
MAT 144 MAT 145 GSC 150 GSC 151 GSC 152 GSC 153

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

CSC 405 ระบบปฏิบัติการสำหรับ
อุปกรณ์โมบาย
CSC 483 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมเิ ดีย
CSC 488 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
CSC 489 สหกิจศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
CSC 493 การเตรียมโครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์
CSC 494 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
SWE 200 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบือ้ งต้น
SWE 322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์กบั การต่อ
ประสานของผูใ้ ช้กบั คอมพิวเตอร์

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6) CSC 211

6(0-40-0) CSC 488

SWE
SWE
CSC
CSC
CSC
CSC

3(0-9-3)

CSC 496

3(0-9-3) CSC 493

CSC 497

3(2-3-5)
3(1-4-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6) SWE 200

 

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
30 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
CSC 237 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ 1 3(2-3-5) CSC 242
CSC 238 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ 2 3(2-3-5) CSC 237
CSC 239 การพัฒนาเว็บ
3(2-3-5) CSC 121
CSC 241 การเขียนชุดคำสัง่ บนอุปกรณ์โมบาย 3(2-3-5)
3(2-3-5) CSC 121
CSC 242 เว็บเซอร์วสิ
CSC 440 ความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) CSC 405
CSC 442 การประมวลผลแบบไร้สาย
3(3-0-6) CSC 201
และโมบาย
CSC 443 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6) CSC 404
CSC 444 การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ 3(3-0-6)
SWE 204 กระบวนการซอฟต์แวร์และ
3(3-0-6) SWE 200
การประกันคุณภาพ
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รหัสวิชา
321
325
232
233
235
495

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) SWE 208
การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) SWE 200
การเขียนชุดคำสัง่ 1
3(2-3-5)
การเขียนชุดคำสัง่ 2
3(2-3-5)
การเขียนชุดคำสัง่ 3
3(2-3-5)
หัวข้อพิเศษในด้าน
3
คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 1
หัวข้อพิเศษในด้าน
3
คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 2
หัวข้อพิเศษในด้าน
3
คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 3

กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
SWE 204 กระบวนการซอฟต์แวร์
และการประกันคุณภาพ
SWE 208 การกำหนดความต้องการ
และจัดการทางซอฟต์แวร์
SWE 319 กลุม่ ทำงานแบบพลวัตและจริยธรรม
สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
SWE 320 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
SWE 321 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
SWE 325 การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์
SWE 454 ระบบการจัดการความมัน่ คง
สารสนเทศ
SWE 456 มาตรฐานซอฟต์แวร์
SWE 455 การตรวจสอบความเสีย่ ง
SWE 495 หัวข้อพิเศษในด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
SWE 496 หัวข้อพิเศษในด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6) SWE 200
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6) SWE 208
3(3-0-6) SWE 200
3(3-0-6) SWE 204
3(3-0-6) SWE 204
3(3-0-6) SWE 204
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

SWE 497 หัวข้อพิเศษในด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
CSC 232 การเขียนชุดคำสัง่ 1
CSC 233 การเขียนชุดคำสัง่ 2
CSC 235 การเขียนชุดคำสัง่ 3
CSC 453 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
CSC 470 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
CSC 471 สถาปัตยกรรมของผลิตภัณฑ์
เชิงบริการ
CSC 472 การติดตั้งผลิตภัณฑ์เอสโอเอ
CSC 473 การวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6) CSC 303
3(3-0-6)
3(3-0-6) CSC 470
3(3-0-6) CSC 471
3(3-0-6) CSC 470

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงือ่ นไขรายวิชาและ
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา

 

www.spu.ac.th
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โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หลักสูตร 4 ปี รวม 133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
94 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
28 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
51 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
รวม
133 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 121 HUM 122 HUM 123 HUM 124 HUM 125 HUM 126
HUM 127 HUM 311 HUM 411 SOC 105 SOC 106 SOC 107 SOC 109
SOC 110 SOC 112 SOC 113 SOC 114 SOC 115 SOC 116 SOC 117
PHR 100 PHR 101 PHR 102 PHR 103 PHR 118 PHR 119 PHR 120
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
BUR 101 CAM 101 CHN 101 ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324
ENG 333 ENG 334 IND 101 JPN 101 LAO 101 PIL 101 THI 115
THI 116 THI 117 THI 118 THI 119 VIE 101
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 116 BCS 117 BCS 217 MAT 141 MAT 142 MAT 143
MAT 144 MAT 145 GSC 150 GSC 151 GSC 152 GSC 153
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปทีเ่ ปิดสอน
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CSC
CSC
CSC
CSC
CSC
ICT
ICT

101
102
111
112
121
100
112

ICT 312
MAT 117
MAT 231
MAT 320

94 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม 1(0-3-1)
CSC 101
โครงสร้างข้อมูล
3(3-0-6) CSC 101
CSC 111
ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูล
1(0-3-1)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2(1-2-3) CSC 101
พืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
กฏหมายและจริยธรรมในด้าน 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมและการบูรณาการ 3(3-0-6) CSC 101
คณิตศาสตร์สำหรับ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6) MAT 115 หรือ
MAT117

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CSC 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
CSC 201 การวิเคราะห์และออกแบบ
ขั้นตอนวิธี
CSC 202 ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์และ
ออกแบบขั้นตอนวิธี
CSC 303 ระบบฐานข้อมูล
CSC 304 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
CSC 451 การบริหารฐานข้อมูล

51 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
1(0-2-1)
3(3-0-6) CSC 111 MAT 231
1(0-3-1) CSC 201
3(3-0-6) CSC 201
1(0-3-1)
CSC 303
3(2-3-5) CSC 303
www.spu.ac.th

รหัสวิชา

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6)

ICT 300 การตอบสนองระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
ICT 301 การประกันข้อมูลสารสนเทศ
3(3-0-6)
และความมั่นคง
ICT 302 การบริหารจัดการทางสารสนเทศ 3(3-0-6)
ICT 313 การบูรณาการการเขียนโปรแกรม 3(2-3-5)
และเทคโนโลยี
ICT 401 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ 3(3-0-6)
ICT 403 ระบบและเทคโนโลยีเว็บ
3(3-0-6)
ICT 441 ระบบปฏิบตั ิการเชิงพาณิชย์ 1 3(2-3-5)
ICT 442 ระบบปฏิบตั ิการเชิงพาณิชย์ 2 3(2-3-5) ICT 441
ICT 486 การออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-3-5)
การติดตัง้ และกรณีศกึ ษา 1
ICT 487 การออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-3-5) ICT 486
การติดตัง้ และกรณีศกึ ษา 2
ICT 498 เตรียมสหกิจศึกษา
3(1-4-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะเจ้าของวิชา)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
รหัสวิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
ICT 390 การฝึกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-35-0)
ICT 491 การเตรียมโครงงาน
3(0-9-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ICT 492 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-3) ICT 491

ICT 443 ระบบปฏิบตั ิการเชิงพาณิชย์ 3
ICT 444 ระบบปฏิบตั ิการเชิงพาณิชย์ 4
ICT 445 ระบบปฏิบัติการชั้นสูง

หน่วยกิต

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

กลุม่ รายวิชาบริหารและจัดการโครงการ
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
ICT 405 การบริหารโครงการ
3(3-0-6) ICT 302
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ICT 472 การบริหารความมัน่ คง
3(3-0-6)
ของสารสนเทศ
CSC 440 ความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
รหัสวิชา

รหัสวิชา

กลุม่ รายวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย
ชือ่ วิชา

ICT 422 การโปรแกรมบนเครือข่าย
ICT 488 การออกแบบระบบเครือข่าย
การติดตัง้ และกรณีศกึ ษา 3
ICT 489 ระบบเครือข่ายชั้นสูง
กลุม่ รายวิชาฐานข้อมูล
รหัสวิชา ชือ่ วิชา

ชือ่ วิชา

www.spu.ac.th
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CSC 450 ชุดคำสัง่ ภาษา PL/SQL
CSC 452 หัวข้อพิเศษในด้านฐานข้อมูล
CSC 453 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(3-0-6)
3(2-3-5) ICT 486
3(3-0-6) ICT 486
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(2-3-5) CSC 303
3(2-3-5) CSC 303
3(2-3-5) CSC 303
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ICT 499 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(0-40-0) ICT 498
และการสือ่ สาร

2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
กลุม่ รายวิชาการบริหารระบบ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา

กลุม่ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การประยุกต์ทางธุรกิจ
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
ICT 461 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
3(3-0-6)
การดำเนินการจัดการ
ICT 462 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
เพือ่ ธุรกิจสารสนเทศ
ICT 463 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
รหัสวิชา

กลุม่ รายวิชาการเขียนโปรแกรม
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CSC 230 การเขียนชุดคำสัง่ ภาษาวิชลั
CSC 231 การเชียนชุดคำสัง่ ภาษาซี
CSC 234 การเขียนชุดคำสัง่ เว็บ

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

กลุม่ รายวิชาหัวข้อพิเศษในด้านคอมพิวเตอร์ศาสตร์
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
ICT 495 หัวข้อพิเศษในด้าน
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ICT 496 หัวข้อพิเศษในด้าน
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ICT 497 หัวข้อพิเศษในด้าน
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

 

รหัสวิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงือ่ นไขรายวิชาและ
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา

228

www.spu.ac.th

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี รวม 145 หน่วยกิต

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปทีเ่ ปิดสอน
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CHM 100
CHM 110
EGR 102
CSC 101
CSC 102
CSC 111
CSC 112
CSC 121
CSC 231
MAT 115
MAT 116
MAT 215
MAT 231
MAT 320
PHY
PHY
PHY
PHY

111
121
212
222

106 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
CHM 100
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
CSC 101
ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม 1(0-3-1)
โครงสร้างข้อมูล
3(3-0-6) CSC 101
ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูล
1(0-3-1)
CSC 111
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2(1-2-3) CSC 101
การเขียนชุดคำสัง่ ภาษาซี
3(2-3-5)
แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 2
3(3-0-6) MAT 115
แคลคูลสั สำหรับวิศวกร 3
3(3-0-6) MAT 116
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6) MAT 115 หรือ
MAT117
ฟิสกิ ส์ 1
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 1
1(0-3-1)
PHY 111
ฟิสกิ ส์ 2
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2
1(0-3-1)
PHY 212

2.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา

48 หน่วยกิต
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
1(0-2-1)

CSC 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
CSC 201 การวิเคราะห์และออกแบบขัน้ ตอนวิธี 3(3-0-6) CSC 111
CSC 202 ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์และ
1(0-3-1)
CSC 201
ออกแบบขั้นตอนวิธี
www.spu.ac.th
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1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
106 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
43 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
48 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
รวม
145 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 121 HUM 122 HUM 123 HUM 124 HUM 125 HUM 126
HUM 127 HUM 411 SOC 105 SOC 106 SOC 107 SOC 109 SOC 110
SOC 112 SOC 113 SOC 114 SOC 115 SOC 116 SOC 117 PHR 100
PHR 101 PHR 102 PHR 103 PHR 118 PHR 119 PHR 120
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
BUR 101 CAM 101 CHN 101 ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324
ENG 333 ENG 334 IND 101 JPN 101 LAO 101 PIL 101 THI 115
THI 116 THI 117 THI 118 THI 119 VIE 101
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 116 BCS 117 BCS 217 MAT 14 MAT 142 MAT 143
MAT 144 MAT 145 GSC 150 GSC 151 GSC 152 GSC 153

รหัสวิชา
CPE 241
CPE 242
CSC 211
CPE
CSC
CSC
CSC
CPE
CPE
CPE
CPE

313
301
303
304
341
342
390
491

CPE
CSC
CSC
CPE

492
403
404
464

 

CPE 498
CPE 499
EEG 211
EEG 214

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
การออกแบบระบบดิจิทัล
3(3-0-6) CSC 101
ปฏิบตั กิ ารการออกแบบระบบดิจทิ ลั 1(0-3-1)
CPE 241
โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
3(3-0-6) CSC 101
คอมพิวเตอร์
ปฏิบตั กิ ารสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1)
CSC 211
วิศวกรรมส่วนชุดคำสัง่
3(3-0-6) CSC 201
ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6) CSC 201
CSC 303
ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
1(0-3-1)
ระบบสมองกลฝังตัว 1
3(3-0-6) CPE 241
ปฏิบตั กิ ารระบบสมองกลฝังตัว 1 1(0-3-1)
CPE 341
การฝึกงานคอมพิวเตอร์
3(0-35-0)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 3(0-9-3)
คอมพิวเตอร์
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(0-9-3) CPE 491
ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6) CSC 211
เครือข่ายสือ่ สารคอมพิวเตอร์
3(3-0-6) CSC 403
การออกแบบและพัฒนาวงจร
3(2-3-5) CPE 241
วีแอลเอสไอ 1
เตรียมสหกิจศึกษา
3(1-4-4)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6(0-40-0)
วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(3-0-6)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
กลุ่มรายวิชาระบบสมองกลฝังตัว
รหัสวิชา ชือ่ วิชา

15

หน่วยกิต

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
CPE 343 ระบบสมองกลฝังตัว 2
3(3-0-6) CPE 341
CPE 344 ปฏิบตั กิ ารระบบสมองกลฝังตัว 2 1(0-3-1) CPE 342 CPE 343
CPE 442 วิทยาการหุน่ ยนต์
3(3-0-6) CPE 341
230

รหัสวิชา

กลุม่ รายวิชาวีแอลเอสไอ
ชือ่ วิชา

CPE 465 การออกแบบและพัฒนา
วีแอลเอสไอ 2
CPE 466 การพัฒนาอุปกรณ์
CPE 467 การออกแบบระบบในชิพ
รหัสวิชา

กลุม่ รายวิชาประมวลภาพ
ชือ่ วิชา

CPE 421 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ประยุกต์
CPE 422 การประมวลภาพแบบดิจทิ ลั
CPE 447 ระบบการรับภาพด้วยเครือ่ ง

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(2-3-5) CPE 464
3(2-3-5) CPE 464
3(2-3-5) CPE 464
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(2-3-5) CSC 201
3(2-3-5) CSC 201
3(2-3-5) CPE 341

กลุม่ รายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
CPE 416 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6) CSC 211
และระบบปฏิบัติการระดับสูง
CPE 461 การประเมินสมรรถนะของ
3(3-0-6) CSC 403
ระบบคอมพิวเตอร์
CPE 472 คอมพิวเตอร์ศาสตร์ประเภททน 3(3-0-6) MAT 231
ต่อความผิดพร่อง
และ CSC 211
กลุม่ รายวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หรือลงร่วม
CPE 486 การออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-3-5) CSC 211
การติดตัง้ และกรณีศกึ ษา 1
CPE 487 การออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-3-5) CPE 486
การติดตัง้ และกรณีศกึ ษา 2
CPE 489 การออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-3-5) CPE 486
การติดตัง้ และกรณีศกึ ษา 3
รหัสวิชา
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กลุม่ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การประยุกต์ทางธุรกิจ
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
ICT 461 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
3(3-0-6)
การดำเนินการจัดการ
ICT 462 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
เพือ่ ธุรกิจสารสนเทศ
ICT 463 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ
3(3-0-6)
รหัสวิชา

กลุม่ รายวิชาการเขียนโปรแกรม
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CSC
CSC
CSC
CSC
CSC

230
232
233
235
386

การเขียนชุดคำสัง่ ภาษาวิชลั
การเชียนชุดคำสัง่ 1
การเขียนชุดคำสัง่ 2
การเขียนชุดคำสัง่ 3
การเขียนชุดคำสัง่ ภาษาซีขน้ั สูง

รหัสวิชา

กลุม่ รายวิชาหัวข้อพิเศษในด้านคอมพิวเตอร์ศาสตร์
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม

CPE 495 หัวข้อพิเศษในด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

3

(ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะเจ้าของวิชา)

CPE 496 หัวข้อพิเศษในด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

3

(ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะเจ้าของวิชา)

หน่วยกิต บังคับก่อน บังคับก่อน
หรือลงร่วม
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5) CSC 231

CPE 497 หัวข้อพิเศษในด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3

3

(ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะเจ้าของวิชา)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงือ่ นไขรายวิชาและ
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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คณะดิจิทัลมีเดีย

www.spu.ac.th/sdm
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School of Digital Media
คณะดิจิทัลมีเดีย

ดร.กมล จิราพงษ์

คณบดี
และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

M.Arch (Architecture) Illinois Institute of Technology, U.S.A.
Ph.D. (Architecture & Digital Design), Illinois Institute of Technology, U.S.A.
e-mail : kamon.ji@spu.ac.th

01

อาจารย์ณัฐกมล ถุงสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชา
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยรังสิต

MM. (Multimedia), Swinburne University of Technology,
Australia
e-mail : nattakamol.to@spu.ac.th

02

04

นางสาวธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail: thitirat.ch@spu.ac.th

อาจารย์วรากร ใช้เทียมวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MA. (3D Computer Animation), Bournemouth University, UK.
e-mail : warakorn.ch@spu.ac.th

03

อาจารย์นพเกล้า ศรีมาตย์กุล

หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
e-mail : nophaklao.sr@spu.ac.th
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ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง

สาธิต กล่ำ�อินทร์

อธิษฐ์ กฤษณสุวรรณ

นิตินาถ มีพวกมาก

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์

ตำ�แหน่ง : Production Designer, Zurreal Studio

ตำ�แหน่ง : 3D Animator
บริษัท กันตนาแอนิเมชัน สตูดิโอ จำ�กัด

ตำ�แหน่ง : Creative Web/Interactive Designer
บริษัท Redlab Co., Ltd.

“ผมไม่คดิ ว่าจะมาถึงวันนี้ ทุกวันนีผ้ มมีความสุขมากกับ
การทำ�งาน ได้ทำ�ในสิ่งที่รัก อยากฝากถึงน้องๆทุกคนให้ตั้งใจจริง
อดทนกับอุปสรรคทีเ่ ข้ามาและพยายามพัฒนาตนเองอย่างสม่�ำ เสมอ
เพอื่ เวลาทีโ่ อกาสมาถึงเราจะได้คว้ามันเอาไว้ได้ คนบางคนรอโอกาสมา
ทั้งชีวิต แต่ที่นี่ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้
กับทุกคน แค่คุณเปิดใจครับ”
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“สิง่ ทีน่ กั ศึกษาทุกคนควรมี ไม่ใช่แค่ฝมี อื หรือพรสวรรค์
แต่คอื ความตัง้ ใจ เวลาเราเหน็ งานนักศึกษาเราดูออกว่ามันอาจจะไม่ใช่
งาน Production ระดับของมืออาชีพ แต่สิ่งที่เราเห็นเป็นอันดับแรก
คือความตั้งใจ ถ้าเรา Scope ลงไปที่อะไรอย่างจริงจัง ก็จะสร้าง
ความได้เปรียบมากกว่า หลักสูตรของคณะดิจทั ลั มีเดยี มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ครอบคลุมและเจาะลึกลงเนื้อหาด้านแอนิมชันทั้งหมด ซึ่งไม่
เหมือนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น”

“การที่ ไ ด้ เ ข้ า มาเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม แห่ ง นี้
นอกจากจะได้รับการศึกษาที่ดีแล้วยังให้โอกาสกับดิฉันอย่างมาก
ในการเข้ามาทำ�งานเป็นอาจารย์ประจำ�ที่คณะดิจิทัลมีเดียซึ่งถือเป็น
ประสบการณ์การทำ�งานที่ดีมากๆ และทำ�ให้ดิฉันได้ทำ�งานที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียนมาอย่างเต็มที่อีกด้วย”
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คณะดิจทิ ลั มีเดีย
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Fine and Applied Arts Program

ชือ่ ปริญญาและอักษรย่อ

คณะดิจทิ ลั มีเดีย หลักสูตร 4 ปี รับผูส้ ำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
www.spu.ac.th
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ชือ่ เต็ม (ภาษาไทย)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจทิ ลั อาร์ตส์)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (วิชวลเอฟเฟกต์)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิก)
ชือ่ ย่อ (ภาษาไทย)
ศป.บ. (ดิจทิ ลั อาร์ตส์)
ศป.บ. (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน)
ศป.บ. (วิชวลเอฟเฟกต์)
ศป.บ. (การออกแบบกราฟิก)
ชือ่ เต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Arts)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Animation)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Effects)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Design)
ชือ่ ย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.F.A. (Digital Arts)
B.F.A. (Interactive and Game Design)
B.F.A. (Computer Animation)
B.F.A. (Visual Effects)
B.F.A. (Graphic Design)

หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า เป็นคณะที่เน้นการเรียนการสอน
ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและ
ความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาทีจ่ ะเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม
ด้านสื่อดิจทิ ัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะนี้
หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ได้ เ ปิ ด ดำเนิ น การสอนสาขาวิ ช า
ดิจทิ ลั อาร์ตส์ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2547 โดยได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัลคอนเทนท์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะดิจิทัลมีเดีย ทั้งในด้าน
บุคลากร ผู้สอน และเครื่องมือที่ทันสมัย ในปีการศึกษา 2554 ทางมหาวิทยาลัย
จึงได้เปิดสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
วิชวลเอฟเฟกต์ และการออกแบบกราฟิกขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนท์ตอ่ ไป
สาขาวิชาดิจทิ ลั อาร์ตส์ (Digital Arts)
เป็นหลักสูตรทีศ่ กึ ษาในเรือ่ งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพเคลือ่ นไหว ด้วยสือ่ ดิจทิ ลั โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครือ่ งมือ
ในโปรแกรมต่างๆ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปัน้ โมเดลแบบ 3 มิติ
(3D Sculpture) และการวาดภาพประกอบ (Illustration) เป็นต้น
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game
Design) แบ่งเป็น 2 กลุม่ วิชาชีพเลือก ได้แก่
- กลุม่ วิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ
การออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้อง
มีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดีย เพื่อใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สือ่ การเรียนการสอน รวมถึงมัลติมเี ดียทีใ่ ช้
ในงานนิทรรศการและพิพธิ ภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น
- กลุม่ วิชาชีพเลือกเกม
การออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทัง้ รูปแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design)
และการออกแบบวิธกี ารเล่นเกม เป็นต้น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (Computer Animation)
มุ่งเน้นด้านการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ
3 มิติ และ 2 มิติ เช่น การสร้างเรือ่ งราว การออกแบบตัวละครและฉาก การเขียน
สตอรีบ่ อร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม 3 มิตแิ ละ 2 มิติ และการตัดต่อ
เป็นต้น
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)
มุง่ เน้นด้านการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในงานภาพยนตร์
และงานโฆษณา เช่น การสร้างหมอก ควัน ฝุน่ ไฟ ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ทาง
ภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้น
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
การออกแบบงานกราฟิกเพือ่ นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสือ่ สารและการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทง้ั ในรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ ดิจทิ ลั ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์
การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
(Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น

 

ผลงานเด่นของคณะ
พ.ศ. 2555 นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียได้รับรางวัลจากโครงการประกวด
สร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition
2011 รวมจำนวนทัง้ สิน้ 6 รางวัล
พศ. 2555 นางสาวปัฐยาวัต ทัพไพรี นักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รบั รางวัล
นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.)
พศ. 2555 ทีมนักศึกษาคณะดิจทิ ัลมีเดียได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากโครงการประกวดการสร้าง Mini Game Great King City จัดโดยนิตยสาร
Computer Arts
พศ. 2555 นายอธิษฐ์ กฤษณสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รบั รางลัล
รางวัล Winning works จากงาน ASIA GRAPH 2011 in TOKYO
พ.ศ. 2554 ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียได้รับรางวัล "พลังสร้างสรรค์"
จากโครงการหนังสัน้ สีรงุ้ จัดโดยสมาคมสีรงุ้ แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2554 นางสาวปัฐยาวัต ทัพไพรี นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากโครงการ "ขยายผลตราสัญลักษณ์ (MASCOT)" เพื่อเป็น
สือ่ รณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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พ.ศ. 2554 นายกษิดศิ ธรรมคุณานนท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ
“ขยายผลตราสัญลักษณ์ (MASCOT)”
พ.ศ. 2554 นายอธิษ กฤษณสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะดิจทิ ลั มีเดียได้รบั รางวัล
ชมเชย จากโครงการ TBS DIGICON 6 2011(ประเทศไทย) จัดโดยสถานีโทรทัศน์
TBS ประเทศญีป่ นุ่ และนิตยสาร CG PLUS
พ.ศ. 2554 นักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดียจำนวน 3 คน ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2, 4 โครงการ TK Animation Training ตอนขบวนการขัดเงา 2 :
TK POP2 2010 จัดโดยTK Park ร่วมกับสถาบัน Bangkok Computer Arts
Center (BCAC) และ Imagimax Animation&Design Studio
พ.ศ. 2554 นายพิสษิ ฐ์ ตรงศิรวิ ฒ
ั น์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศจากการประกวด
โครงการ Toshiba Animation Contest 2011 นำสิง่ ทีด่ สี ชู่ วี ติ จัดโดย Toshiba
พ.ศ. 2554 ทีมนักศึกษาคณะดิทลั มีเดีย ได้รบั รางวัลชมเชย จากการประกวด
คลิปวีดโี อ "ลด ละ เลิก สิง่ ฟุม่ เฟือย" จัดโดย Famine Club
พ.ศ. 2554 ทีมนักศึกษาคณะดิจทิ ัลมีเดีย ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ประเภท
Interactive จากโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital
Media Design Competition 2010 จัดโดย Gigabyte ร่วมกับคณะดิจทิ ลั มีเดีย
พ.ศ. 2554 ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท
Animation จากโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital
Media Design Competition 2010 จัดโดย Gigabyte ร่วมกับคณะดิจทิ ลั มีเดีย
พ.ศ. 2554 ทีมนักศึกษาคณะดิจิทลั มีเดีย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
โครงการ TK Animation Training ตอน ขบวนการขัดเงา (Polishing Process) :
TK PoP 2010 จัดโดย TK park ร่วมกับสถาบัน Bangkok Computer Arts Center
(BCAC) และ Imagimax Animation&Design Studio
พ.ศ. 2553 นายสิปปกร เข็มพรมมา ศิษย์เก่าคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รบั รางวัล
Design Jury's Selection จากการประกวดสุดยอดวิทยานิพนธ์แห่งปี2010
พ.ศ. 2553 นายสุรศักดิ์ ใจพุก นักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดีย นายณัฐวุฒิ ปราบหงส์
นายสิปปกร เข็มพรมมา นายณัฐพงศ์ นิลพรม ศิษย์เก่าคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รบั รางวัล
ประกาศนียบัตรชมเชย จากการแข่งขัน SIPA Animation Contest 2010 and
DigiCon6 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอพต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
พ.ศ. 2553 นายซำซูรี มะมูเลาะ นักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Interactive Design ประกวดสร้างสรรค์ผลงาน
ในหัวข้อ REACTION จัดโดย Thomas Idea Co., Ltd.
www.spu.ac.th

www.spu.ac.th

School of Digital Media & msn Theme Pack Design” จัดโดยคณะดิจทิ ลั มีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ msn ประเทศไทย
พ.ศ. 2550 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ ได้จัดทำสื่อประสมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia) ในโครงการจัดทำสือ่ ประสมผลิตภัณฑ์สขุ ภาพชุมชน
และท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2550 ให้กับศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพชุมชน (ศพช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. 2548 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 และ 2 จากการประกวดผลงานแอนิเมชัน ประเภท on-site / Live Contest
ในงาน Thailand Animation and Multimedia 2005
พ.ศ. 2548 นายไชโย กลิ่นจันทร์แดง นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด "MY PORTFOLIO CONTEST"
สารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2547 นายอดิศรณ์ อันสงคราม นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
ได้รบั รางวัลชนะเลิศการประกวดถ่ายทำมิวสิควีดโี อโดยใช้โทรศัพท์มอื ถือในโครงการ
"MV on Mobile by Sony Ericsson K 700"

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
คณะดิจทิ ลั มีเดียสร้างบัณฑิตเพือ่ ให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญในสายอาชีพ
ทางด้านดิจทิ ลั อาร์ตส์ การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
วิชวลเอฟเฟกต์ การออกแบบกราฟิก พร้อมทัง้ มีทกั ษะการประยุกต์ใช้ทฤษฎีศลิ ปะ
และการออกแบบด้วยสือ่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานสร้างสรรค์ มีความรูด้ า้ นการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เพื่อการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่
นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบกราฟิกเคลือ่ นไหว นักสร้างภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ
และ 3 มิติ นักออกแบบเทคนิคพิเศษทางภาพ ผู้กำกับศิลป์ ศิลปินดิจิทัลอาร์ตส์
นักออกแบบเกม นักพัฒนาและออกแบบสื่อด้านอินเทอร์แอคทีฟ นักออกแบบ
สือ่ ประสม นักวาดภาพประกอบ และอืน่ ๆ ในสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสามารถประกอบ
วิชาชีพในองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการประกอบวิชาชีพอิสระทีต่ อบรับ
การขยายตัวทางธุรกิจในด้านนีข้ องประเทศ และเนือ่ งจากบุคลากรด้านนีก้ ำลังเป็นที่
ต้องการอย่างสูง โอกาสทางอาชีพของผูเ้ รียนคณะดิจทิ ลั มีเดียจึงมีสงู มาก จึงนับเป็น
ทางเลือกหนึง่ ทีด่ ขี องผูท้ ส่ี นใจศึกษาและต้องการทำงานในสายอาชีพเหล่านี้
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พ.ศ. 2552 ทีมนักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันการวางแผนด้านการตลาดแบบออนไลน์ "MSN U-Contest" จัดโดย
บริษทั MSN ร่วมกับ CP
พ.ศ. 2552 ทีมนักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รบั รางวัล Top Download
Emoticon จากการแข่งขันการวางแผนด้านการตลาดแบบออนไลน์ "MSN U-Contest"
จัดโดย บริษทั MSN ร่วมกับ CP
พ.ศ. 2552 นายพชร เรืองรัศมีจันทร นักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Animation จากการแข่งขัน Gigabyte digital
media contest 2009 จัดโดย Gigabyte ร่วมกับคณะดิจทิ ลั มีเดีย
พ.ศ. 2552 นายศิริวุธ พรศรี นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Animation จากการแข่งขันGigabyte digital media
contest 2009 จัดโดย Gigabyte ร่วมกับคณะดิจทิ ลั มีเดีย
พ.ศ. 2552 นายวิชัย อึ้งพลอยเจริญ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ได้รับ
รางวัลชมเชย ประเภท Animation จากการแข่งขัน Gigabyte digital media contest
2009 Gigabyte ร่วมกับคณะดิจทิ ลั มีเดีย
พ.ศ. 2552 นายศิระ ศศิคุณาธร นักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Character Design จากการแข่งขัน Gigabyte digital
media contest 2009 จัดโดย Gigabyte ร่วมกับคณะดิจทิ ลั มีเดีย
พ.ศ. 2552 นายอธิษฐ์ กฤษณะสุวรรณ นักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Character Design จากการแข่งขัน Gigabyte
digital media contest 2009 จัดโดย Gigabyte ร่วมกับคณะดิจทิ ลั มีเดีย
พ.ศ. 2552 ทีมนักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รบั รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน
SIPA Animation Contest 2009 จัดโดย SIPA
พ.ศ. 2552 นายอดิชาติ เทพาคำ นักศึกษาคณะดิจทิ ลั มีเดีย ได้รบั รางวัลชมเชย
จากการประกวด Digicon 6 Thailand 2009 จัดโดย สถานีโทรทัศน์ TBS ร่วมกับ
SIPA และ นิตยสาร CG+
พ.ศ. 2551 นายธีรภัทร ช้างน้อย นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการออกแบบโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม
ระดับอุดมศึกษา จัดโดยบริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2551 นางสาวแพรว โล่สกุลพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
ได้รบั รางวัลชนะเลิศออกแบบภาพการ์ตนู ทีใ่ ช้ในโปรแกรม msn “โครงการประกวด

โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดิจทิ ลั อาร์ตส์ หลักสูตร 4 ปี รวม 143 หน่วยกิต

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
28 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
61 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาชีพเลือกหรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
รวม
143 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 106
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 116 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 GSC 150 MAT 142
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
DES 111 ทัศนศิลป์ 1
DES 112 ทัศนศิลป์ 2
DES 113 ทัศนศิลป์ 3
DES 114 พืน้ ฐานการออกแบบ
DES 115 แนวคิดในการออกแบบ
240

104 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
3(1-4-4)

รหัสวิชา
DES 116
DES 117
SDM 118
SDM 119

ชือ่ วิชา
สำนึกในการออกแบบ
ประวัตกิ ารออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบือ้ งต้น
ภาพดิจิทัลเบื้องต้น

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
61 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
DGA 222 การออกแบบตัวละคร
3(1-4-4)
IGD 331 กราฟิกเคลือ่ นไหว 1
3(1-4-4)
GAD 224 การออกแบบภาพดิจทิ ลั
2(1-2-3)
DGA 321 แนวคิดศิลปะ
2(1-2-3)
DGA 332 ภาพประกอบดิจทิ ลั
3(1-4-4)
SDM 211 การพูดเพือ่ การนำเสนอ
2(1-2-3)
SDM 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านดิจิทัลมีเดีย 1(0-2-1)
3(1-4-4)
DGA 211 การวาดภาพสิง่ มีชวี ติ
DGA 231 จิตรกรรมดิจทิ ลั 1
3(1-4-4)
DGA 232 จิตรกรรมดิจทิ ลั 2
3(1-4-4)
DGA 233 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงาน
3(1-4-4)
ดิจทิ ลั อาร์ตส์ 1
DGA 234 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงาน
3(1-4-4)
ดิจทิ ลั อาร์ตส์ 2
DGA 334 มีเดียอาร์ต 1
3(1-4-4)
4(1-6-5)
DGA 335 มีเดียอาร์ต 2
DGA 352 ศิลปะนิยม
3(1-4-4)
SDM 452 สัมมนาดิจิทัลมีเดีย
2(1-2-3)
SDM 453 การออกแบบแฟ้มผลงาน
2(1-2-3)
DGA 350 การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
300 ชัว่ โมง
DGA 462 โครงงานดิจิทัลอาร์ตส์
9
DGA 461
DGA 498 เตรียมสหกิจศึกษาดิจทิ ัลอาร์ตส์
1(0-2-1)
www.spu.ac.th

รหัสวิชา ชือ่ วิชา
DGA 499 สหกิจศึกษาดิจทิ ลั อาร์ตส์

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
6(0-40-0)

(*สอบได้วิชาชีพบังคับไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือกหรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาชีพเลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิตจากรายวิชา ดังนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
DGA 212 ทัศนียภาพ
3(1-4-4)
CAN 241 รูปทรง 3 มิตแิ ละภาพเคลือ่ นไหว 1
3(1-4-4)
SDM 299 ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
DGA 333 รูปทรง 3 มิตสิ ำหรับงานดิจทิ ลั อาร์ตส์ 3(1-4-4)
DGA 351 ศิลปะร่วมสมัย
3(1-4-4)
IGD 332 กราฟิกเคลือ่ นไหว 2
3(1-4-4)
IGD 234 รูปทรง 3 มิตสิ ำหรับเกม
3(1-4-4)
IGD 335 ภาพเคลือ่ นไหวสำหรับเกม
3(1-4-4)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงือ่ นไขรายวิชาและ
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิชาโทวิชาดิจทิ ลั อาร์ตส์ จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนจาก รายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
DGA 211 การวาดภาพสิง่ มีชวี ติ
3(1-4-4)
DGA 231 จิตรกรรมดิจทิ ลั 1
3(1-4-4)
DGA 232 จิตรกรรมดิจทิ ลั 2
3(1-4-4)
DGA 332 ภาพประกอบดิจทิ ลั
3(1-4-4)
DGA 334 มีเดียอาร์ต 1
3(1-4-4)
DGA 351 ศิลปะร่วมสมัย
3(1-4-4)
DGA 352 ศิลปะนิยม
3(1-4-4)

2.3.2 กลุม่ วิชาโท
15 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนวิชาโทให้เลือกจากวิชาทีเ่ ปิดสอนในคณะ
เท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม หลักสูตร 4 ปี รวม 143 หน่วยกิต

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
28 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
51 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
25 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
รวม
143 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 106
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 116 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 GSC 150 MAT 142
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
DES 111 ทัศนศิลป์ 1
DES 112 ทัศนศิลป์ 2
DES 113 ทัศนศิลป์ 3
DES 114 พืน้ ฐานการออกแบบ
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104 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)

รหัสวิชา
DES 115
DES 116
DES 117
SDM 118
SDM 119

ชือ่ วิชา
แนวคิดในการออกแบบ
สำนึกในการออกแบบ
ประวัตกิ ารออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบือ้ งต้น
ภาพดิจิทัลเบื้องต้น

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
51 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
SDM 211 การพูดเพือ่ การนำเสนอ
2(1-2-3)
SDM 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านดิจิทัลมีเดีย 1(0-2-1)
CAN 212 การเขียนบทและนำเสนอเรือ่ งด้วยภาพ 3(1-4-4)
IGD 221 การออกแบบกราฟิกสำหรับ
2(1-2-3)
อินเทอร์แอคทีฟและเกม
IGD 222 การออกแบบอินเทอร์เฟส
3(1-4-4)
3(1-4-4)
IGD 233 ภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ
CAN 241 รูปทรง 3 มิตแิ ละภาพเคลือ่ นไหว 1
3(1-4-4)
CAN 242 รูปทรง 3 มิตแิ ละภาพเคลือ่ นไหว 2
3(1-4-4)
IGD 331 กราฟิกเคลือ่ นไหว 1
3(1-4-4)
IGD 332 กราฟิกเคลือ่ นไหว 2
3(1-4-4)
VFX 337 การตัดต่อภาพและเสียง
3(1-4-4)
IGD 336 การทดลองสร้างสรรค์
2(1-2-3)
อินเทอร์แอคทีฟและเกม
SDM 452 สัมนาดิจิทลั มีเดีย
2(1-2-3)
SDM 453 การออกแบบแฟ้มผลงาน
2(1-2-3)
300 ชัว่ โมง
IGD 350 การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
IGD 462 โครงงานการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 9
IGD 461
IGD 498 เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบ
1(0-2-1)
อินเทอร์แอคทีฟและเกม
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รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IGD 499 สหกิจศึกษาการออกแบบ
อินเทอร์แอคทีฟและเกม

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
6(0-40-0)

(สอบได้วชิ าชีพบังคับไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือกหรือวิชาโท
(ให้นกั ศึกษาเลือกกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ )
2.3.1 กลุ่มการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IGD 231 การออกแบบเว็บไซต์1
IGD 232 การออกแบบเว็บไซต์2
IGD 333 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟ 1
IGD 334 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟ 2
IGD 241 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 1
IGD 242 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 2
SDM 299 ประสบการณ์การทำงาน
IGD 343 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 3
IGD 344 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 4
GAD 241 การออกแบบกราฟิก 1
GAD 242 การออกแบบกราฟิก 2

25

หน่วยกิต

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(0-20-0)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

2.3.2 กลุ่มการออกแบบเกม
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
DGA 231 จิตรกรรมดิจทิ ลั 1
IGD 234 รูปทรง 3 มิตสิ ำหรับเกม
IGD 335 ภาพเคลือ่ นไหวสำหรับเกม
CAN 331 การซ้อนภาพดิจทิ ลั
IGD 245 ปฏิบตั ิการเกม 1
IGD 246 ปฏิบตั ิการเกม 2
IGD 347 ปฏิบตั ิการเกม 3
IGD 348 ปฏิบตั ิการเกม 4
DGA 222 การออกแบบตัวละคร
DGA 332 ภาพประกอบดิจทิ ลั
SDM 299 ประสบการณ์การทำงาน

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(0-20-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงือ่ นไขรายวิชาและ
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน หลักสูตร 4 ปี รวม 143 หน่วยกิต

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
28 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
61 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
รวม
143 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 106
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 116 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 GSC 150 MAT 142
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
DES 111 ทัศนศิลป์ 1
DES 112 ทัศนศิลป์ 2
DES 113 ทัศนศิลป์ 3
DES 114 พืน้ ฐานการออกแบบ
244

104 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)

รหัสวิชา
DES 115
DES 116
DES 117
SDM 118
SDM 119

ชือ่ วิชา
แนวคิดในการออกแบบ
สำนึกในการออกแบบ
ประวัตกิ ารออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบือ้ งต้น
ภาพดิจิทัลเบื้องต้น

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
61 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
SDM 211 การพูดเพือ่ การนำเสนอ
2(1-2-3)
SDM 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านดิจิทัลมีเดีย 1(0-2-4)
CAN 212 การเขียนบทและนำเสนอเรือ่ งด้วยภาพ 3(1-4-4)
CAN 251 การถ่ายทำภาพยนตร์
2(1-2-3)
CAN 211 การเขียนบทเพื่องานแอนิเมชัน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
CAN 221 ภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลอง
VFX 335 ดิจทิ ัลเอฟเฟกต์ 3 มิติ 1
3(1-4-4)
VFX 337 การตัดต่อภาพและเสียง
3(1-4-4)
CAN 311 การแสดงเพือ่ งานภาพเคลือ่ นไหว
2(1-2-3)
CAN 223 การออกแบบเตรียมงานสร้าง 1
3(1-4-4)
CAN 241 รูปทรง 3 มิตแิ ละภาพเคลือ่ นไหว 1
3(1-4-4)
CAN 242 รูปทรง 3 มิตแิ ละภาพเคลือ่ นไหว 2
3(1-4-4)
CAN 324 การออกแบบเตรียมงานสร้าง 2
3(1-4-4)
CAN 343 รูปทรง 3 มิตแิ ละภาพเคลือ่ นไหว 3
3(1-4-4)
4(1-6-5)
CAN 344 รูปทรง 3 มิตแิ ละภาพเคลือ่ นไหว 4
CAN 350 การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
300 ชัว่ โมง
SDM 452 สัมมนาดิจิทัลมีเดีย
2(1-2-3)
SDM 453 การออกแบบแฟ้มผลงาน
2(1-2-3)
CAN 462 โครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
9
CAN 461
CAN 498 เตรียมสหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 1(0-2-1)
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รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CAN 499 สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
6(0-40-0)

(สอบได้วชิ าชีพบังคับไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือกหรือวิชาโท
(ให้นกั ศึกษาเลือกกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ )

15

หน่วยกิต

2.3.1 วิชาชีพเลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิตจากรายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
DGA 211 การวาดภาพสิง่ มีชวี ติ
3(1-4-4)
CAN 222 ภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ
3(1-4-4)
SDM 299 ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
CAN 331 การซ้อนภาพดิจทิ ลั
3(1-4-4)
CAN 332 การสร้างพืน้ ผิวและการจัดแสง 3 มิติ
3(1-4-4)
CAN 333 การเขียนโปรแกรมทางภาพเคลือ่ นไหว 3(1-4-4)
3(1-4-4)
DGA 222 การออกแบบตัวละคร
DGA 231 จิตรกรรมดิจทิ ลั 1
3(1-4-4)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงือ่ นไขรายวิชาและ
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิชาโทสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CAN 211 การเขียนบทเพื่องานแอนิเมชัน
3(1-4-4)
CAN 212 การเขียนบทและนำเสนอเรือ่ งด้วยภาพ 3(1-4-4)
3(1-4-4)
CAN 221 ภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลอง
CAN 223 การออกแบบเตรียมงานสร้าง 1
3(1-4-4)
CAN 324 การออกแบบเตรียมงานสร้าง 2
3(1-4-4)
CAN 333 การเขียนโปรแกรมทางภาพเคลือ่ นไหว 3(1-4-4)
CAN 343 รูปทรง 3 มิตแิ ละภาพเคลือ่ นไหว 3
3(1-4-4)

2.3.2 กลุม่ วิชาโท
15 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทให้เลือกจากวิชาที่เปิดสอนใน
คณะเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ หลักสูตร 4 ปี รวม 143 หน่วยกิต

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
28 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
61 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
รวม
143 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 106
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 116 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 GSC 150 MAT 142
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
DES 111 ทัศนศิลป์ 1
DES 112 ทัศนศิลป์ 2
DES 113 ทัศนศิลป์ 3
DES 114 พืน้ ฐานการออกแบบ
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104 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)

รหัสวิชา
DES 115
DES 116
DES 117
SDM 118
SDM 119

ชือ่ วิชา
แนวคิดในการออกแบบ
สำนึกในการออกแบบ
ประวัตกิ ารออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบือ้ งต้น
ภาพดิจิทัลเบื้องต้น

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
61 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
SDM 211 การพูดเพือ่ การนำเสนอ
2(1-2-3)
SDM 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านดิจิทัลมีเดีย 1(0-2-1)
CAN 251 การถ่ายทำภาพยนตร์
2(1-2-3)
VFX 231 ภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ 1
3(1-4-4)
3(1-4-4)
VFX 233 รูปทรง 3 มิตแิ ละเอสแอลอาร์ 1
VFX 335 ดิจทิ ลั เอฟเฟกต์ 3 มิติ 1
3(1-4-4)
VFX 336 ดิจทิ ลั เอฟเฟกต์ 3 มิติ 2
3(1-4-4)
VFX 337 การตัดต่อภาพและเสียง
3(1-4-4)
VFX 351 กระบวนการผลิต
2(1-2-3)
VFX 241 การซ้อนภาพวิชวลเอฟเฟกต์ 1
3(1-4-4)
VFX 242 การซ้อนภาพวิชวลเอฟเฟกต์ 2
3(1-4-4)
VFX 245 ปฏิบตั กิ ารวิชวลเอฟเฟกต์ 1
3(1-4-4)
VFX 246 ปฏิบตั กิ ารวิชวลเอฟเฟกต์ 2
3(1-4-4)
VFX 347 ปฏิบตั กิ ารวิชวลเอฟเฟกต์ 3
3(1-4-4)
4(1-6-5)
VFX 348 ปฏิบตั กิ ารวิชวลเอฟเฟกต์ 4
SDM 452 สัมมนาดิจิทัลมีเดีย
2(1-2-3)
SDM 453 การออกแบบแฟ้มผลงาน
2(1-2-3)
VFX 350 การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
300 ชัว่ โมง
VFX 462 โครงงานวิชวลเอฟเฟกต์
9
VFX 461
VFX 498 เตรียมสหกิจศึกษาวิชวลเอฟเฟกต์
1(0-2-1)
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รหัสวิชา ชือ่ วิชา
VFX 499 สหกิจศึกษาวิชวลเอฟเฟกต์

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
6(0-40-0)

(สอบได้วชิ าชีพบังคับไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือกหรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาชีพเลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิตจากรายวิชา ดังนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
CAN 212 การเขียนบทและนำเสนอเรือ่ งด้วยภาพ 3(1-4-4)
VFX 232 ภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ 2
3(1-4-4)
SDM 299 ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
VFX 334 รูปทรง 3 มิตแิ ละเอสแอลอาร์ 2
3(1-4-4)
VFX 343 การซ้อนภาพวิชวลเอฟเฟกต์ 3
3(1-4-4)
VFX 344 การซ้อนภาพวิชวลเอฟเฟกต์ 4
3(1-4-4)
CAN 333 การเขียนโปรแกรมทางภาพเคลือ่ นไหว 3(1-4-4)
DGA 211 การวาดภาพสิง่ มีชวี ติ
3(1-4-4)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงือ่ นไขรายวิชาและ
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิชาโทสาขาวิชวลเอฟเฟกต์ จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
VFX 241 การซ้อนภาพวิชวลเอฟเฟกต์ 1
3(1-4-4)
VFX 242 การซ้อนภาพวิชวลเอฟเฟกต์ 2
3(1-4-4)
VFX 334 รูปทรง 3 มิตแิ ละเอสแอลอาร์ 2
3(1-4-4)
VFX 335 ดิจทิ ัลเอฟเฟกต์ 3 มิติ 1
3(1-4-4)
3(1-4-4)
VFX 336 ดิจทิ ลั เอฟเฟกต์ 3 มิติ 2
VFX 343 การซ้อนภาพวิชวลเอฟเฟกต์ 3
3(1-4-4)
VFX 344 การซ้อนภาพวิชวลเอฟเฟกต์ 4
3(1-4-4)

2.3.2 กลุม่ วิชาโท
15 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทให้เลือกจากวิชาที่เปิดสอนใน
คณะเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก หลักสูตร 4 ปี รวม 143 หน่วยกิต

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
1.2 กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9-15 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หน่วยกิต
1.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
28 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
61 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
รวม
143 หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9-13 หน่วยกิต
HUM 120 HUM 124 HUM 311 HUM 411 PHR 100 SOC 106
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9-15 หน่วยกิต
ENG 111 ENG 112 ENG 213 ENG 324 THI 116 THI 118
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5-13 หน่วยกิต
BCS 115 BCS 217 GSC 151 GSC 150 MAT 142
หมายเหตุ : รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปอาจเลือกจากรายวิชาทีก่ ำหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทัง้ นีก้ ารเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
DES 111 ทัศนศิลป์ 1
DES 112 ทัศนศิลป์ 2
DES 113 ทัศนศิลป์ 3
DES 114 พืน้ ฐานการออกแบบ
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104 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)

รหัสวิชา
DES 115
DES 116
DES 117
SDM 118
SDM 119

ชือ่ วิชา
แนวคิดในการออกแบบ
สำนึกในการออกแบบ
ประวัตกิ ารออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบือ้ งต้น
ภาพดิจิทัลบื้องต้น

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
SDM 211 การพูดเพือ่ การนำเสนอ
SDM 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านดิจิทัลมีเดีย
GAD 221 กลยุทธ์การออกแบบสร้างสรรค์
GAD 224 การออกแบบภาพดิจทิ ลั
GAD 332 เทคโนโลยีการพิมพ์และวัสดุ
GAD 211 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
IGD 331 กราฟิกเคลือ่ นไหว 1
IGD 231 การออกแบบเว็บไซต์1
GAD 223 การออกแบบอัตลักษณ์
GAD 241 การออกแบบกราฟิก 1
GAD 242 การออกแบบกราฟิก 2
GAD 343 การออกแบบกราฟิก 3
GAD 344 การออกแบบกราฟิก 4
GAD 333 การออกแบบกราฟิกสำหรับสือ่ ใหม่
GAD 322 การออกแบบกราฟิกสำหรับสภาพแวดล้อม
GAD 350 การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
SDM 452 สัมมนาดิจิทัลมีเดีย
SDM 453 การออกแบบแฟ้มผลงาน
GAD 462 โครงงานออกแบบกราฟิก
GAD 498 เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบกราฟิก

61 หน่วยกิต
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
300 ชัว่ โมง
2(1-2-3)
2(1-2-3)
9
GDA 461
1(0-2-1)
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รหัสวิชา ชือ่ วิชา
GAD 499 สหกิจศึกษาการออกแบบกราฟิก

หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
6(0-40-0)

(สอบได้วชิ าชีพบังคับไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ ได้ ต้องขออนุมตั จิ ากคณะ
ในการเรียนวิชาทดแทนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือกหรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาชีพเลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิตจากรายวิชา ดังนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
IGD 222 การออกแบบอินเทอร์เฟส
3(1-4-4)
GAD 222 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า
3(1-4-4)
SDM 299 ประสบการณ์การทำงาน
3(0-20-0)
GAD 321 การออกแบบงานโฆษณา
3(1-4-4)
GAD 331 การออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ์ดจิ ทิ ลั
3(1-4-4)
IGD 332 กราฟิกเคลือ่ นไหว 2
3(1-4-4)
DGA 334 มีเดียอาร์ต 1
3(1-4-4)
IGD 232 การออกแบบเว็บไซต์2
3(1-4-4)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามเงือ่ นไขรายวิชาและ
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิชาโทสาขาการออกแบบกราฟิก จำนวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
รหัสวิชา ชือ่ วิชา
GAD 221 กลยุทธ์การออกแบบสร้างสรรค์
3(1-4-4)
GAD 223 การออกแบบอัตลักษณ์
3(1-4-4)
GAD 241 การออกแบบกราฟิก 1
3(1-4-4)
GAD 242 การออกแบบกราฟิก 2
3(1-4-4)
GAD 321 การออกแบบงานโฆษณา
3(1-4-4)
GAD 333 การออกแบบกราฟิกสำหรับสือ่ ใหม่
3(1-4-4)
GAD 343 การออกแบบกราฟิก 3
3(1-4-4)

2.3.2 กลุม่ วิชาโท
15 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโทให้เลือกจากวิชาที่เปิดสอนใน
คณะเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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Varapa Rakrachakarn
Acting Director

“The Path to A Global Network”
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Varapa Rakrachakarn
Acting Director

Ph.D. Candidate (Marketing) Mahidol University
M.B.A. (Business Administration) California State University, Long Beach, CA, USA
B.S. (Computer Science) Thammasat University
e-mail : varapa.ra@spu.ac.th

01

Joshua Johnson
M.A. (Intercultural Studies), Union University, USA
B.B.A. (Management), Cameron University, USA

04

e-mail : joshua.jo@spu.ac.th

02

Melissa Stroud
M.A.(Intercultural Studies), Union University, USA
B.A.(Cross-Cultural Studies), Oklahoma Baptist University, USA

Rohit Agarwal
M.A. (International Tourism & Hospitality Management), Southern
Cross University, Australia
B.A. (Business English), Assumption University
e-mail : rohit.ag@spu.ac.th

05

e-mail : melissa.st@spu.ac.th

Rebekah Woodring
M.A. (Intercultural Studies), Union University, USA
M.A. (Educational Leadership), Golden Gate Baptist Seminary,
USA
B.A. Oklahoma Baptist University, USA
e-mail : rebekah.wo@spu.ac.th

03

Jason Stroud
M.A. (Intercultural Studies) Union University, USA
B.A. (Landscape Architecture) Lowa State University, USA
e-mail : jason.st@spu.ac.th
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06

Stephen Xing
M.B.A. (Management), Yonok University
B.A. (Business English), Yonok University
B.A. (English for Tourism), Yunnan Normal University P.R China.
e-mail : xing.li@spu.ac.th
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07

Nattaporn Pienchob
M.Sc. (Tourism Management), University of Surrey, UK
B.A. (International Economics), Ramkhamhaeng University
e-mail : nattaporn.pi@spu.ac.th
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Alumni

Benjamin Apivimollak

B.A. (International Business
Communication)
Employer: Dusit Thani College. Bangkok
Present position: Instructor
Hey I’m Ben, Wow!! I can’t believe that it’s been 4
yrs since I graduated from SIC with a degree in International
Business Communication in 2008. Believe it or not two weeks
after
I am who I am today because of what I did in the
past. SIC has taught me to be specialized in learning from the
theories and real activities. My position allows me to do all
aspects in teaching, planning, organizing, and controlling.
I couldn’t ask for anything more at this time. I do
plan on going back to university for my Ph.D. (yes, I will become
Dr. Ben!). Who knows, I may even end up back at SIC as a
Professor!! (lol) Anyway, it’s great to see how the programs at
SIC have progressed! I wish I were a student at SIC again,
telling you guys the truth I am really miss all those times as a
student at SIC. To whom is planning to join SIC or a current
SIC student I have a few words for you “Follow your dream
and make your dream comes true” Please never give up! and
Good luck everybody!!

AW_Manual_Shool_2013.indd 52

Borpit Tantayanusorn

B.B.A. (Hotel Management)
Work Experience: American Travel
Present position: Master’s Degree student
in HRD., the National Institute of
Development Administration (NIDA)
Sripatum International College provides the
well-combination of International and Thai study atmosphere.
Not only fulfill students with Academic but also provides
opportunities to students for expressing there true potentials,
which are rarely giving from others in society, but not for YOU
because in SIC’s culture YOU are a part of our family.
It is hard to name all chances that I was supported
from SIC, but what I cannot forget are chances to be a student
representative as a Students Council’s President, Scholarship for
Academic Excellence, and teaching English to kids in our community known as “English for Sustainable Project”, etc. Beside
these achievements, interpersonal skilled were well-developed
according to our DNA of New Generation “HI-SPEED”: Honest,
Intelligent, Social-Responsible, Professional, Energetic, Ethical
and Dynamic.

Pornsi Pringsuwan

B.A. (International Business
Communication)
Employer: Lifestyles Health & Fitness
(Thailand) Co.,Ltd./ Pevonia (Thailand)
Co., Ltd.
Present Position: Country Manager/
Brand Manager/ Director of Sales &
Marketing
My experience at Sripatum International College
is highly valuable to my life, both for work and for personal
success. I am proud to be SIC alumni. Ajarns are very nice and
friends are helpful. It was such a warm atmosphere at SIC.
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Sripatum International College
Name of Curriculum :
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a. completed application form
b. copy of high-school certificate and transcript
c. copy of passport
d. clear criminal record
e. 2 ID photographs
3. Sripatum University issues a letter of acceptance for
the immigration authorities in order to be granted a student visa
4. Once you received the above-mentioned letter, apply and obtain
the student visa ("non-immigrant ED" visa) BEFORE entry to
Thailand
Academic Calendar :
Summer Session : June - July (Foundation Courses in
English, Mathematics and Computer)
Semester I
: August - December
Semester II
: January - May
Our Objectives :
1. To provide SIC students with academic programs which
integrate with economic, social and cultural growth of
the nation in the globalization era.
2. To enhance SIC students' strengths and potentials to
the full capacities and prepare them with the FOUR characteristics
of the New Generation: Intelligent, Professional, Energetic and
Ethical.
3. To develop SIC students through training of an international
standard and give our students competitive edge when
developing their career path in a rapidly changing global
business environment and take maximum advantage of new
opportunities.
Exchange Programs :
To strengthen academic standards and promote an international
academic environment, all SIC students are encouraged to participate in
255



Bachelor of Arts Program
Bachelor of Business Administration Program
Sripatum University initiated Sripatum International College (SIC)
to respond to the growing trend in education towards globalized
collaboration and particularly keeping with the fast-paced development of
Asia. Our International College integrates educational programs with
economic, social and cultural growth of the nation.
SIC students receive training of an international standard.
This will give our students a competitive edge when developing their
career path in a rapidly changing global business environment and take
maximum advantage of new opportunities.
Programs of Study :
Bachelor of Arts (B.A.) in International Business Communication
Bachelor of Arts (B.A.) in English and Chinese for Business
Communication
Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in International
Hospitality Management
Admission Requirements :
The following documents must be submitted with a complete
Application for Admission
1. High School Transcript
2. National University Entrance Exam (Thai, Social, Science, and
Math) or SAT1 or equivalent.
3. One or the following test scores
- TOEFL or IELTS
- SICAT (Sripatum International College Aptitude Test) :
English (Reading Writing and Listening) and Mathematics
How to Apply From Abroad :
1. Download and complete the application form or request to
receive the application package by mail
2. Send your application documents:

Student Exchange Programs which are in close association with
accredited higher education institutions in over 25 countries world-wide,
namely U.S.A, Canada, France, U.K, Switzerland, Australia, New Zealand
as well as our neighboring Asian countries such as China, Japan, etc.
This coincides with Sripatum International College's motto :
Sripatum International College
" The Path to A Global Network"



The Benefits of our International College :
 Academic challenges - we help students realize their full potential.
 Highly Dedicated Faculty - we are friendly and professional.
 Individual Attention - small classes of around 15-20 students
allow students to get the attention they deserve.
 Foundation Course in English - ensures all non-native English
speaking students to achieve a set standard of fluency.
 Access to Technology - a dedicated computer lab for your
convenience.
 Excellent Campus Facilities - newly furbished classrooms,
mini theatre, resource center, and exclusive student lounges.
 Student Exchange Program - opportunities to study abroad
for a semester or a full year.
 Extra - Curricular Activities - including social events,
corporate visit and field trips.
 International Student Service - includes assistance in finding
accommodation, and student visa renewal.
Career Path for SIC graduates :
SIC graduates have been recruited to work in various business
sectors including :
 Commercial
 Embassies
 Import - Export
 Media Agency
 Multinational Corporations
 Hospitality Industry
 Airline & Public Sector
256

Our Students’ Achievements
Ms. Panchanit Yiewsawat and Mr. Chanin Poonkayaporn, 4th year
SIC students from the program of Hotel Management, have been selected
as scholarship students of the project "Sripatum University Student
Exchange Program 2012 @ Yunnan Normal University". These students
will participate in the 4 month-internship at Yunnan Normal University
in China, as part of academic collaboration between YNU and SPU.
th
 Mr. Apiwat Srisang, a 4
year student in the program of
international Business Communication, passed the paper test including
interview, and has been offered the scholarship to participate in overseas
internship as a high quality practical training exchange program arranged
by The International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience: IAESTE Thailand.
 Ms. Patcharee Supapean, a 3rd year student in the program of
International Business Communication at Sripatum International College,
was selected to be a student representative from Sripatum University
to enter the final competition where all candidates including students
from other universities will be judged by the Final Selection Board for
the Outstanding Student Award granted by His Majesty the King of
Thailand.
th
 Ms. Napattarakorn Jatumanon, a 4 year SIC student in the
program of International Business Communication, has been offered
a scholarship from the "Staff and Student Exchange Program between
Thailand and Greater Mekong Sub-region (GMS) Countries" for the year
2012 organized by Office of Higher Education Commission (OHEC), Ministry
of Education of Thailand. Napattarakorn will be participating in a 4 month
program on Chinese language & culture study at the College of Arts and
Sciences (CAS), Yunnan Normal University, China.
th
 Ms. Kewalee Kumlue, a 4 year student in the program of
Hotel Management at Sripatum International College, received the certificate
of Appreciation in recognition of her 7 days of service as a volunteer for
the International Tennis Federation - Annual General Meeting 2011. This
meeting, hosted by the Lawn Tennis Association of Thailand (LTAT),
took place on 21-23 September 2011 at the Four Seasons Hotel in Bangkok,
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with over 200 delegates and staff from 85 National Associations and six
Regional Associations in attendance. SIC was proud of Kewalee since
she was successfully recruited to help out on this event. The training and
the experience she gained from this volunteer work will surely benefit
her future career.
 SIC students were presented Dean's list awards. These awards
are annually presented to students who have demonstrated outstanding
achievements in various areas. The outstanding academic achievement
awards went to Mr. Borpit Tantayanusorn and Ms. Watinee Jumnongsart
with GPA of 4.00 and 3.98 respectively. Outstanding community service
award were presented to Ms. Suchada Chanathuk and Ms. Mantana
Onnom. Also the outstanding achievement awards in recognition of
activity participation were given to Ms. Nongnooch Rodjinda and
Ms. Phannita Weerakulkaset. Congratulations.
 Ms. Patcharee Supapean, a 3rd year student at Sripatum
International College, participated in 4 month study at Baise University
in China as a scholarship student under the Faculty and Student Exchange
Program between Thailand and Great Mekong Sub-region (GMS) countries.
She brought SIC a big smile by winning the 1st prize in the Chinese
speech contest from Guangxi Nongken Cup Foreign language Speech
Contest in celebration of the 20th Anniversary of ASIAN-China Dialogue
Relations.
 Mr. Attapol Yimchuay and Mr. Abdul Rahman, as SIC team,
won the 3rd prize in ASEAN Quiz organized by Sripatum University.
They have been assigned to participate in ASEAN Contest 2012 to win
a trophy and the gratuity from the Prime Minister.
 SIC students run the "Pasa Pasorn 2012" project at the community
of Bang Bua teaching Fundamental English to the children.
 SIC students participated in the project "CSR Campus Campaign"
and presented their CSR (Corporate Social Responsibility) project proposal
with a title of "ตามรอยพ่ออยูห่ วั กับบางบัว ทีย่ ง่ั ยืน". SIC team and other 10
teams of students from other universities are selected for the scholarship
offer, and that will help them to put their project plans into practice.
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1. General Education Courses
1.1 Humanities and Social Sciences Courses
GEC 101 Tools for the Digital Age
GEC 102 Thai Studies
GEC 111 Comparative Society Culture
GEC 112 General Psychology
1.2 Language and Communication Courses
GEC 121 Fundamental English
GEC 122 Intermediate English
GEC 223 Advanced English
1.3 Mathematics and Science Courses
GEC 131 College Mathematics
GEC 132 Use of Computers in Business
GEC 133 Introduction to Statistics

30
12

9

9

Credits
Credit
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Credits
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
Credits
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2. Specific Requirement Courses
100
2.1 General Business Courses
45
BSC 252 Principles of Marketing
BSC 253 Organization Behavior
BSC 257 Business Finance
BSC 259 Principles of Management
BSC 260 Introduction to Human Resources Management
BSC 261 Introduction to Economics
BSC 262 Introduction to Accounting
BSC 263 Management Information Systems
BSC 343 Business Writing
BSC 360 Business Ethics
BSC 361 Current Issues in ASEAN Trade & Development
BSC 362 Introduction to International Business
BSC 364 International Marketing
BSC 461 Asian Culture and Business Studies
BSC 466 Negotiations

Credits
Credits
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 Major Compulsory Courses
IBC 243 Public Speaking and Presentation Skills
IBC 281 Communication Concepts & Skills

Credits
3(3-0-6)
3(3-0-6)

258

40

IBC
IBC
IBC
IBC
IBC
IBC
IBC
IBC
IBC
IBC

282
283
374
385
386
387
482
490
493
498

Business Communication Skills
3(3-0-6)
Organizational Communication
3(3-0-6)
Group Dynamics and Team Building
3(3-0-6)
Digital Communications Strategies
3(3-0-6)
Social Media Marketing
3(3-0-6)
Cross-cultural Communications Management
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications
3(3-0-6)
Communication Ethics
3(3-0-6)
Seminar in International Business Communication 3(3-0-6)
Pre-cooperative Education for
1(0-2-1)
International Business Communication
IBC 499 Co-operative Education for
6(0-40-0)
International Business Communication
2.3 Major Elective Language Courses
15
Credits
Students may choose a language from the following list:
Chinese Language Courses
CHN 123 Fundamental Chinese
3(2-2-5)
CHN 124 Pre-Intermediate Chinese
3(2-2-5)
CHN 221 Intermediate Chinese
3(2-2-5)
CHN 222 Advanced Chinese (Pre. CHN 221)*
3(2-2-5)
CHN 224 Chinese for Business Presentation (Pre.CHN 222)* 3(2-2-5)
French Language Courses
FRN 123 Fundamental French
3(2-2-5)
FRN 124 Pre-Intermediate French
3(2-2-5)
FRN 221 Intermediate French
3(2-2-5)
FRN 222 Advanced French (Pre.FRN 221)*
3(2-2-5)
FRN 224 French for Business Presentation (Pre.FRN 222)* 3(2-2-5)
German Language Courses
GMN 123 Fundamental German
3(2-2-5)
GMN 124 Pre-Intermediate German
3(2-2-5)
GMN 221 Intermediate German
3(2-2-5)
GMN 222 Advanced German (Pre.GMN 221)*
3(2-2-5)
GMN 224 German for Business Presentation
3(2-2-5)
(Pre.GMN 222)*
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Japanese Language Courses
JPN 123 Fundamental Japanese
JPN 124 Pre-Intermediate Japanese
JPN 221 Intermediate Japanese
JPN 222 Advanced Japanese (Pre.JPN 221)*
JPN 224 Japanese for Business Presentation (Pre.JPN 222)*
Spanish Language Courses
SPN 123 Fundamental Spanish
SPN 124 Pre-Intermediate Spanish
SPN 221 Intermediate Spanish
SPN 222 Advanced Spanish (Pre.SPN 221)*
SPN 224 Spanish for Business Presentation (Pre.SPN 222)*
Thai Language Courses
THI 123 Fundamental Thai
THI 124 Pre-Intermediate Thai
THI 221 Intermediate Thai
THI 222 Advanced Thai (Pre.THI 221)*
THI 224 Thai for Business Presentation (Pre.THI 222)*
Vietnamese Language Courses
VTN 123 Fundamental Vietnamese
VTN 124 Pre-Intermediate Vietnamese
VTN 221 Intermediate Vietnamese
VTN 222 Advanced Vietnamese (Pre.VTN 221)*
VTN 224 Vietnamese for Business Presentation (Pre.VTN 222)*
*REMARK : Pre-requisite OR Subjected to Dean's Approval

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3. Free Elective Courses
6
Credits
Students may select courses from any program elsewhere as approved
by the advisor, or may choose any TWO courses from the following courses
offered in the international program at Sripatum University as follows:
BSC 241 Business Reading
3(3-0-6)
BSC 256 Operations Management
3(3-0-6)
BSC 359 Small Business Entrepreneurship
3(3-0-6)
BSC 365 Money and Banking
3(3-0-6)
BSC 377 International Business Law
3(3-0-6)
BSC 378 Chinese Culture Appreciation
3(3-0-6)
Total
136
Credits
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1. General Education Courses
1.1 Humanities and Social Sciences Courses
GEC 101 Tools for the Digital Age
GEC 102 Thai Studies
GEC 111 Comparative Society and Cultures
GEC 112 General Psychology
1.2 Language and Communication Courses
GEC 121 Fundamental English
GEC 122 Intermediate English
GEC 223 Advanced English
GEC 224 English for Business Communication
1.3 Mathematics and Science Courses
GEC 131 College Mathematics
GEC 132 Use of Computers in Business

30
12

12

6

2. Specific Requirement Courses
100
2.1 Professional Foundation Courses
60
IBC 243 Public Speaking and Presentation Skills
BSC 343 Business Writing
ECB 151 Foundation Chinese I
ECB 152 Foundation Chinese II
ECB 153 Chinese Listening & Speaking I
ECB 154 Chinese Listening & Speaking II
ECB 155 Chinese Reading & Writing I
ECB 156 Chinese Reading & Writing II
ECB 251 Intermediate Chinese I
ECB 252 Intermediate Chinese II
ECB 253 Intermediate Chinese Listening & Speaking I
ECB 254 Intermediate Chinese Listening & Speaking II
ECB 255 Intermediate Chinese Reading & Writing I
ECB 256 Intermediate Chinese Reading & Writing II
ECB 257 Chinese Grammar & Usage I
ECB 258 Chinese Grammar & Usage II
ECB 259 Advanced Chinese I
ECB 361 Advanced Chinese II
260

Credits
Credits
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Credits
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
Credits
3(3-0-6)
3(2-2-5)
Credits
Credits
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ECB 362 Advanced Chinese Listening & Speaking
ECB 363 Advanced Chinese Reading & Writing

3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2 Major Compulsory Courses
40
Credits
IBC 281 Communication Concepts & Skills
3(3-0-6)
IBC 387 Cross Cultural Communication Management
3(3-0-6)
IBC 482 Integrated Marketing Communication
3(3-0-6)
IBC 490 Communication Ethics
3(3-0-6)
ECB 371 Chinese for Business I
3(2-2-5)
ECB 372 Chinese for Business II
3(2-2-5)
ECB 373 Professional and Business Writing in Chinese
3(2-2-5)
ECB 374 Chinese for Business Presentation and Public Speaking 3(2-2-5)
ECB 375 Chinese for Newspaper Reading
3(2-2-5)
ECB 376 Chinese National Condition
3(2-2-5)
ECB 377 English-Chinese Translation and Interpretation
3(2-2-5)
ECB 498 Pre-Cooperative Education in ECB
1(0-2-1)
ECB 499 Cooperative Education in ECB
6(0-40-0)
(Note : Students are required to enroll in Co-operative Education program
for a period of 16 weeks before graduation.)
3. Free Elective Courses
6
Credits
ECB 378 Chinese Research Paper Writing
6
Credits
OR
Students may select courses from any program elsewhere as approved
by the advisor, or may choose any TWO courses from the following
courses or any courses offered in the International Business Communication
program at Sripatum University :
BSC 241 Business Reading
3(3-0-6)
BSC 359 Small Business Entrepreneurship
3(3-0-6)
BSC 361 Current Issues in ASEAN Trade & Development 3(3-0-6)
BSC 378 Chinese Culture Appreciation
3(3-0-6)
BSC 461 Asian Cultures and Business Studies
3(3-0-6)
IBC 282 Business Communication Skills
3(3-0-6)
IBC 283 Organizational Communication
3(3-0-6)
Total
136
Credits
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1. General Education Courses
1.1 Humanities and Social Sciences Courses
GEC 101 Tools for the Digital Age
GEC 102 Thai Studies
GEC 111 Comparative Society and Culture
GEC 112 General Psychology
1.2 Language and Communication Courses
GEC 121 Fundamental English
GEC 122 Intermediate English
GEC 223 Advanced English
1.3 Mathematics and Science Courses
GEC 131 College Mathematics
GEC 132 Use of Computers in Business
GEC 133 Introduction to Statistics

30
12

9

9
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Credits
Credits
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Credits
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

IHM 284
IHM 285
IHM 376
IHM 377
IHM 380
IHM 381
IHM 388
IHM 389
IHM 480
IHM 498

Hospitality Marketing Principles
Revenue Management and Technology
Finance for the Hospitality Industry
Human Resource Management for Hospitality Industry
Professional Ethics and Laws for Hospitality Industry
Current Issues on International Hospitality Industry
Hospitality Leadership
Hospitality Strategic Marketing
Senior Project
Pre-cooperative Education International Hospitality
Management
IHM 499 Cooperative Education International Hospitality
Management

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6(0-40-0)

2.3 Major Elective Language Courses
15
Credits
Students may choose a language from the following list:
Chinese Language Courses
CHN123 Fundamental Chinese
3(2-2-5)
CHN124 Pre-Intermediate Chinese
3(2-2-5)
CHN221 Intermediate Chinese
3(2-2-5)
CHN222 Advanced Chinese (Pre.CHN 221)*
3(2-2-5)
CHN225 Chinese for Hospitality Management (Pre.CHN 222)* 3(2-2-5)
French Language Courses
FRN 123 Fundamental French
3(2-2-5)
FRN 124 Pre-Intermediate French
3(2-2-5)
FRN 221 Intermediate French
3(2-2-5)
FRN 222 Advanced French (Pre.FRN 221)*
3(2-2-5)
FRN 225 French for Hospitality Management (Pre.FRN 222)* 3(2-2-5)
German Language Courses
GMN 123 Fundamental German
3(2-2-5)
GMN 124 Pre-Intermediate German
3(2-2-5)
GMN 221 Intermediate German
3(2-2-5)
GMN 222 Advanced German (Pre.GMN 221)*
3(2-2-5)
GMN 225 German for Hospitality Management (Pre.GMN 222)* 3(2-2-5)

261



2. Specific Requirement Courses
100
2.1 Business Core Courses
42
BSC 252 Principles of Marketing
BSC 253 Organization Behavior
BSC 255 Financial Accounting
BSC 257 Business Finance
BSC 261 Introduction to Economics
BSC 263 Management Information Systems
BSC 360 Business Ethics
BSC 362 Introduction to International Business
BSC 363 Managerial Accounting
BSC 465 Strategic Management
BSC 466 Negotiations
IBC 243 Public Speaking and Presentation Skills
IBC 281 Communication Concepts & Skills
IBC 387 Cross-cultural Communication Management
2.2 Major Compulsory Courses
43
IHM 281 Introduction to the Hospitality Industry
IHM 282 Lodging Operations and Technology
IHM 283 Food & Beverage Operation Management

Credits
Credits
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Credits
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
Credits
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3. Free Elective Courses
6
Credits
Students may select courses from any program elsewhere as approved
by the advisor, or may choose any TWO courses from the following courses
offered in the international program at Sripatum University as follows
BSC 241 Business Reading
3(3-0-6)
BSC 359 Small Business Entrepreneurship
3(3-0-6)
BSC 361 Current Issues in ASEAN Trade & Development 3(3-0-6)
BSC 378 Chinese Culture Appreciation
3(3-0-6)
BSC 461 Asian Cultures and Business Studies
3(3-0-6)
IHM 481 Restaurant Management
3(2-2-5)
IHM 482 Food & Beverage Service and Catering
3(2-2-5)
IHM 483 Kitchen Operation Management
3(2-2-5)
IHM 485 Health Club & Spa Management
3(3-0-6)
IHM 486 Materials Management
3(3-0-6)
IHM 496 Hospitality Facilities Management & Design
3(3-0-6)
IHM 497 Meeting, Incentives, Convention and
3(3-0-6)
Exhibition Management
Total
136
Credits

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)



Japanese Language Courses
JPN 123 Fundamental Japanese
JPN 124 Pre-Intermediate Japanese
JPN 221 Intermediate Japanese
JPN 222 Advanced Japanese (Pre.JPN 221)*
JPN 225 Japanese for Hospitality Management (Pre.JPN 222)*
Spanish Language Courses
SPN 123 Fundamental Spanish
SPN 124 Pre-Intermediate Spanish
SPN 221 Intermediate Spanish
SPN 222 Advanced Spanish (Pre.SPN 221)*
SPN 225 Spanish for Hospitality Management (Pre.SPN 222)*
Thai Language Courses
THI 123 Fundamental Thai
THI 124 Pre-Intermediate Thai
THI 221 Intermediate Thai
THI 222 Advanced Thai (Pre.THI 221)*
THI 225 Thai for Hospitality Management (Pre.THI 222)*
Vietnamese Language Courses
VTN 123 Fundamental Vietnamese
VTN 124 Pre-Intermediate Vietnamese
VTN 221 Intermediate Vietnamese
VTN 222 Advanced Vietnamese (Pre.VTN 221)*
VTN 225 Vietnamese for Hospitality Management (Pre.VTN 222)*
*REMARK : Pre-requisite OR Subjected to Advisor's Approval
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป

“รู้กว้าง มองการณ์ไกล สื่อสารได้ดี
นำ�ความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง”
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Institute of General Education
สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
ผู้อ�ำ นวยการ

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
e-mail : kittipoom.me@spu.ac.th

01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำ�นาจ วังจีน
ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการ

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail : amnart.va@spu.ac.th

02

นางสาวกิตติยา เพริดพริ้งตระกูล
ผู้จัดการส�ำนักงานเลขานุการคณะ

นศ.บ. (สาขาการโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศศ.ม. (สาขาวิชารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : kittiya.pe@spu.ac.th
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สำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ และความจำเป็ น ของ
วิชาศึกษาทั่วไป จึงได้จัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นในปีการศึกษา 2541 เพื่อ
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
ได้แก่ กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปรัชญาการศึกษาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดให้มีการเรียนการสอน ในหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านวิชาการ
และเป็นผูท้ ม่ี จี ริยธรรม คุณธรรม มีความคิดก้าวไกลเป็นทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ต่อสังคมและประเทศชาติ นอกเหนือไปจากวิชาชีพหรือวิชาการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

ปณิธานของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
รับผิดชอบ รอบรู้ มุง่ สูค่ ณ
ุ ธรรม ตามทันสถานการณ์ เบิกบานแจ่มใส
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี
มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้
เป็นอย่างดี

วิสยั ทัศน์
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ท ี ่ ท ั น สมั ย โดยใช้
เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสูงให้ผู้เรียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพาะบ่มคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้เหมาะสมต่อการเป็นคนรุ่นใหม่
ในสังคมแห่งการเรียนรูด้ ว้ ยนโยบาย 5 E คือ
1. Education การให้การศึกษา อันได้แก่ เนื้อหาความรู้ในศาสตร์นั้นๆ
ตามหลักสูตรและรายละเอียดวิชา
www.spu.ac.th

2. Ethics จริยธรรม ซึ่งได้แก่ ความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม
เป็นคนดีมีศีลธรรมสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ การรูจ้ กั
ควบคุมอารมณ์ การรู้จักยับยั้งชั่งใจและไตร่ตรองในการกระทำ ตลอดจนรู้จัก
แก้ปญ
ั หาและหาทางออกโดยใช้ปญ
ั ญา
4. e-Learning การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมัยต่างๆ ได้ แ ก่
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อิเล็กทรอนิกส์เมล์ และการเรียนการสอน ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ
5. Environment สิง่ แวดล้อม ได้แก่ การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นสิง่ แวดล้อม
ที่เหมาะสม การรู้จักรักและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพสังคมและเข้าใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ภารกิจหลัก
1. พัฒนาหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่จะสามารถสร้างให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
2. พัฒนาคณาจารย์อย่างมีแบบแผนและ เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งเน้นที่จะ
สร้างให้คณาจารย์ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการของตนเอง โดยส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประชุม
สัมมนา อบรม ทางด้านวิชาการและพัฒนางานวิจยั
3. ส่ ง เสริ ม ให้ ม ี ก ารพั ฒ นาสื ่ อ การสอนและจั ด การฝึ ก อบรมเทคนิ ค
การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด โครงการกิจกรรมเสริมวิชาการ
เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้มคี วามพร้อมในการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้
มุง่ เน้นให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพในการแสวงหาควา มรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามแนวคิดการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
6. จัดให้มรี ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นกั ศึกษาและผู้ปกครอง
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7. สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชน
และบุคคลทัว่ ไป เพือ่ เป็นการบริการทางด้านวิชาการสูส่ งั คม

นโยบาย
1. การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการกำหนดรายวิชาต่างๆ
ในหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีใน
ยุคปัจจุบัน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล จัดให้มีโครงการการพัฒนาบุคลากรของ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปอย่างมีระบบและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน
3. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย
เพือ่ ใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างเพียบพร้อม
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และ
ขยายโลกทัศน์ให้แก่นกั ศึกษา
5. การพั ฒ นากระบวนการการเรี ย นการสอน มี น โยบายที ่ จ ะพั ฒ นา
กระบวนการการเรียนการสอน โดยเพิ่มศักยภาพของผู้สอนและให้มีการนำแนวคิด
การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาปฏิบัติให้เกิดผล
6. การบริการทางด้านวิชาการสูส่ งั คม มีนโยบายในการจัดโครงการอบรม
สัมมนาทางวิชาการแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

เป้าหมาย
สำนักวิชาศึกษาทัว่ ไปมีเป้าหมายดังต่อไปนี้
1. เป็นสำนักวิชาทีส่ มบูรณ์แบบ (Comprehensive Education Center) ทีม่ ี
รายวิชาทีห่ ลากหลาย ทันสมัย เบ็ดเสร็จ สนองตอบต่อความต้องการของสังคม
2. มีกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีความเป็นผู้นำรอบรู้ในวิชาการ สามารถ
สือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผูท้ ม่ี คี วามรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
3. มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีความลุ่มลึกในศาสตร์แห่งตน โดยมุ่ง
พัฒนาตนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ทั้งที่เป็นความรู้ทางด้านวิชาการและ
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เป็นแม่แบบทางด้านคุณธรรมในการดำรงตน และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ
ทำหน้าที่ชี้นำสังคมโดยใช้ความรู้ที่ถูกต้อง
4. เป็นสำนักวิชาที่ส่งเสริมให้การวิจัยเป็นภาระหน้าที่ หลักและหน้าที่นั้น
จะต้องเกิดขึน้ ทัง้ ในระดับบุคคลและองค์กร เน้นการวิจยั ทีก่ ารสร้าง องค์ความรูใ้ หม่ๆ
และการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและการพัฒนาเทคโนโลยี
5. เป็นสำนักวิชาทีม่ รี ะบบบริหารทางด้านวิชาการ การจัดการและบุคลากร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรทีค่ มุ้ ค่า

วัตถุประสงค์
สำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตาม
พันธกิจ
2. เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา
และปณิธานของวิชาศึกษาทั่วไปรวมทั้งความต้องการของสังคม
3. เพื่อสร้างสื่อการสอนและพัฒนาวิธีการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปใน
รูปแบบใหม่
4. เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในการผลิตงานวิจัย
ตำรา เอกสารประกอบการสอน และสือ่ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
5. เพื่อดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้กบั นักศึกษา
6. เพือ่ ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ
แก่สงั คม
7. เพื่อดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรมไทย
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โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HUM 120 ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ
HUM 121 ห้องสมุดกับทักษะการรูส้ ารสนเทศ
HUM 122 หลักปรัชญาและศาสนา
HUM 123 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
HUM 124 พระพุทธศาสนาเพือ่ พัฒนาชีวติ และสังคม
HUM 125 มนุษย์กบั สุนทรียศาสตร์
HUM 126 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
HUM 127 การตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท
HUM 311 บัณฑิตในอุดมคติ 1
HUM 411 บัณฑิตในอุดมคติ 2
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SOC 105 เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
SOC 106 สังคมวิทยาโลกาภิวตั น์
SOC 107 จิตวิทยา และการเสริมสร้างภาวะผูน้ ำยุคใหม่
SOC 109 การเมืองและการปกครอง
SOC 110 เอเชียในโลกยุคใหม่
SOC 112 มนุษย์กบั อารยธรรม
SOC 113 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย
SOC 114 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
SOC 115 พหุวฒ
ั นธรรม
SOC 116 ภัยพิบตั แิ ละการเตรียมความพร้อม
SOC 117 การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมือง
1.3 กลุม่ วิชาพลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ
PHR 100 สุขภาพและการออกกำลังกาย
PHR 101 หมากล้อม
PHR 102 กอล์ฟ
PHR 103 แบดมินตัน
PHR 118 การออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพด้วยการฝึกยกน้ำหนัก
PHR 119 การเสริมสร้างสุขภาพโดยภูมปิ ญ
ั ญาตะวันออก
PHR 120 ศิลปะการขับร้องและการแสดงในโลกยุคใหม่

2(2-0-4)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(1-2-3)

2. กลุม่ สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สาร
BUR 101 ภาษาพม่าเพือ่ การสือ่ สาร
CAM 101 ภาษาเขมรเพือ่ การสือ่ สาร
CHN 101 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร
www.spu.ac.th

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

ENG
ENG
ENG
ENG

111
112
113
114

ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
IND
JPN
LAO
PIL
THI
THI
THI
THI
THI
VIE

115
116
213
324
333
334
101
101
101
101
115
116
117
118
119
101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารประจำวัน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในสังคม
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในสังคมและ
ความมัน่ ใจในการสือ่ สารด้วยวาจา
ทักษะการอ่านเบือ้ งต้น
บูรณาการการอ่านและการเขียน
คำศัพท์และทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียนและไวยากรณ์
การฟังและการพูดเพือ่ ชีวติ ประจำวัน
การฟังและการพูดเพือ่ อาชีพ
ภาษาอินโดนีเซียเพือ่ การสือ่ สาร
ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ การสือ่ สาร
ภาษาลาวเพือ่ การสือ่ สาร
ภาษาฟิลปิ ปิโนเพือ่ การสือ่ สาร
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
ภาษาไทยกับการนำเสนอ
ภาษาไทยเพือ่ กิจธุระ
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และปฏิบตั กิ ารในงานอาชีพ
ภาษาเวียดนามเพือ่ การสือ่ สาร

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

3. กลุม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
BCS 115 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ
1(0-2-1)
BCS 116 ความรูเ้ บือ้ งต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)
BCS 117 อินเทอร์เน็ตกับสังคม
3(3-0-6)
BCS 217 การใช้โปรแกรม Microsoft Office
2(1-2-3)
MAT 141 คณิตศาสตร์และสถิตใิ นชีวติ ประจำวัน
2(2-0-4)
MAT 142 คณิตศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
MAT 143 สถิตทิ ว่ั ไป
2(2-0-4)
MAT 144 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
MAT 145 คณิตศาสตร์และสถิตเิ พือ่ พัฒนาอาชีพ
3(3-0-6)
3.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GSC 150 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่
2(2-0-4)
GSC 151 ชีวติ และสภาพแวดล้อมในโลกแห่งการเปลีย่ นแปลง
2(2-0-4)
GSC 152 ชีวติ กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3(3-0-6)
GSC 153 ชีวิตกับพลังงาน
2(2-0-4)
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สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยวิสยั ทัศน์กว้างไกลของอธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ด้วยเล็งเห็นว่าภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากลที่ ใช้ในการสื่ อสาร การศึ กษา การค้ าและการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงให้มีการจัดตั้ง
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ขึน้ ที่ ชัน้ 8 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1
มิถนุ ายน 2554 เพือ่ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาพืน้ ฐานทัง้ หมด
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาจีน ภาษาญีป่ นุ่ ภาษาเกาหลี ฯลฯ และให้
บริการวิชาการแก่สังคม โดยจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการใช้
ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านการศึกษา การงาน และแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติได้

ปรัชญา
ภาษาและวัฒนธรรมหล่อหลอมบัณฑิตให้อยู่ในประชาคมโลกอย่าง

ทางด้านภาษาต่างประเทศ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรม เพื่อให้เหมาะสม
กับคนรุน่ ใหม่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยจุดประสงค์หลัก 5 อย่าง คือ
1. เพือ่ จัดการฝึกอบรมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทัง้ หลักสูตรระยะสัน้
และระยะยาวในระดับต่างๆ
2. เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการใช้ทกั ษะภาษา
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านภาษาแก่นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลทัว่ ไป
4. เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทันสมัยด้านภาษาแก่สงั คม
5. เพือ่ มุง่ พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มที กั ษะภาษาต่างประเทศเพิม่ ขึน้ รวมทัง้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มคี วามสามารถในการสือ่ สารภาษาต่างประเทศได้

พันธกิจ
สถาบันภาษาฯ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและหลักสูตร
ระยะสั้นด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
สือ่ การเรียนการสอนทีท่ นั สมัย เอือ้ ประโยชน์แก่นกั ศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
บุคคลทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง

มีความสุข

ภารกิจหลัก

ปณิธาน

1. พัฒนาหลักสูตรของหมวดภาษาเพื่อการสื่อสารที่สามารถสร้างให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ
รวมทัง้ การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
2.พัฒนาคณาจารย์อย่างมีแบบแผน เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างให้คณาจารย์
สถาบันภาษาฯ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยส่งเสริมให้มีการเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา อบรมทางด้านวิชาการและพัฒนางานวิจยั
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านภาษา
า่ งประเทศ สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทัว่ ไป เพือ่ พัฒนานักศึกษา
ให้มคี วามพร้อมทางด้านทักษะภาษา
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการสอน และจัดการฝึกอบรมเทคนิค
การถ่ายทอดความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง

สือ่ สารดีเพือ่ สังคมทีด่ กี ว่า "Better Communication Better Community"
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม มุง่ พัฒนาศักยภาพ การสือ่ สาร
ภาษาต่างประเทศ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในโลกแห่ง การเปลี่ยนแปลง
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสือ่ สารกับชาวต่างภาษาได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ ตระหนัก
ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทยและประชาคมนานาชาติ เพือ่ สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการดำเนินชีวติ และดำรงตนอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข

วิสยั ทัศน์
สถาบันภาษาฯ มุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านพหุภาษา (Multilanguage)
ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บุคคลทัว่ ไป และชุมชนใกล้เคียง
ให้สรู่ ะดับสากล โดยมุง่ มัน่ ในการเสริมสร้างความรูท้ ท่ี นั สมัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
www.spu.ac.th
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รายวิชาของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม
กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
ENG 111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารประจำวัน
2(1-2)
(Everyday English)
ENG 112 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในสังคม
2(1-2)
(Social English)
ENG 213 คำศัพท์และทักษะการอ่าน
2(1-2)
(Vocabulary and Reading Skills)
ENG 324 ทักษะการเขียนและไวยกรณ์
2(1-2)
(Grammar and Writing Skills)
ENG 223 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในโลกธุรกิจ
1(0-2)
(Communicative English Skills for the Business World)
ENG 224 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางเทคนิค
1(0-2)
(English Language Skills Development for Technical Purposes)
ENG 225 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ ความสนใจเฉพาะ
1(0-2)
(English Language Skills Development for Special Interests)
ENG 226 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ โลกาภิวฒ
ั น์
1(0-2)
(English Language Skills Development for Globalization)

กลุ่มวิชาภาษาจีน
CHN 331 ภาษาจีน 1
(Chinese I)
CHN 332 ภาษาจีน 2
(Chinese II)
CHN 333 ภาษาจีน 3
(Chinese III)
CHN 424 ภาษาจีนเพือ่ อาชีพ
(Chinese for Careers)
CHN 427 วัฒนธรรมจีนศึกษา
(Chinese for Cultural Studies)
CHN 211 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
(Chinese Listening and Speaking 1)
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2-5)

CHN 212 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
(Chinese Listening and Speaking 2)
CHN 215 ทักษะการอ่านภาษาจีน
3(2-2-5)
(Chinese Reading Skills)
CBC 432 ภาษาจีนเพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ วและตัวแทนท่องเทีย่ ว
3(2-2-5)
(Chinese for Tour Operators and Travel Agents)
CBC 433 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
(Chinese for Tourist Guides)
CHN 434 ภาษาจีนสำหรับการปฎิบตั งิ านฝ่ายห้องพัก
3(2-2-5)
(Chinese for Room Division Operations)
CHN 435 ภาษาจีนสำหรับการปฎิบตั ิงานฝ่ายอาหารและเครื่องดืม่
3(2-2-5)
(Chinese for Food and Beverage Division Operations)

กลุม่ วิชาภาษาญีป่ นุ่
JPN 331 ภาษาญีป่ นุ่ 1
(Japanese I)
JPN 332 ภาษาญีป่ นุ่ 2
(Japanese II)
JPN 333 ภาษาญีป่ นุ่ 3
(Japanese III)
JPN 424 ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ อาชีพ
(Japanese for Careers)
JPN 427 วัฒนธรรมญี่ปุ่นศึกษา
(Japanese for Cultural Studies)
JPN 211 การฟังและการพูดภาษาญีป่ นุ่ 1
(Japanese Listening and Speaking 1)
JPN 212 การฟังและการพูดภาษาญีป่ นุ่ 2
(Japanese Listening and Speaking 2)
JPN 215 ทักษะการอ่านภาษาญีป่ นุ่
(Japanese Reading Skills)
JPN 432 ภาษาญีป่ ่นุ เพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ วและตัวแทนท่องเทีย่ ว
(Japanese for Tour Operators and Travel Agents)

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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JPN 433 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
(Japanese for Tourist Guides)
JPN 434 ภาษาญีป่ นุ่ สำหรับการปฎิบตั งิ านฝ่ายห้องพัก
3(2-2-5)
(Japanese for Room Division Operations)
JPN 436 ภาษาญีป่ ุ่นสำหรับการปฎิบตั ิงานฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ 3(2-2-5)
(Japanese for Food and Beverage Division Operations)

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
FRN 331 ภาษาฝรัง่ เศส 1
3(2-2)
(French I)
FRN 332 ภาษาฝรัง่ เศส 2
3(2-2)
(French II)
FRN 333 ภาษาฝรัง่ เศส 3
3(2-2)
(French III)
FRN 424 ภาษาฝรัง่ เศสเพือ่ อาชีพ
3(2-2)
(French for Careers)
FRN 427 วัฒนธรรมฝรัง่ เศสศึกษา
3(3-0)
(French for Cultural Studies)
FRN 211 การฟังและการพูดภาษาฝรัง่ เศส 1
3(2-2-5)
(French Listening and Speaking 1)
FRN 212 การฟังและการพูดภาษาฝรัง่ เศส 2
3(2-2-5)
(French Listening and Speaking 2)
FRN 215 ทักษะการอ่านภาษาฝรัง่ เศส
3(2-2-5)
(French Reading Skills)
FRN 432 ภาษาฝรัง่ เศสเพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ วและตัวแทนท่องเทีย่ ว
3(2-2-5)
(French for Tour Operators and Travel Agents)
FRN 433 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
(French for Tourist Guides)
3(2-2-5)
FRN 434 ภาษาฝรัง่ เศสสำหรับการปฎิบตั งิ านฝ่ายห้องพัก
(French for Room Division Operations)
FRN 436 ภาษาฝรัง่ เศสสำหรับการปฎิบตั งิ านฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ 3(2-2-5)
(French for Food and Beverage Division Operations)
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กลุม่ วิชาภาษาเกาหลี
KOR 331 ภาษาเกาหลี 1
(Korean I)
KOR 332 ภาษาเกาหลี 2
(Korean II)
KOR 333 ภาษาเกาหลี 3
(Korean III)
KOR 424 ภาษาเกาหลีเพือ่ อาชีพ
(Korean for Careers)
KOR 427 วัฒนธรรมเกาหลีศกึ ษา
(Korean for Cultural Studies)
KOR 211 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1
(Korean Listening and Speaking 1)
KOR 212 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2
(Korean Listening and Speaking 2)
KOR 215 ทักษะการอ่านภาษาเกาหลี
(Korean Reading Skills)
KOR 432 ภาษาเกาหลีเพือ่ ธุรกิจนำเทีย่ วและตัวแทนท่องเทีย่ ว
(Korean for Tour Operators and Travel Agents)
KOR 433 ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์
(Korean for Tourist Guides)
KOR 434 ภาษาเกาหลีสำหรับการปฎิบตั งิ านฝ่ายห้องพัก
(Korean for Room Division Operations)
KOR 435 ภาษาเกาหลีสำหรับการปฎิบตั งิ านฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่
Korean for Food & Beverage Division Operations

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบณ
ั ฑิต
(Doctor of Management)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Philosophy)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration)
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(Educational Administration)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Business Administration)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Business Administration)
- กลุม่ วิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
(Sport and Entertainment Business)
- กลุม่ วิชาการตลาด
(Marketing)
- กลุม่ วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
- กลุม่ วิชาการเงิน
(Finance)
- กลุม่ วิชาการบัญชีเพือ่ การจัดการ
(Management Accounting)
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Philosophy)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(Public Administration)

ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Public Administration)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Master of Business Administration)
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
(Master of Management)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Science)
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
(Master of Business Administration for Executives)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Science)
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
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การสมัคร

เข้าศึกษาต่อ
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การสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี
โดยเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันหยุด
สงกรานต์) ตัง้ แต่เวลา 09.00-16.30 น.
การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มี 3 วิธี ดังนี้
1. การสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม (โควตาพิเศษ ช่วงเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี)
2. การสมัครและคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
3. การสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ช่วงเดือนมกราคม พฤษภาคม ของทุกปี)

แบบฟอร์มใบสมัคร
สามารถกรอกข้อมูลและดาวน์โหลดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

การสมัครและคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถเลือก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ใน 4 อันดับของการสมัครสอบคัดเลือก ที่จดั โดย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะทีส่ ามารถสมัครและคัดเลือกร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดงั ต่อไปนี้
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์*
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์ผา่ นสือ่ ใหม่*
- สาขาวิชาการออกแบบสือ่ ดิจทิ ลั **
* เปิดสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
www.spu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร*
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ*
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
คณะบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์*
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม*
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน*
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์*
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบภายใน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์*
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์*
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
- สาขาวิชาโมบายเว็บแอพพลิเคชัน่ **

** เปิดสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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คณะดิจทิ ลั มีเดีย*
- สาขาวิชาดิจทิ ลั อาร์ตส์
- สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์
- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

2. กรณีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
สามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต เพือ่ ขอยกเว้นบางรายวิชาได้
2.2 ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ
สำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองวิทยฐานะ
การสมัครเรียนจากต่างประเทศ
1. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครหรือขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์
2. เอกสารในการสมัครเรียนมีดงั ต่อไปนี้
a. ใบสมัครทีก่ รอกข้อมูลโดยสมบูรณ์
b. สำเนาวุฒกิ ารศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและผลการเรียน
c. สำเนาหนังสือเดินทาง
d. หนังสือรับรองความประพฤติ
e. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิว้ จำนวน 2 รูป
3. มหาวิทยาลัยศรีปทุมออกจดหมายเพือ่ ใช้สำหรับทำวีซา่

การสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมตามประกาศมหาวิทยาลัย)

1. การสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. การสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รบั สมัครส่วนภูมภิ าคทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
3. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผูส้ มัครสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
ผ่านระบบ http://www.spu.ac.th การชำระเงินค่าสมัครสามารถชำระผ่านธนาคาร
และยื่นเอกสารการสมัคร ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้สมัคร
และทำการสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียนต่อไป

คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ไม่ตดิ ยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
1.2 ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบัน
การศึกษาใดมาก่อน เนือ่ งจากถูกลงโทษทางวินยั
1.4 มีผปู้ กครองและภูมลิ ำเนาทีพ่ กั อยูเ่ ป็นหลักแหล่ง ซึง่ มหาวิทยาลัย
สามารถติดต่อได้

1. ข้อมูลใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์
(กรอกข้อมูลและดาวน์โหลดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
2. สำเนาวุฒกิ ารศึกษาหรือใบระเบียน จำนวน 3 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิว้ จำนวน 3 รูป
แต่ละรูปเป็นรูปถ่ายครัง้ เดียวกันและถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
6. แฟ้มข้อมูลแสดงผลงานด้านศิลปะ (Portfolio) ในคณะ/สาขาทีร่ ะบุไว้
(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
จำนวน 3 ชุด
8. สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกแผ่นด้วยกระดาษ A4

2. คุณสมบัติด้านการศึกษา
2.1 ผู้สมัครหลักสูตรภาษาไทย
1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
* เปิดสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
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** เปิดสอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
www.spu.ac.th

การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนรายวิชา

1. กรณีผสู้ มัครทีไ่ ด้รบั ยกเว้นการสอบข้อเขียน
1.1 ผู้สมัครทีเ่ ป็นนักศึกษาเทียบโอนภายในสถาบันและต่างสถาบัน
1.2 ผูส้ มัครเข้าศึกษาปริญญาทีส่ อง
1.3 ผูส้ มัครเข้าศึกษารอบเสาร์-อาทิตย์
ทัง้ นี้ ผูส้ มัครต้องทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ หากประสงค์จะเข้าศึกษา
ในคณะและสาขาวิชาดังต่อไปนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชา
การออกแบบภายใน
คณะดิจทิ ลั มีเดีย สาขาวิชาดิจทิ ลั อาร์ตส์ สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์
แอคทีฟและเกม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์
และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรม
เครือ่ งกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือการสอบเข้าเป็นนักศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าเล่าเรียนและ
ค่าธรรมเนียมตามวัน เวลา สถานทีแ่ ละวิธกี ารทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษา
ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียน โปรดติดต่อที่งานการเงิน สำนักงานการคลัง ชั้น L
อาคาร 1 (อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์)
รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งรอบปกติและรอบ
เสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบ
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม กรณีที่
นักศึกษาใหม่ขน้ึ ทะเบียนชำระเงินแล้วสละสิทธิใ์ นการเรียนภายหลัง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาจำนวนจำกัด

การประกาศผลการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะทำการประกาศผลสอบคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยดังนี้
1. ประกาศผ่าน http://www.spu.ac.th โดยใช้เลขที่ผู้สมัครและ
รหัสผ่าน
2. ติดประกาศภายในมหาวิทยาลัย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ประกาศผลผ่านระบบโทรศัพท์ โทร. 0 2579 1111, 0 2561 2222
หมายเหตุ : ผูส้ มัครสอบสามารถรับทราบการคัดเลือกได้ทนั ทีหลังการสอบ

กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2556
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถนุ ายน 2556
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกันยายน 2556
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม 2557

www.spu.ac.th

การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอืน่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตระดับปริญญาตรีหรือระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมี
ระเบียบปฏิบตั ิ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูท้ ม่ี สี ิทธิ์ขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันอืน่
1.1 เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
1.2 เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่าในหลักสูตรทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการหรือ
หน่วยงานของรัฐทีม่ ีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
1.3 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา
ด้วยเหตุถกู ลงโทษทางวินยั จากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน
2. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอืน่ ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่าทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หน่วยงานของรัฐทีม่ ีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระครอบคลุม ไม่นอ้ ยกว่า
สามในสีข่ องรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
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2.4 จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิต
นับรวมกันแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนมาจากสถาบันอื่นจะไม่นำมา
คำนวณระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม ยกเว้นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีเ่ ทียบโอนหน่วยกิต
จากกรณีศกึ ษาข้ามสถาบัน
3. การเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต จะกระทำได้ไม่เกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว
4. นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีการศึกษา
และต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิตจึงจะมีสทิ ธิ์
สำเร็จการศึกษา แต่ไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
5. ให้นกั ศึกษายืน่ คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต ณ วันทีท่ ำการสมัคร

การเทียบโอนความรู้
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดโอกาสให้ผทู้ ม่ี ผี ลความรูจ้ ากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเทียบโอนผลความรู้ ได้
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาทีม่ คี วามยืดหยุน่ ในการกำหนด
จุดมุง่ หมาย รูปแบบวิธกี ารจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่ เป็นเงือ่ นไขของ
การสำเร็จการศึกษา โดยเนือ้ หาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุม่
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ตามความสนใจ ศักยภาพความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์
สังคม สภาพแวดล้อม สือ่ หรือแหล่งความรูอ้ น่ื ๆ
การเทียบโอนผลความรู้มีแนวปฏิบัติดังนี้

คุณสมบัตขิ องผูข้ อเทียบโอนผลความรู้
มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบัน
การศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองวิทยฐานะแล้ว
การเทียบโอนผลความรูใ้ ห้ใช้เกณฑ์ดงั นี้
1. การเทียบความรูจ้ ะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชา ตามหลักสูตรและ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
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2. ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ตำ่ กว่าสัญลักษณ์ C หรือระดับคะแนน
2.00 หรือเทียบเท่า จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น
แต่จะไม่ให้สญ
ั ลักษณ์ และไม่มกี ารนำมาคิดคะแนนผลการเรียนหรือคำนวณระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสม
3. การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ รวมกันไม่เกินสามในสีข่ องจำนวน
หน่วยกิตรวม ของหลักสูตรระดับปริญญาทีข่ อเทียบ
4. นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

การศึกษาปริญญาทีส่ อง
ผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งมาแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อหรือศึกษา
ปริญญาทีส่ องของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ โดย
1. ต้องเป็นสาขาวิชาที่มีชื่อไม่เหมือนกับสาขาวิชาเดิมที่สำเร็จการศึกษา
มาแล้ว
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
หลักสูตรปริญญาทีส่ องให้ยกเว้นในกรณีทม่ี หาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผูข้ อศึกษาขาด
ความรูใ้ นหมวดวิชาดังกล่าวอาจกำหนดให้ศกึ ษาเพิม่ เติมและนับเป็นหน่วยกิตสะสม
3. รายวิชาทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วในสาขาวิชาเดิมจะได้รบั การพิจารณาเทียบโอน
หน่วยกิตเพือ่ กำหนดแผนการศึกษาของสาขาวิชาปริญญาทีส่ อง
4. รายวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตสะสม จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนและมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่า
ระดับ C
5. ผู้ขอศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
6. ระยะเวลาการศึกษาปริญญาทีส่ องต้องไม่เกินสองเท่าของจำนวนเวลาที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนครั้งแรก
ผูส้ นใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และต้องการขอเทียบรายวิชาเรียน
และโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมหรือต้องการศึกษาปริญญาทีส่ อง โปรดแจ้งความ
ประสงค์พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบการขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ได้ที่สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน หรือสำนักงานบริการและ
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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การเลือกศึกษาสาขาวิชาโท
หลักสูตรทีน่ กั ศึกษาศึกษานอกจากกำหนดให้มสี าขาวิชาเอกแล้ว มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมได้กำหนดให้มสี าขาวิชาโทขึน้ ในหลายๆ หลักสูตร เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู้
ทักษะเพิ่มขึ้นในสาขาวิชาอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโอกาสในการประกอบอาชีพ
หรือเป็นพืน้ ฐานเพือ่ การศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ในอนาคต โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกศึกษาจากกลุม่ สาขาวิชาโททีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัย

การเลือกรายวิชาเลือกเสรี
ในทุกหลักสูตรจะระบุให้มีรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษา
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์
เสริมความรูท้ กั ษะแก่ตนเอง ทัง้ นี้ โปรดตรวจสอบระเบียบการเลือกวิชาเลือกเสรีของ
แต่ละหลักสูตรเป็นสำคัญ

การเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้น
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนที่
จะสำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพ วิธกี ารศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ตกลงทำความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชาชีพ ในการจัดให้นักศึกษาได้มี
โอกาสปฏิบตั งิ านจริง ณ สถานประกอบการในขณะทีน่ กั ศึกษากำลังศึกษาอยู่ เพือ่ ให้
สามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงาน ทำให้
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ และเรียนรูก้ ารทำงานจากประสบการณ์จริง ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
ได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานทั้งในด้านเนื้อหาในวิชาชีพที่นักศึกษา
เลือกเรียนรวมทัง้ ด้านเทคโนโลยี บุคลิกภาพ การวางตัวรวมทัง้ จะมีอาจารย์ทป่ี รึกษา
ตามไปให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการโดยตลอด
ระบบสหกิจศึกษาเป็นหนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาได้จัดไว้ในหลักสูตร โดยเห็นว่านักศึกษาควรได้เรียนรู้ในวิชาชีพ
จากประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เข้าร่วม
โครงการสหกิจศึกษาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2545 โดยมีนกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการมาแล้ว
17 รุ่น สถานประกอบการหลายแห่งมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและติดต่อ

www.spu.ac.th

จองตัวให้ทำงานล่วงหน้าและภายหลังจากสำเร็จการศึกษา จากสถิติที่ผ่านมา
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้มงี านทำประมาณ 90%
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
เป็นเวลา 16 สัปดาห์ และสามารถทดแทนรายวิชาทีเ่ รียนได้ประมาณ 6-9 หน่วยกิต
ตามแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้พร้อมกับนักศึกษาที่ไม่ได้เลือก
สหกิจศึกษา แต่นักศึกษาอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในปีการศึกษา
ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานมากกว่านักศึกษาที่ไม่เลือกสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยจะ
จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้
นักศึกษาได้มคี วามรูท้ ดั เทียมกับแผนการศึกษาทีไ่ ม่เลือกสหกิจศึกษา

ประโยชน์ทน่ี ักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
1. นักศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพิ่มเติม
นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียน มีโอกาสนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
สามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการทำงาน สร้าง
ความมั่นใจในตนเอง และเพิ่มคุณค่าในด้านศักยภาพในการทำงานที่ตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีศักยภาพพร้อมที่จะ
ปฏิบัตงิ านได้ทันทีทีส่ ำเร็จการศึกษา
2. สถานประกอบการบางแห่งอาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ าน
ให้แก่นกั ศึกษา
3. นักศึกษามีโอกาสได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการก่อน
สำเร็จการศึกษา
4. เมือ่ ผ่านสหกิจศึกษา สถานประกอบการจะถือว่านักศึกษามีประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงานมาแล้ว 4 เดือน

การลงทะเบียนเพิม่ จากทีห่ ลักสูตรกำหนด
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชา และจำนวน
หน่วยกิตทีห่ ลักสูตรกำหนด สามารถทีจ่ ะกระทำได้โดยเลือกลงทะเบียนในรายวิชา
ดังกล่าวเป็นรายวิชา Audit หรือ “ร่วมเรียน” โดยไม่นับหน่วยกิต แต่อาจให้มี
การวัดผลและประเมินผลการเรียนเพือ่ ขอรับสัมฤทธิบตั ร กล่าวคือ จะไม่นำหน่วยกิต
ของวิชาดังกล่าวมาคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ให้แจ้งความประสงค์ที่คณะ
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ที่สังกัดเพื่อการบันทึกลงใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องเข้าชั้นเรียนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

การเปิดโอกาสให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมด้วยการประเมินผลการสอน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
และผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม จึ ง จั ด ให้ ม ี ก ารประเมิ น ผลการสอนในแต่ ล ะวิ ช าเป็ น
ประจำทุกภาคการศึกษา จึงขอให้นักศึกษาประเมินและแสดงความคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
โดยการประเมินนัน้ จะไม่กระทบต่อการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาแต่อย่างใด
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ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
1. อัตราค่าหน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1,200 บาท/หน่วยกิต
HUM, LIB, PED, PHL, PHR, POL, PSY, SOC
- หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1,200 บาท/หน่วยกิต
MAT, GSC, SCT
- หมวดวิชาภาษาและการสื่อสาร THI, ENG
1,200 บาท/หน่วยกิต
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการภาษา
1,000 บาท/วิชา
(2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- หมวดวิชาเคมี, ฟิสกิ ส์ CHM, PHY
1,500 บาท/หน่วยกิต
- หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1,800 บาท/หน่วยกิต
CEN, EEN, EEG, EGR, IEG, MEN, MEG, AEG, CEG, MTN, IEN
ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการกลศาสตร์
2,000 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
2,000 บาท/วิชา
ห้องทดสอบปฐพีศาสตร์
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต
1,500 บาท/วิชา
ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1,500 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1,500 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1,500 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด
2,000 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครือ่ งกล, ยานยนต์
1,500 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต
1,500 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการฝีมือช่าง
2,000 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
1,500 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงวิชาปฏิบัติ 1 หน่วยกิต
2,000 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงวิชาปฏิบัติ 3 หน่วยกิต
3,000 บาท/วิชา
(3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ BCS
1,600 บาท/หน่วยกิต
- หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1,800 บาท/หน่วยกิต
ICT, SWE
- หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
1,800 บาท/หน่วยกิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์ CSE, CPE
ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ
- ค่าบำรุงวิชาปฏิบัติ 1 หน่วยกิต
2,000 บาท/วิชา
- ค่าบำรุงวิชาปฏิบัติ 3 หน่วยกิต
3,000 บาท/วิชา
www.spu.ac.th

(4) กลุ่มวิชานิติศาสตร์
วิชานิติศาสตร์ LAW
(5) กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
- หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ENG, FRN, KOR, JPN, GER, CHN, BUR,
CAM, LAO, PIL, VIE, ALB
- หมวดวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC
- หมวดวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม HTM, CBC,
HMT, TMT, HTI
- หมวดวิชาธุรกิจการบิน ALB
ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการภาษา
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการโรงแรม
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการธุรกิจการบิน
(6) กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์
- หมวดวิชานิเทศศาสตร์ CMM, ADS, PRS,
RTV, JRI, NJR
- หมวดวิชาขับร้อง VOC
ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ - ขาวดำ
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ - สี, ภาพถ่ายดิจิทัล
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 คอมพิวเตอร์ PC
 คอมพิวเตอร์ MAC
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการมีเดีย
(7) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี
BUS, ACT, MKT, FIB, ITB, MGT, HRM,
IMG, SEB, MBO, ECO, LSM
ยกเว้น ACT 331, ATC 332
ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ACT
(8) กลุ่มวิชาศิลปบัณฑิต
- หมวดวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย
DGA, GNA, GAD, CAN, IGD, VFX
- หมวดวิชาออกแบบตกแต่งภายใน INT, IND

1,200 บาท/หน่วยกิต
1,200 บาท/หน่วยกิต

1,200 บาท/หน่วยกิต
1,200 บาท/หน่วยกิต
1,200 บาท/หน่วยกิต
1,000 บาท/วิชา
1,000 บาท/วิชา
1,500 บาท/วิชา
1,400 บาท/หน่วยกิต
1,500 บาท/หน่วยกิต
1,000 บาท/วิชา
1,500 บาท/วิชา
3,000
3,000
3,000
1,200

บาท/วิชา
บาท/วิชา
บาท/วิชา
บาท/หน่วยกิต

1,600 บาท/หน่วยกิต
2,000 บาท/วิชา
2,000 บาท/หน่วยกิต
1,800 บาท/หน่วยกิต
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ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายใน
- ค่าบำรุงห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง 3 หน่วยกิต
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการที่ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง
มากกว่า 3 หน่วยกิต
- ค่าฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่
- ค่าปฏิบัติการภาพถ่าย
(9) กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, ดิจิทัลมีเดีย
- หมวดวิชาศิลปพื้นฐาน ART, DES
- หมวดวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ARC
ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ
- ค่าบำรุงห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ระดับสูง 3 หน่วยกิต
- ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับสูง
มากกว่า 3 หน่วยกิต
- ค่าปฏิบัติการภาพถ่าย

1,000 บาท/วิชา
3,000 บาท/วิชา
3,000 บาท/วิชา
1,500 บาท/วิชา
2,000 บาท/วิชา
1,500 บาท/หน่วยกิต
2,000 บาท/หน่วยกิต
3,000 บาท/วิชา
3,000 บาท/วิชา
2,000 บาท/วิชา

(10) กลุ่มวิชานานาชาติ IBC, HTM, GEC, BSC
2,000 บาท/หน่วยกิต
- รายวิชาในหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ ECB 3,000 บาท/หน่วยกิต
(11) ค่าบำรุงในการทัศนศึกษา (ใช้กับทุกกลุ่มวิชา)
- ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา
เดินทางไปกลับใน 1 วัน (ครั้งละ)*
700 บาท/วิชา
- ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา
1,400 บาท/วิชา
เดินทางไปกลับใน 2 วัน (ครั้งละ)*
* กรณีที่มีการจัดทัศนศึกษาเกิน 1 ครั้ง ส่วนที่เกินเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา

2. อัตราค่าบำรุงการศึกษา
2.1 ค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติ
- ค่าบำรุงการศึกษา
- ค่าบำรุงห้องสมุด
- ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา
- ค่าบำรุงและพัฒนาการกีฬา
- ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ค่าบำรุงสารสนเทศ
- ค่าบำรุงห้องพยาบาล
2.2 ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
- ค่าบำรุงการศึกษา
- ค่าบำรุงห้องสมุด
- ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา
- ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ค่าบำรุงสารสนเทศ
- ค่าบำรุงห้องพยาบาล
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3,000
1,500
500
500
500
2,000
200

บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา

2,000
700
300
300
1,000
200

บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา

2.3 ค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ
- ค่าบำรุงการศึกษา
- ค่าบำรุงห้องสมุด
- ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา
- ค่าบำรุงและพัฒนาการกีฬา
- ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ค่าบำรุงสารสนเทศ
- ค่าบำรุงห้องพยาบาล
2.4 ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน หลักสูตรนานาชาติ
- ค่าบำรุงการศึกษา
- ค่าบำรุงห้องสมุด
- ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา
- ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ค่าบำรุงสารสนเทศ
- ค่าบำรุงห้องพยาบาล

3,000
1,500
1,000
500
2,000
2,000
200

บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา

2,000
700
700
1,500
1,000
200

บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา

200
500
2,000
300
200
200
50
20
500
50
500
500
1,000

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/บัตร
บาท/เล่ม
บาท/คน
บาท/วัน
บาท/วิชา
บาท/ครั้ง
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ครั้ง

5
5
30
100
20
40
2,500
500

บาท/วัน
บาท/ฉบับ
บาท/ฉบับ
บาท/วัน
บาท/ฉบับ
บาท/ฉบับ
บาท/คน
บาท/คน

3. อัตราค่าธรรมเนียม
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

ค่าสมัครสอบคัดเลือก
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมือ่ พ้นสภาพนักศึกษา)
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ค่าคู่มือนักศึกษา
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าลงทะเบียนล่าช้า
ค่าขอเปลี่ยนรายวิชา เพิ่ม หรือขอถอนรายวิชาเรียน
ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ หรือสาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น
ค่าธรรมเนียมสอบซ่อมหรือสอบเสริม
ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
ค่าคืนสถานภาพนักศึกษา
(กรณีถูกจำหน่ายหรือถูกสั่งพักหรือลาออก)
ค่าส่งหนังสือคืนห้องสมุดเกินกำหนด
ค่าแบบฟอร์มคำร้อง
ค่าหนังสือรับรอง
ค่ายื่นคำร้องขอจบการศึกษาช้ากว่ากำหนด
ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่เป็นทางการ
ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับทางการ
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ค่าบำรุงสมาชิกตลอดชีพ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม

www.spu.ac.th

ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
1. ค่าหน่วยกิต

หน่วย (บาท)
1.1 รายวิชา HUM, SOC, POL, PSY, THI, PHL, GSC, MAT, SVI
800
1.2 รายวิชา ADS, CMM, PRS, RTV, PHR, TRM, LAW, BUS,
ECN, FIB, ITB, IMG, MGT, MKT, PSM, HRM, ACT, LSC,
ECO, MBO, LSM, HTI, TMT
1,000
1.3 รายวิชา ENG, FRN, GRN, JPN, CHN, RUS, KOR, CBC
1,400
1.4 รายวิชา BCS, DMD, AMD, MMA, CSE, PHY, CHM
1,400
1.5 รายวิชา CST, ITC, CSC, ICT
1,800
2. ค่าบำรุง
หน่วย (บาท)
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาแรกเข้า
ปีละ 10,000
2.2 ค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติ
ภาคละ 4,750
2.2 ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคละ 2,800
3. ค่าธรรมเนียม
หน่วย (บาท)
3.1 ค่าประกันอุบัติเหตุ
ปีละ 200
3.2 ค่าคู่มือหลักสูตรการศึกษา
เล่มละ 200
3.3 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
คนละ 500

www.spu.ac.th

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

ค่าเงินประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อพ้นสภาพนักศึกษา)
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
ค่าเพิ่มหรือเพิกถอนรายวิชาเรียน
ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ/สาขา/รอบ
ค่าส่งหนังสือคืนห้องสมุดเกินกว่ากำหนด
ค่าหนังสือรับรอง
ค่ารักษาสภาพนักศึกษา (กรณีลาพัก)
ค่าคืนสภาพนักศึกษา (กรณีถูกจำหน่ายหรือสั่งพัก)
ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับทางการ
ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่เป็นทางการ
ค่าวุฒิบัตรและปริญญาบัตร
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ค่าปัจฉิมนิเทศ
ค่ายื่นคำร้องขอจบการศึกษาช้ากว่ากำหนด
ค่าอุปกรณ์การศึกษา (แรกเข้า)

คนละ 2,000
บัตรละ 200
วันละ 50
วิชาละ 20
ครั้งละ 500
วันละ 5
ฉบับละ 30
ภาคละ 500
ภาคละ 1,000
ฉบับละ 40
ฉบับละ 20
คนละ 500
คนละ 500
คนละ 500
วันละ 100
คนละ 1,000
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แผนผังภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

292

www.spu.ac.th

แผนทีม่ หาวิทยาลัยศรีปทุม
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